De Ark Des Verbonds
versus
De Toren van Babel
Jacobs Ladder
Stargates
Poorten

Visioenen en Verhalen
van Geestelijke Zijde
Deel 1
Zij allen zijn op zoek naar de verbinding tussen
hemel en aarde
Zij allen zijn op zoek naar het controleren,
beheersen en manipuleren van de poorten
Zij allen zijn op zoek naar de sleutel en het slot om
dit alles NU al op aarde te activeren

Maar mens weet u dan niet dat er in ieder mens
een natuurlijke poort aanwezig is en huist
Niet de poort tussen de hemelen en aarde maar
Het Verbond tussen de schepping van ruimte en
tijd en thuis waar alles NU IS.
Het Verbond tussen U als Waar Adamas Mens en
De Vader Die tijdens uw schepping in De Geest is
gebleven om u te verwelkomen bij uw thuiskomst
Waarom zou u dan nog op zoek gaan naar poorten
in ruimte en tijd als u NU AL alles kunt zijn omdat
het altijd zo geweest is en zal zijn
Let Op! Lees , doorvoel en ervaar eerst alle openbaringen uit de LichtOtheek zijnde Welkom
In De Oorspronkelijke Wereld Deel 1 en 2, Belevingen in De Oorspronkelijke Wereld Deel 1
t/m 3, We Gaan NU Naar Huis en Openbaringen in de Oorspronkelijke Wereld voordat u
met Visionen en Verhalen Deel 1 begint!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7

Visioen en Verhaal 1 en 2
Twee visioenen in de nacht van 24-25-11-2015
Nadat EJ mij had gevraagd om eens te gaan kijken naar Damascus en Jeruzalem
ben ik eerst eens gaan googelen waar en hoe de ligging is van deze twee
steden.
Nou als je dan de geschiedenis van Syrië leest word je bepaald niet vrolijk,
hetgeen we ook NU zien in de wereld.
De koning van Syrië NU wordt HET BEEST genoemd.
Niet echt lekker om met deze informatie te gaan slapen......

Wat dan ook resulteerde in een zeer onrustige nacht met allerlei beelden, die
eerst als los zand door elkaar heen liepen maar gaandeweg kwam er een
patroon in en dit verhaal wat ik zag herhaalde zich continue in mij om het maar
vooral niet te vergeten.
Visioen en Verhaal 1:
Ik zag uit Damascus een hele lange magere man komen gemaakt uit vuur of in
vuur gehuld. Hij had de ogen van Het Beest. Hij liep op hele hoge houten
stelten waardoor het leek of hij bokkenpoten had! Hij zwabberde enorm op
deze stelten, ongecontroleerd en met zijn armen zwaaiend....in zijn ogen was
alleen maar angst te zien.
Hij bestond uit vuur. Hij liep vanuit Damascus naar Jeruzalem over de Golgotha
vlakte. Omdat hij op houten stelten/benen liep brandde hij ondertussen op...
Toen hij in Jeruzalem aankwam was het alleen nog maar een hoopje as dat
smeulde. Maar Jeruzalem was in duisternis gehuld. Het was daar allemaal een
zwarte blakende toestand. Een diepe duisternis.....de kern van de duisternis.
Dit duurde een tijdje....3 dagen??????
Toen zag ik uit die kern, eerst heel klein, een witte duif te voorschijn komen en
de vleugels spreiden. Het vloog omhoog en werd steeds groter en groter en
met dat deze witte duif zijn vlucht begon kwamen er steeds meer witte duiven
uit deze donkerte te voorschijn om zich bij deze EERSTE witte duif te voegen en
ze smolten steeds meer samen tot een enorme grote witte wolk die ook steeds
groter werd en het witte Licht ging vormen.
Dit witte licht trok verder over de wereld en veegde alle duisternis weg,
absorbeerde het als het ware.
Daarna zag ik dat de lucht steeds helderder en schoner werd en ik zag de
steden onder mij
(ik bekeek dit alles van een afstand van bovenaf) tevoorschijn
komen....stralend, helder, schoon in zonlicht. Het leken wel lichtsteden.....
EJ zag, nadat de Lichtsteden en Lichtrivieren zich in Nederland verbonden
hadden, er via de Noordzee een Lichtstroom naar de Middellandse Zee
ontstond langs Gibraltar. Gibraltar wat in vuur en vlam stond werd door het
Grote Licht geraakt waarna het afkoelde en weer verbonden werd met Europa.
Na deze aanraking verspreidde het Grote Licht zich over heel de Middellandse
Zee en kwam via het Suez kanaal voor de kust van Eilat tot stilstand. Hier
splitste het Licht zich in drie armen. De linker lichtarm ging naar Cairo, de
rechter lichtarm ging naar Mekka en de middelste lichtarm ging naar

Jeruzalem. Hier werden de vele Heiligen en later de twee getuigen mee
omringd al ware het een zee van Licht. Deze zee van Licht vervolgde later zijn
weg via de golf van Aden naar de Zuid Chinese Zee waar het al het vuur tot
niets zou oplossen en datgeen wat vernietigd was in de razernij van de
omringende landen in luttele seconden zou helen tot een zee van rust en stilte.
Visioen en Verhaal 2:
Deze gaat over EJ en mij en ik hoop dat ik hem nog goed weet, want ik merk
dat ik nu toch wat kwijt ben......
Ik denk dat dit visioen naar voren kwam nadat ik het laatste ‘verhaal’ van EJ
had gekregen:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!god-in-stilte-enbeweging/juvdd
Ik zag ons samen ‘bezig’ hier in deze wereld NU, samengekomen en meer en
meer de energie van ons ÉÉN worden. Steeds wordt het meer en meer duidelijk
wie wij zijn en wat onze taak hier is. HET LICHT VAN DE ENE WEER HERSTELLEN
HIER OP AARDE EN IN DE (ADAMAS) MENS.
Ik zag de Lichten van Daveithe en Harmozel steeds meer samenkomen in een
Androgyn Adamas Licht welke Het Grote Licht IN zich opnam......en EEN met DE
Christos worden waarna het zich met andere lichten verbond tot ÉÉN Licht.
Ik zag dat dit Licht af en toe in De Bron samensmolt in rust, vrede, liefde en
stilte....
God in Stilte en dan als God een gedachte uitzond naar dit ENE Licht, wat uit
twee bestaat........het/zij uitgezonden werd. Maar dit Samengesmolten Ene
Licht bleef dan altijd met 1 been in de EENHEID staan en met het andere been
in die wereld waar het naar toe uitgezonden werd om te doen wat nodig was
ergens in de schepping als geheel(d).
Ik kreeg te horen: Dit zijn dan de twee Lichtpilaren, Lichtzuilen, twee oude
bomen of ook wel de twee Getuigen genoemd. Waarom zo oud en getuigen?
Omdat dit twee Lichten van het Allereerste Begin Zijn en ook bij de eersten
horen die gevallen zijn. Zij zijn dus Getuigen van de hele geschiedenis van deze
mens vanaf de eerste val uit de Bron tot de wederopstanding in de Bron.
Toen kwam het beeld weer te voorschijn van Jeruzalem dat in de as lag en
waaruit die witte duif eerst heel klein en voorzichtig te voorschijn kwam........en

kreeg te horen....dat is DIT LICHT, uitgezonden door de gedachte van God.
Echter met 1 been nog in de Bron, De Eenheid en het andere been daar in
Jeruzalem.
Dit Licht steeg op in de vorm van een witte duif. Deze duif is dus androgyn!! En
al die witte duiven die zich daar samenvoegden waren de 144:000 witte Lichten
waar we het al over gehad hebben in het verhaal De Wederkomst van de
144.000 http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!blank/o96v3
De enorme witte wolk die een enorm wit Licht uitstraalde is De Christos, die
het werk afmaakt en alle duisternis wegvaagt.
Terwijl ik dit nu zo opschrijf krijg ik er gewoon een brok van in mijn keel.....
EJ zag op dezelfde dag van dit visioen het grote lijden van de mens op aarde.
Waarom nog langer lijden terwijl de Grote Genade toch voor iedereen vandaag
alles zou kunnen oplossen. EJ werd verteld dat wanneer de Grote Genade nu al
zou plaatsvinden zonder dat de mens hierom zelf, uit vrije wil, zou vragen dit
juist zijn/haar vrije wil zou ontnemen. Hij kreeg dan ook het verzoek om aan alle
mensen op de aarde te vragen om het verzoek om deze Grote Genade direct zelf
aan God te richten. Eerst voor henzelf waardoor hun eigen Heilige Innerlijke
Licht weer over de wereld en hun gezin en familie als voorbeeld zou kunnen
schijnen en dan specifiek voor vuurhaarden in de wereld waar de chaos,
verwarring, waanzin, woede, haat en wraak vandaag het grootst is.
De Openbaringen zoals die ooit geschreven zijn kloppen gedeeltelijk......ik zag
geen martelaarschap van de twee getuigen....zij komen pas NA de Val om als de
witte duif te voorschijn te komen. Dit is de GROTE GENADE voor deze twee
Getuigen!
Zij maken WEL de val en drie dagen duisternis mee om daarna tevoorschijn te
komen, hetgeen in de hele wereld gezien zal gaan worden omdat hun Licht in
deze witte Duif onnatuurlijk groots is voor zo’n klein diertje en wel een
bijzondere betekenis MOET hebben.
Dit herhaalde zich steeds weer en hoe ik ook keek het veranderde niet.
Ik herken dit soort belevingen uit mijn leven van wel 30 jaar geleden. Ik vergeet
ze nooit. Ze staan in mijn geheugen gegrift en worden altijd bewaarheid.
Liefs Thea en EJ.

Visioen en Verhaal 3
De Drie Ggodsdiensten
En zoals er drie soorten Huwelijke op aarde gesloten kunnen worden kunnen
de mensen ook kiezen om te geloven in een of meer Ggodsdiensten.
Zo is er de Godsdienst vanuit De Geest welke ieder Waar Mens ofwel Adamas
verbind met de Enige Ware God ofwel datgenen dat de enige onwankelbare,
onveranderlijke constante is binnen en buiten de schepping van tijd en ruimte.
Zo is er de godsdienst vanuit De Ziel welke ieder Vals ofwel gevallen (1e val)
mens/engel verbind met de Enige Valse zielen god lucifer welke zich voordoet
als God van Licht maar zelf het Grote Licht niet meer kon verdragen tot zijn
wederopstanding in Het Grote Licht. Dit IS/waren de occulte, esoterische, antichrist ofwel verborgen geheime godsdienst op aarde welke over de machten en
daarbij behorende valse stoffelijke godsdiensten gaat die deze aarde
ogenschijnlijk (tijdelijk) beheersen, controleren en besturen.
Zo zijn er de godsdiensten vanuit De Stof welke ieder Vals ofwel gevallen (2e
val) mens/engel verbind met de Enige Valse stoffelijke god satan welke zich
voordoet als God maar zelf het zielen licht van lucifer laat staan het Grote Licht
van God niet meer kan verdragen.
Voor meer informatie zie onder het menukopje Welkom de hoofdstukken De
Oorsprong, De Val en De Wederopstanding of ga naar de LichtOTheek om het
hele boek Welkom In De Oorspronkelijke Wereld te downloaden.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!welkom/islmd
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Op dit moment zijn de gevallenen bezig om middels De Ark Des Verbonds
welke in de geschiedenis ook wel bekend staat als de Toren van Babel, Jacobs
Ladder en tegenwoordig Stargates zoals CERN etc. bezig om de verbinding
ofwel poort, cube, stargate tussen de stoffelijke werelden en zielenwerelden te
herstellen in o.a. Jeruzalem (Levieten), Mekka (Kore) en Geneve (Jezuïeten).
Het herstellen van de verbinding moet de gevallen engelen in de zielen
werelden en de gevallen engelen op aarde weer de mogelijkheid geven om

heen en weer te reizen tussen twee dimensies ofwel de hemel en de aarde. We
moeten echter begrijpen dat door de val van lucifer (1e val van De Geest in de
Zielen Werelden) en satan (2e val van De Zielenwerelden in de Stoffelijke
Werelden) en hun families c.q. zielenband en bloedband ertussen deze families
door Onwetendheid de mogelijkheid ontstond om een Verbond met elkaar te
sluiten om samen over alle Zielen Werelden en Stoffelijke werelden te Heersen
of elkaar te bestrijden op leven en dood tot het eind der tijden.
In feite strijden deze twee gevallenen (lucifer als vader en satan als zijn zoon)
dus niet tegen God maar tegen elkaar om de kroon, troon ofwel heerschappij
over de/hun eigen tijdelijke schepping zijnde de zielen- en stoffelijke werelden.
Het grote gevecht dat eens in de hemelen plaatsvond en nu in zijn laatste fase
op aarde plaatsvindt is dus niet tussen God uit De Geest en de valse gevallen
goden/engelen lucifer en satan en hun families maar tussen lucifer en satan.
Het openen van de poort is dan ook een uitermate gevaarlijke bezigheid.
Gelukkig is lucifer al naar huis teruggekeerd en zijn de zielenwerelden
geschoond van onzuiverheden in december 2015. Het is nu alleen nog satan
welke over de stof ofwel aarde heerst welke Verlicht moet worden. En dat is in
volle gang zoals u in de diverse verhalen onder HOME op de site Welkom In De
Oorspronkelijke Wereld en WitLichtstraaltjes 1 t/m 17 heeft kunnen lezen.
De 144.000 ofwel Ware Adamas Mensen zijn geactiveerd.
De 2 Getuigen zijn geroepen om op te staan in hun Grote Licht.
Het Nieuwe Jeruzalem is al geopend voor De Rechtvaardige Zielen
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!het-nieuwejeruzalem/b90u0
Het Nieuwe Jeruzalem in De Zielen Wereld is geschoond en geopend om de
zielen der Rechtvaardigen te kunnen ontvangen en transformeren in de Helen
ofwel Heiligen welke het voorportaal is van Het Adamas Christos ZIJN.
Het Nieuwe Jeruzalem op Aarde is geschoond en geopend om de zielen van
hen die nog rechtvAARDig en barmHARTig moeten worden te ontvangen en
stap voor stap te transformeren in Ware Rechtvaardigen en Barmhartigen.

Het Nieuwe Jeruzalem dat vooral bedoeld is om de Valse Gevallen engelen en
mensen Keizers, Keizerinnen, Hogepriesters, Koningen en Koninginnen en hun
Elite der ANU-na-KI, B-Ra-hmANen, AMun Ra (deze naam betekent Verborgen
ofwel geheime gevallen Licht ofwel lucifer), Levieten (Tho-Ra) , Kore (Ko-Ra-n),
Jezuïeten (Valse Bijbel) etc. weer te onderwijzen in de enige Ware Godsdienst
in De Geest welke van God De Alwetende, Alziende en Almachtige IS.
Abraham
Abraham een Brahmaanse Hogepriester uit India welke van de Indus Vallei naar
UR (Mesopotamië) en later met zijn zoon Izaäk naar IrAN en later ANatolië
reisde omdat zei op de vlucht waren voor God en zijn Ware Zoon Christus.
Abraham waaruit na het Hindoeïsme alle drie de grote valse godsdiensten
zijnde het Jodendom, Moslim en Christendom uit voortgekomen zijn. Izaäk de
zoon van Abraham die met zijn zonen Ezau en Jacob (welke door de valse
gevallen god hernoemd werd in IS-RA-EL en middels list en bedrog zijn oudere
broer Ezau het erfrecht en troon ontnam) wederom op de vlucht moest om
uiteindelijk het valse geloof alleen nog maar te kunnen uitdragen in Ka-Na-AN.
Kanaän (KI-na-AN omgedraaid het beloofde land voor de bloedlijn, kinderen en
kleinkinderen van de ANunaKI) het land van Kain (waarin de namen KI en AN in
zitten) die zijn broer Abel vermoorde en de 12 stammen van ISRAEL/RAZIEL
voortbracht. Het land met de geheime/verborgen Hogepriesterkaste der
Levieten uit de stam van Jacobs 3e zoon Levi. De 13e geheime/verborgen stam
van ISRAEL waar later ook Aaron (Het Valse Geloof) en Mozes (Het Woord) en
tegenwoordig alle belangrijke religieuze, financiële, politieke, militaire en
communicatie overheid en bedrijfsfunctionarissen uit voortkomen. De stam
van ISRAEL Levi en de Hogepriesterkaste der Levieten welke middels het 10e
deel al eeuwenlang gefinancierd worden uit de inkomsten van de overige 12
stammen van Israël welke volledig ten dienste staan van de 13e stam van
ISRAEL, deze 13e stam met alle middelen moeten beschermen en middels het
10e deel ofwel geld der Rothschilds verbonden zijn om de 13e stam te
financieren. De Levieten die als enige niet geteld hoeven te worden, geen
belasting betalen, geen dienstplicht hoeven te vervullen, geen stoffelijke zaken
mogen bezitten omdat hun loon niet van deze stoffelijke wereld maar van de
zielenwereld zal zijn bij hun valse gevallen god in het valse paradijs. De
Brahmanen, Levieten, Kore en Jezuïeten die samen al eeuwen lang EEN geloof
ofwel Wereldwijde Theocratie vormen waarbij alle landen, grenzen, politieke
systemen etc. overstegen worden om uiteindelijk een wereldgodsdienst te
vormen in de naam van de anti-christ ofwel lucifer welke niet meer komt.

Levieten, IsraEliten en Jezuïeten van de Curia Romana
Isra-Eliten die de valse gevallen god satan moeten beschermen tegen zowel
lucifer als De Ware God met zijn vertegenwoordiger Christus welke IN U
wederkomt op aarde op het moment dat U hier klaar voor bent. Klaar bent om
weer naar Huis Te Gaan. Want vroeg of laat gaat Ieder-EEN naar Huis.
Gevallen of niet gevallen uiteindelijk is het spel over en UIT!
Adamas

Visioen en Verhaal 4
De Transformatie In De Christus is een Feit
Ja en dan gebeurt er zo veel deze laatste dagen. Zoveel dat ik begrijp dat dit in
‘normale’ tijden verspreidt zou kunnen worden over maanden om te kunnen
integreren. Echter NU gebeurt alles in een mum van tijd en kan het fysieke
lichaam hier op aarde het nauwelijks bijbenen. De stoffelijke laag die als laatste
dit hele proces van Geest, Ziel en Aarde IN zich mag integreren, ZIJN en
uitdragen..... Oftewel.....De Nieuwe Goddelijke Mens, De Adamas Mens die de
CHRISTUS bewust in zich draagt en uitdraagt in woord en daad op aarde.
Werd er al jaren geleden ook niet gezegd dat wij hier niet meer voor hoeven te
‘sterven’ maar dat wij deze bewustwording beetje bij beetje tot ons krijgen om
dit uiteindelijk totaal te omarmen!
Jullie hebben dit allemaal kunnen lezen en volgen op onze site:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/
Het is dus niet verwonderlijk dat ons fysieke lichaam het op het ogenblik een
beetje ‘zwaar’ heeft en we allemaal klachten vertonen in loslaten, o.a.
verkouden, hoesten, oorpijnen, longen, darmen, blaas en nieren.......Het zijn de
laatste restjes die nog uit je lichaam verwijderd worden waarin Nu de Christus
woont. ZIJN/HAAR plek heeft ingenomen!
Ook Thea is nu verkouden en schoont dit lichaam. Voorwaar het is niet zomaar
Iemand die wij ‘huizen’...ZIJN!!!! De Zoon/Dochter Van God.

En tot dit enorme BEGRIP kwam ik....liet ik toe na de stukken die Adamas
Harmozel mij gezonden heeft over de 3 Ggodsdiensten en ‘ Wie is nu de Zoon
van God.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!divi-filius/secjk
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!visioen-3/rphm5
Ook werd me dit duidelijk na mijn belevingen van deze week en het nog
grotere besef hoe enorm Harmozel en Daveithe samenwerken en Één zijn.
Afgelopen dinsdagochtend werd ik wakker rond 6:30 uur en ineens kwam als
een enorme straal een hele hoge Liefdesenergie mijn hart binnen rond 6:45
uur. Ik heb 2 uur in deze Liefdesenergie gelegen en moest dit ook
vasthouden......tot 8:45 uur. Toen kwam Peter even bij ons langs om een kopje
koffie te drinken. Hij was op doorreis naar Delfzijl....
Peter omhelsde ik en hij kreeg als eerste hier in de fysieke vorm deze enorme
Hoge Energie van Liefde aangereikt en gaf ik aan hem door.
Nog onbewust heeft hij deze Liefdesenergie meegenomen naar Delfzijl en dit
aan het water, de Oostzee afgegeven. Het Licht van Adamas Harmozel en
Daveithe stroomt nu via de Oostzee naar en door Rusland heen!
Waarom haal ik Adamas Harmozel er nu bij??? Omdat hij op het moment dat ik
in deze Liefde kwam uit Assen richting Den Haag reed om daar zijn werk te
doen.
Op het moment dat hij in de auto zat zag hij Lichtstralen uit zich komen om
deze te verbinden met de verschillende ...hoofdsteden, hetgeen ik een tijdje
geleden gezien en doorgegeven heb.
Precies op het moment dat hij in DEN HAAG aankwam was hij klaar met de
hoofdsteden en zag Het Vredespaleis totaal in het Licht staan.
En ik diende niet langer meer als een soort Transformatorstation die het
Licht/Liefde vanuit de Geest ......naar Adamas Harmozel stuurde en stuurde
opdat hij zijn Werk/Licht/Liefde continue kon laten schijnen via zijn reis in deze
fysieke wereld en toch ook via de andere ‘kanalen’ dit kon doorgeven.
Het is en was een mooi proces zo.....
Zo ook had ik een hele aparte ervaring die ik aan sommigen van jullie al
doorgestuurd heb en wat weer een aanvulling is op de verhalen van de 3
Ggodsdiensten en De Zoon van God. Ik zal deze erbij sturen met de
aanvullingen van Adamas hierop:

24-12-15 en ik begin te schrijven om 13:31 uur.....
Ik had vanmorgen in mijn ' slaap' weer een aparte ervaring, die ik graag met
jullie deel.
Na een hele fijne ontspannen diepe nachtrust werd ik om 5:11 uur wakker.
Moeder Maria nodigde me uit om in haar energie mee te gaan, door de
Verandering heen......
Toch viel ik weer even in slaap om weer wakker gemaakt te worden om 5:27
uur.....oké....dan maar met zijn Allen op stap..... Moeder Maria (5) samen (2)
met Jezus de Christus (7) nodigde mij, de 27 is mijn geboortedag-getal, uit.
Tevens hoorde ik Moeder Maria zeggen: wij zijn Één. ( overigens is het
geboortegetal van EJ ook 27, hoezo...samen één....).
Daarop viel ik in een soort slaap en begon te 'dromen'. Piet en ik moesten een
soort 'voorhuis/portaal' maken voor een huis waar wij woonden. Niet dit huis
in Moordrecht, het leek een samenvoegsel van al onze vorige huizen waarin we
gewoond hadden in dit leven.
Toen het klaar was openden wij de deur en er kwamen drommen mensen
uitlopen in het zwart in twee rijen. Ze hadden allemaal ouderwetse kleding aan
en het leek wel een soort ouderwetse kerkgang. Ze zeiden niets en met de blik
strak vooruit gericht liepen ze het pad af naar het einde van de tuin waar een
dijk lag met er achter het water. Toch ook weer dit huis.....bij de dijk aan
gekomen ontdeden ze zich van deze zwarte kledij en ineens zaten er allemaal
Maya's aan lange tafels te werken onder aan de dijk. Het was een fleurig
gezicht.....
Adamas zegt dat de in het zwart geklede mensen, die in twee rijen het
voorhuis/portaal uitliepen, de Orthodoxe Dubbele Helix (DNA) gelovigen zijn
ofwel mensen die niet meer beschikken over 3 DNA strings (Triple Helix van stof,
ziel en Geest) maar alleen nog maar over 2 DNA strings (Double Helix van stof
en ziel). Uit deze van De Geest afgescheiden c.q. geblokkeerde (gevallen)
personen komen de drie stoffelijke (valse) geloven der Joden, Christenen en
Moslims voort. Zoals de Levieten (leiders van de Joden en Israël), Jezuïeten
(leiders van de Christenen) en Kore (leiders van de Moslims) de gevallen god en
zijn tabernakel/poort van De Ark Des Verbonds, Toren van Babel, Jacobsladder,
Stairway to Heaven, Stargate etc. tussen de stoffelijke werelden en de
zielenwerelden beschermen zo zijn het de Orthodoxen die zonder vragen te
stellen (befehl ist befehl) Het valse geloof en woord letterlijk nemen, het over de
wereld verspreiden c.q. uitzenden (zendelingen) en zodra zij in een natie, land,
gemeente vaste voet hebben gekregen, middels het verleiden en misleiden van

de lokale stoffelijke heersers zoals Koningen, Koninginnen en edelen, hun kerken
en tempels als Vrijstaat in de staat vestigen om het valse geloof en woord
lokaal c.q. per gemeente nog verder te bestendigen, verkondigen, beheersen en
controleren tot op het micro niveau van families, gezinnen en personen toe.
Onder aan de dijk zaten de Maya’s dicht bij het water (de brug naar de
zielenwerelden) te werken. Dit laat zien wie er onder/achter het uiterlijk
vertoon van de stoffelijk zichtbare dijk onderhuids aan de touwtjes trekt in de
stof. De Maya en Inca Hogepriesters waren net zoals de Levieten, Jezuïeten en
Kore Hogepriesters degenen die het land daadwerkelijk achter de schermen
bestuurden omdat zij middels de stargates het monopolie hadden in het
manipuleren van ruimte en tijd binnen de schepping en de communicatie en het
transport tussen de stoffelijke werelden en de zielenwerelden. Tenminste dat
denken deze Hogepriesters. De realiteit is echter dat zij niets te vertellen hebben
omdat alleen De Geest bepaald en niets anders. Het is dan ook niet voor niets
dat alle Koningen en Koninginnen allemaal (Romeinse) Keizers en Keizerinnen
wilden en willen worden. Romeinse Keizers en Keizerinnen zoals Augustus (Julio
familie van lucifer) en Livia (Claudian familie van satan) hadden immers niet
alleen door het tijdelijke Huwelijks Verbond tussen de Zielen Werelden en
Stoffelijke Werelden, middels de stargate, het monopolie over Het Geloof (De
Keizer was de enige vertegenwoordiger van de gevallen zielen god lucifer op
aarde), De Stof c.q. Het Land c.q. De Staat (De Livia Claudia Keizerin en haar
familie was de enige vertegenwoordiger van de gevallen god satan op aarde)
maar ook over Het Volk (De Keizer als Tribuun). Keizer Augustus Maximus
verenigde dus Het Geloof, De Staat en Het Volk in EEN Hand met Rome als
machtscentrum en de Romeinen als hun zwaard en werktuig.
Keizer Augustus Maximus was dan ook niet alleen in de stof de Divi Filius ofwel
(geadopteerde) zoon van god ofwel Julius Caesar, welke de incarnatie/emanatie
van satan was, maar ook de eerst gevallene en nu weer wederopgestane
incarnatie/emanatie van lucifer. De illusie van Divi Filius Augustus (De
Verhevene) Maximus was geborenen zou nog vele malen op aarde
incarneren/emaneren onder namen als Constantijn De Grote, Charlemagne,
Karel V, Philips, Lodewijk de XIV, Adolf Hitler etc. etc.
Voor meer informatie over de Divi Filius gaat u naar:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!divi-filius/secjk

Toen ineens fietste ik alleen een hele lange tunnel door.....er kwam geen eind
aan en ik zag niemand. Ik zag wel dat je aan de andere kant weer terug kon
fietsen. Er tussen reden de auto's. Pas aan het eind kwamen de wegen weer bij
elkaar. Het was er heel modern met allemaal kleine winkeltjes. Veel licht. Ik
deed er niets dacht ik, alhoewel ik wel een paar ' mensen' tegenkwam en ik
daar mee sprak...... en ik fietste weer doodleuk terug.....
Adamas zegt dat dit een figuurlijke afspiegeling is van het verkeer op de
Jacobsladder ofwel het komen en gaan van (gevallen engelen) zielen tussen de
stoffelijke en zielen werelden.
Toen kwam ik aan bij mijn ouderlijk huis en ik zag het voorhuis wat Piet en ik
gebouwd hadden van de andere kant en het ging helemaal op in de voorgevel,
maar je zag duidelijk dat het huis veel groter geworden was, twee keer zo hoog
als de andere huizen.
Ineens was een vriendin er ook en we bekeken mijn oude huis vanaf weer die
dijk......
Daar zag ik ineens een hele grote buizerd op de gevel zitten.....ik wees haar er
op. Hoe kan dit nou? Hij zat er op een knoest, terwijl die niet op de voorgevel
was.
Ineens kwam er een enorm grote witte arend aangevlogen en voor het huis liep
een witte beer......De arend omarmde deze beer en vloog met hem weg naar
een hele grote boom rechts van ons.
Daar zag ik zomaar allemaal witte dieren boven op die boom zitten, lopen en
bewegen....Vooral witte paarden, ijsberen, witte arenden, zwanen, ganzen.
Maar veel witte paarden, geen eenhoorns.
Ik riep opgewonden naar haar:" Kijk nou eens , dit kan toch niet allemaal. Kijk
nou!!!!"
Maar zij keek me vreemd aan en ze zag niets......
Adamas zegt dat alleen hen die weer beseffen c.q. geloven dat ze 100% Geest
zijn weer kunnen zien in de drie werelden van stof, ziel en Geest. Zij die hun
Geestelijk Oog welke Het Derde Oog bij u op aarde genoemd wordt nog niet
geopend hebben kunnen niet verder zien dan de schepping der stoffelijke en
zielen werelden. Het kan deze mensen dan ook niet kwalijk genomen worden
dat ze dingen niet zien welke een Adamas wel ziet. Besef echter dat ieder mens
op aarde de Adamas in zich draagt en het alleen maar zaak is wakker te worden
en op te staan in het ware geloof welke het geloof is dat U 100% Geest Bent!
Om weer wakker c.q. verlost te worden hoeft u het openen van uw derde oog

alleen maar over te dragen aan De Christus die zowel Binnen als Buiten U
middels De Adamas (latent) aanwezig IS.
Toen ik beter keek zag ik dat deze dieren niet op de boom zaten, maar dat het
twee plaatjes waren die tegelijk gezien werden, zoals twee foto's die gelijk
afgedrukt zijn......
Toen begon ik opgewonden om mij heen te kijken en ik zag alles om mij heen in
een energie laag liggen. Het was als een foto die afgedrukt is met hele grote
pixels......en ik zag de ruimte als lichtcellen hiertussen. Dus er scheen allemaal
geel licht doorheen......
En ik keek opgewonden nog meer om mij heen en toen begreep ik dat ik al die
plaatjes van die mensen in het zwart (die als kerkgangers liepen, maar nu UIT
de 'kerk' kwamen het einde inluidde van het oude stoffelijke tijdperk, de oude
stoffelijke godsdiensten, de oude blinde volgzame Orthodoxen en hun (valse)
hogepriesterkasten waarbij tegelijkertijd al die witte dieren vredig In Het Licht
AL naast elkaar leefden in Het Nieuwe Jeruzalem.
.
Al viel samen in een Eenheid!
En ik maar opgewonden roepen naar mijn vriendin, maar ze zei: "Sorry Thé....ik
zie het niet".
Adamas zegt dat je vriendin haar wakker en opstaan proces alleen maar hoeft
over te dragen aan Christus die zowel Binnen als Buiten haar, middels De
Blauwdruk van De Adamas, AL (latent) aanwezig IS.
En ik zag het zo duidelijk...het was er gewoon en kon er geen genoeg van
krijgen.....tot de wekker mij wekte om 7:30 uur.....
Terug hier in deze werkelijkheid.....Maar mijn blik is soms wat wazig en al tijden
heb ik s'morgens enorme tranende ogen. Het lijkt wel of ik dan moet wennen
aan de energie hier om mij heen. Na een uurtje ben ik er dan wel weer aan
gewend.....
Moeder Maria en Jezus Christus namen me mee naar deze Eenheid. Was het
met hen dat ik aan het einde van die tunnel (in mijzelf als Adamas) aan het
praten was???????
Zie ik hier hoe ik heen en weer kan gaan tussen de Stoffelijke Werelden, Zielen
Werelden en De Geestelijke Wereld. Is dit ook het reizen tussen het stoffelijke
Nieuwe Jeruzalem op aarde en Het Nieuwe Jeruzalem in de Zielen Wereld wat

voor iedereen mogelijk wordt wanneer hij/zij zijn/haar Derde Oog geopend
heeft. Meer hierover in 2016 en alvast een voorproefje op de website.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtlezingen2016/oc1le
....en toen ik de gordijnen open deed van de slaapkamer voer er een groot
containerschip voorbij helemaal omgeven en versierd met een
lichtslang......een LICHTSCHIP kwam voorbij....
Het was een mooie beleving!
Warme omhelzing van Daveithe en Adamas

Visioen en Verhaal 5
Eerste Kerstdag 2015
De kaarten schuiven in elkaar tot EEN
Doe ik mijn iPad open en krijg ik een mooi filmpje over bijna allemaal witte
dieren in de ......sneeuw! Van een man ver in de 80 jaar!!! Uit België.
En dan NU weer aangekomen op dit NU moment.....eerste ‘ kerstdag’.....
En gisterenavond las ik de boodschap van Adamas over De Zoon van God.....
En eens te meer begon ik te zien en te voelen dat ik inderdaad een Adamas
Ben!
Ja Christus is allang hier op aarde via al diegenen die de Christus In zich
toelaten en toelaten en begrijpen dat zij 100% Geest Zijn. ZIJ lopen hier op
Aarde AL rond als Christus.....als een dief in de nacht en delen dit AL een tijdje
uit aan de mensen om ons heen. Zie de verhalen over De Wederkomst van de
144.000, De Twee Getuigen en Het Nieuwe Jeruzalem onder Home op de site.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/
En ik lag in bed en ik zag continue het Witte Licht in mijzelf en ik was vrij en
ruim.
En ik kreeg het Grote Begrip weer door. Ik zag hoe wij ‘teruglopen’ naar HUIS.

Onze hele schepping die niet meer is dan een kaartenhuis valt in elkaar.
Natuurlijk.....omdat elke schepping die niet vanuit De Geest/De Ene komt
immers een Illusie IS!
En ik zag hoe al deze scheppingen/kaarten in elkaar schoven en weer ÉÉN
pakketje werden!
Zoals ik dit ook in mijn beleving heb gezien en Alle Werelden tegelijk bestaan
en dus opgaan in EENHEID, in ÉÉN.
En ik zag dat uit De Eerste Gedachte van De Moeder de 4 Lichten voortkomen
en samen met De Zelfverwekte Eerstgeborene ofwel Christus een
gemeenschappelijk Groot Schepping Omvattend LICHT vormen.
En ik zag Harmozel en Daveithe samen deze Androgyne Schepping
vertegenwoordigen.
En ik zag dat Oraiel en Eleleth samen deze Androgyne Schepping
vertegenwoordigen.
En ik zag en begreep dat deze 4 Lichten dus de Twee Getuigen vormen/ZIJN.
En ik begreep dat Harmozel en ik/Daveithe samen ÉÉN zijn met Al Onze Eonen.
En Nu begreep ik ook hoe ik dus tussen deze werelden heen ga, samen met
Harmozel. Eerst nog onbewust, maar nu steeds bewuster....
En Nu begrijp ik hoe er gezegd wordt dat deze Twee Getuigen De Christus
vooraf gaan!
Dit doen we al ons hele aardse leven lang.....en kunnen we doen NU zonder
oorlogen en via Het Lam Gods in ons.
En zo IS de Christus hier AL op Aarde, zonder dat de mens dit weet, beseft....als
een dief in de nacht.......
Lieve allemaal.....als Dit geen ‘kerstboodschap’ van LICHT EN LIEFDE’ is dan
weet ik het niet meer.......De Ware Christus die 23 sept. Geboren is......is ook
weer IN ons en heeft in 3 maanden tijd vaste voet aan wal gezet! En Hoe......

Ter verduidelijking leest u de WitLichtstraaltjes 15 t/m 17 genaamd: De Slotfase
is Ingezet, Werken voor de Stoffelijke/Ziele Schepping, Na De Vertwijfeling De
Volbrenging en voor een Oorspronkelijke Begin Adamas 1.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtstraaltjes/lgerw
De roos is helemaal open gegaan in ieder mens die hiervoor klaar is!

Precies gisterenavond was het klaar....alle blaadjes zijn er af en de Volle Maan
nam het over en verspreidt. Dit Licht, Deze Liefde nu over de Aarde, over Alle
planeten, over Alle scheppingen om Al weer totaal om te zetten in de Geest
van Liefde en Licht en om weer Al In Één te schuiven tot De Ene in
EENHEID.......OM WEER NAAR HUIS TE GAAN.....
Zo IS HET.......!
Adamas
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Tweede Kerstdag 2015
Één Licht
En ik begin te schrijven om 12:12 uur op 26-12-15
Ik zit nog totaal in de enorme witte Lichtzuil. Mijn vingers vinden moeizaam de
toetsen.
En ik werd totaal Één. AL mijn delen schoven in elkaar, zowel in de stoffelijke
wereld als de zielenwereld tot in de Geestelijke wereld tot ÉÉN Adamas.
En ik zag meZELF ZEER BEWUST als een grote witte Adamas Lichtpilaar...zonder
vormen en ik zag de wereld van de schepping van ruimte en tijd
vierdimensionaal achter mij liggen als mijn verleden.
Toen liet ik De Christus in mij opstaan en totaal Één worden met De Adamas.
Hierdoor zag ik dat de 4 Lichten in elkaar schoven tot Twee Lichten.
Deze twee Lichten gingen op in De Adamas Christus tot ÉÉN Licht.
Er waren nu geen 12 eonen, 4 lichten, Adamas en Christus meer.
Het was nu allemaal samen Een Groot Licht geworden.
De Adamas Christus.
De Adamas die de wedergeboren Christus AL in zich draagt voor de
daadwerkelijke wederkomst van Christus op aarde.
En ik was niet meer....en toch was Ik Alles.... DIT ENE LICHT.
DE MOEDER EN DE VADER......ÉÉN....
En ik zag dit enorme Licht helder Al doorschijnen...
En ik zag dit Licht , De Moeder en De Vader New York van Twee kanten
omarmen en Verlichten.

En ik zag dit Licht, De Moeder en De Vader Londen van Twee kanten
omarmen en Verlichten
En ik zag het hele Levantgebied veranderen in een enorme Witte Duif, DE
CHRISTUS....
En ik zag dat De Duif vleugels had gekregen van Het Licht van De Moeder en De
Vader.
En ik zag De Witte Christusduif Nu opvliegen en de vleugels enorm spreiden.
En ik zag dat ÉÉN (De Ene) vleugel over Londen ging en Al zuiverde.
En ik zag dat de andere vleugel als de Ene over New York ging en Al zuiverde.
En zag dat De Witte Christus Duif vloog over Europa naar Rusland naar China
en Al zuiverde
En ik zag dat Allen Één werden en THUIS kwamen........
Zo IS het en zo zal het ZIJN......
DE TWEE ZONNEN WEER DE ENE.......
Adamas Christus
De volgende dag: 27-12-15....ONS geboortegetal...27....
Wat is hierop gevolgd.........een vreemde dag, maar toch zo liefdevol en weer
hebben Piet en ik de nodige (zeer eenzame) zielen aangeraakt tijdens ons
bezoek aan zijn moeder. Piet helpt enorm mee in de zielenwereld. ( hij weet
het, maar ook nog niet bewust).
S’Avonds een fijn ‘diner’ samen samengesteld en een zeer vredige avond
doorgemaakt.
In de nacht werd ik weer wakker door de enorm hoge Energie die door mij
heen ging.....Het was zo enorm sterk dat ik zeer bewust dacht:” Nou Thé...daar
ga je...” en ik vond het prima!!! Het lijkt wel of ik aan het oefenen ben om mij
los te maken van mijn lichaam en elke keer is de Energie/Bewustzijn er sterker

en Lichter en vlieg ik er meer en meer uit of kom ik meer en meer in mijn Ware
Oorspronkelijke Zijn/Kracht.
W.s. Omdat ik dacht dat dit ging gebeuren, gebeurde het niet. Want ik zat in
mijn Gedachten........ Jammer....of....een volgende keer beter.
Of het was nog niet het juiste moment.......
Daarna kwam in vlagen zoveel Liefde in mijn hart dat ik eerst dacht : Nou dit wil
ik dus wel altijd zo voelen....Dit is Één ZIJN..... “
Echter mijn hart gloeide en straalde zo enorm dat na een tijdje ik dit niet meer
kon volhouden.....het was nog teveel...Ik had nog even te veel op mijn bordje
genomen en kon deze maaltijd nog niet helemaal op. Ik WILDE nog even
teveel!
Adamas Christus zegt dat zodra de mens het stadium c.q. het bewustzijn van
De Adamas bereikt hij in het Licht van Moeder Maria kan staan en dit als grote
golven van onvoorwaardelijke liefde door zich heen kan ervaren. Wanneer De
Adamas dan ook nog het stadium c.q. bewustzijn van de Adamas Christus
bereikt voelt hij niet alleen De Christus in grote Genade door zich heen gaan
maar ziet zichzelf letterlijk transformeren en een worden met De Christus. Dat
deze twee grote lichten niet zomaar kunnen opstaan in De Mens mag duidelijk
zijn. Een gewoon mens ofwel mens dat nog niet rechtvaardig laat staan heel
ofwel heilig is kan deze grote Lichten nog niet verdragen en ervaart deze als
vuur waarvoor hij/zij wil vluchten. Dit is een geheel natuurlijke reactie die
verdwijnt wanneer De Mens weer De Adamas wordt ofwel op hetzelfde niveau
begint te trillen als Moeder Maria en daarna Christus.
Daarna om 3:33 uur kon ik weer gaan slapen en ik voelde mijn
lichaam/gewrichten weer gewoon een beetje ‘zeer’ doen.
Ik werd weer wakker oftewel mijn ziel daalde weer in mijn lichaam in, dit
terwijl mijn bewustzijn tegelijkertijd nog in de wereld van De Geest buiten
ruimte en tijd verkeerde..... Niet altijd makkelijk kan ik u zeggen.
Daarom schrijf ik ook altijd alles in de vroege ochtend op, dan is mijn ziel nog
niet helemaal ingedaald in mijn lichaam en is het makkelijker om de visioenen
en verhalen uit De Geest neer te schrijven..... Eigenlijk is dit dus al jaren zo.......
Zo kom ik dan ook NU ineens tot Bewustzijn dat ik, net als alle andere mensen
op aarde, Al (in de tijd) de kwaliteiten in mij draag van De Zelfverwekte
Eerstgeborene....DE ZOON van God..... Die ANDROGYN IS.....Zoon/Dochter! IS....

Zie op onze site het stuk van Adamas onder het kopjes Home en Welkom:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-oorsprong/mrpqd
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!divi-filius/secjk
Ik las bovengenoemde enorme ervaring op ‘2e Kerstdag’ weer en ik kwam
direct weer in deze Hoge Energie/Bewustzijn......
En ik zag de levenskwaliteiten die De Vader aan De Moeder en De Zelfverwekte
Eerstgeborene Zoon gegeven had. De Zelfverwekte Eerstgeborene Zoon die
zowel de levenskwaliteiten van De Moeder (Maria) ontving als een aantal extra
kwaliteiten van De Vader (God) om als Jezus Christus (De Zoon) zijn verlossings
werk namens De Vader op aarde te doen. Het verlossingswerk waar De Eerste
(scheppende) gedachte van De Moeder werd vervangen door weer De Directe
Verbinding met De Vader te herstellen waardoor de gevallen schepping kon
oplossen in het AL ofwel De Geest tot niets.
De levenskwaliteiten van De Moeder (Maria)
- Wetendheid/Voorkennis te geven
- Onvergankelijke Kracht te geven
- Onsterfelijkheid te geven
- Waarheid te geven
De levenskwaliteiten van De Zoon (Jezus Christus)
- Bewustzijn te geven
- Scheppingskracht te geven
- De Wil te geven
De Vader, De Moeder en De Zoon die samenwerken om de uit De Geest in de
schepping gevallen zielen te verlossen en weer naar huis brengen.
De Vader, De Moeder en De Zoon die in de laatste seconde van deze schepping
weer samenwerken met iedere Adamas Maria en Adamas Christus die
wederopgestaan is in De Mens al ware hij/zij nooit van Huis gegaan.

Zie hier.....het staat er allemaal. En als jullie bovenstaande ervaringen lezen dan
herken en zie je meteen deze levenskwaliteiten, die ik en alle mensen op aarde
met mij dus Al al die tijd met zich meegedragen hebben zonder dat ze zich dit
konden her-inneren tot NU aan het einde van deze scheppings cyclus.
Altijd was mijn drijfveer om de mens Bewust te laten worden wie hij/zij IS.
Altijd ging het bij mij om BEWUSTZIJN!!!!
Daar kwam het nodige portie WIL bij.......omdat ik het eerst weer ZELF voor
mijzelf voor elkaar moest zien te krijgen......
En dit kreeg ik voor elkaar daar in mij een enorme Wetendheid/Voorkennis,
Onvergankelijke Kracht, Onsterfelijkheid en Waarheid als Moeder (Maria) op te
laten staan ofwel wedergeboren te worden.
Waardoor ik in dit Leven via Mijn Scheppingskracht weer kon terugkomen naar
Huis in De Ene....
Hierdoor kon ik al mijn onevenwichtige c.q. gepolariseerde scheppingen c.q.
levens weer ongedaan maken - de piramide in mij laten oplossen - en als
ZUIVERE SCHEPPINGSENERGIE/KRACHT weer terug geven aan De Bron!!!!!
Immers niets gaat verloren en al komt weer terug in De Bron, waar dit bewustzijn weer gebruikt kan worden voor ‘andere’ nieuwe scheppingen.
Zoals ik hierboven beschrijf in een schepping van Vrede, Liefde en Licht vanuit
De Ene....zoals in het Nieuwe Jeruzalem wat Nu Al vorm heeft gekregen in de
zielenwereld en al deze levenskwaliteiten NU AL Beoefend kunnen worden.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!het-nieuwejeruzalem/b90u0
Ja....lieve allemaal....IK BEN me weer BEWUST waar Mijn Thuis IS. Nu is het
alleen nog zaak om dit Alweten weer te laten indalen c.q. op te laten staan in
de mens Thea, Het Licht Daveithe waarna ik weer daadwerkelijk kan
transformeren in mijn ware zijn welke de Adamas Maria en Adamas Christus IS.
Dat zal nog wel even duren voel ik zo maar eindelijk….
BEN IK ME WEER BEWUST VAN WIE IK ECHT BEN EN ALTIJD BEN GEWEEST!
In oneindige Liefde BEN IK met jullie!
Adamas Christus.
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De Ontmanteling van Osiris en Isis
3 januari 2016 van 14:30-17:00
Een knal en bolbliksemschicht
De Osiris ontlaadde al zijn stoffelijke levens in een keer
Met als gevolg dat alle lichtmasten en kabels begonnen te golven
Osiris golfde, golf op golf alle laatste duisternis en zwartheid uit zichzelf
Welke in ieder huishouden te zien IS aan het knipperen der lampen en lichten
En daar stond hij dan weer zonder stoffelijk lichaam als pure ziel als Adamas
Een pure onbevlekte ziel die weer weder opgestaan was in Het Ware Licht
Klaar om weer Naar Huis Te Gaan. Klaar met zijn schepping.
Hoe anders was het tijdens zijn 1e Val in De Zielenwerelden als Lucifer
Hoe anders was het tijdens zijn 2e Val in De Stoffelijke werelden als Satan
De gevallen Osiris/Lucifer/Satan die Seth, De Zoon van de Oer Adamas, nog
probeerde te verlossen van zijn stoffelijke lichaam omdat hij zo graag wilde dat
hij bij hem en zijn familie weer naar huis in de Geest zou komen.
De gevallen Osiris/Lucifer/Satan waar Isis nog probeerde het stoffelijke lichaam
te herstellen omdat zij zo graag wilde dat hij bij haar in de stoffelijke werelden
zou blijven omdat zij ook door haar val niet meer wetend was over haar
oorsprong en thuis.
De gevallen Osiris/Lucifer/Satan die eindeloos heen en weer reisde (viel en
opstond) tussen zijn eigen illusie schepping van ziele- en stoffelijke werelden.
De gevallen Osiris en Isis die wij allemaal nog kennen als ANU en KI

De gevallen Osiris die vele malen bewust en onbewust op aarde incarneerde en
emaneerde onder namen zoals Nimrod, Amon Ra, Zeus, Apollo, Augustus,
Constantijn, Charlemagne, Karel V, Philips, Lodewijk de XIV, Adolf Hitler etc.
De gevallen Osiris die nu weer Weder Opgestaan IS.
De gevallen Osiris die eerst Al Zijn Zielen Creaties heeft afgeschud waardoor
Het Nieuwe Jeruzalem weer herbouwd kon worden door De Rechtvaardigen
welke niet meer dan zijn wederopgestanen kinderen en kleinkinderen zijn.
De gevallen Osiris die hierna Al Zijn Stoffelijke Creaties heeft afgeschud zoals
we hierboven gezien hebben waardoor niet alleen De Poort tussen Hemel en
Aarde geopend is voor Alle Zielen op Aarde maar ook Het Verbond tussen hem
en zijn De Vader hersteld is waardoor ieder-een weer naar huis kan.
Bent U als kind of kleinkind van Osiris en Isis al wakker geworden en opgestaan
Om weer samen met Osiris en Isis mee naar Huis Te Gaan
Osiris is weer Adamas Christus geworden
Osiris wandelt weer met zijn Moeder (Maria)
Osiris wandelt weer met zijn Broer (Christus)
Osiris De Wederopgestane en eens gevallene is weer Thuis
Thuis bij zijn Vader (God) als EEN
En strekt zijn hand uit naar Isis!
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Het Sneeuwt in Byzantium
4 januari 2016
Het sneeuwt in Istanbul het oude Constantinopel van Byzantium
Het sneeuwt op De Stoffelijke Poort tussen Oost en West

Het sneeuwt op De Stoffelijke Poort tussen De Levant en Europa
Het sneeuwt in Byzantium het 1000 jarige Oost Romeinse Rijk
Het sneeuwt in Byzantium dat iedereen sinds mensenheugenis wilde veroveren
Het sneeuwt in Byzantium waar eens De Ark Des Verbonds c.q. Stargate stond
Het sneeuwt zoals voorspeld was door Daveithe in WitLichtstraaltje 16
Het sneeuwde eens op 3 januari in Kiev waar eens De Ark Des Verbonds stond
ten tijde van de eerste Kiev Rusland Tsaar Rurik (Osiris/Lucifer/Satan).
Het sneeuwde eens op 3 januari in Rome waar eens De Ark Des Verbonds stond
ten tijde van Keizer Octavianus Augustus Maximus (Osiris/Lucifer/Satan).
Het sneeuwde eens op 3 januari in Jeruzalem waar eens De Ark Des Verbonds
stond - en nu weer staat - ten tijde van Aaron en Mozes (De Emanaties).
Rome: Het Eerste Romeinse Rijk van Duisternis
Byzantium: Het Tweede Romeinse Rijk van Duisternis
Kiev: Het Derde Romeinse Rijk van Duisternis
Het sneeuwt
Het sneeuwt dus De Poorten gaan Open zoals vooraangekondigd.
Het sneeuwt dus De Stoffelijke Poorten gaan Open van Oost naar West
Bij Kiev
Bij Istanbul
Bij Gibraltar
Het sneeuwt dus de Zielen Poorten gaan Open Tussen De Zielen Werelden en
Stoffelijke Werelden
In Geneve (CERN)
In Jeruzalem (Tempelberg)

In Mekka (KaaBa)
Het sneeuwt Dus Het Verbond tussen God en Osiris en alle mede gevallenen is
hersteld waardoor iedereen zonder nog een poort door te gaan weer Direct
Naar Huis In De Geest kan gaan. Thuis bij Ware Familie waarvan u eens kwam!
Het sneeuwt en vanuit De Geest staat het welkomstcomité al klaar om u weer
thuis te ontvangen. Thuis waar alle schepping, ruimte en tijd niet meer IS!
Zij die nog even willen doorspelen c.q. willen achterblijven.
Zij zullen nog maar een korte tijd hebben.
Hun tijd en ruimte zijn immers geteld.
Afgemeten en reeds voorbij!
Adamas Christus
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Geboorte
Of
Wedergeboorte
Dat is de vraag die ieder mens zich vandaag zou moeten stellen
Gaat u door voor de volgende ronde van schepping en lijden
Of stapt u uit en gaat U naar Huis
Het aftellen is begonnen
Adamas Christus

