
 
 

Welkom In De Oorspronkelijke Wereld 
 

DEEL 2 
 

1. HUWELIJKSE TROUW  
VOORBIJ DE (FYSIEKE EN ZIELE) DOOD 

 
Huwelijkse Trouw Voorbij De (Fysieke) Dood ofwel Duisternis is het tweede 
deel in de serie Welkom in de Oorspronkelijke Wereld. 
 
De serie Welkom in de Oorspronkelijke Wereld van Harmozel wordt gelijktijdig 
uitgegeven met de serie Belevingen in de Oorspronkelijke Wereld door 
Daveithe. In de komende tijd zult u steeds meer merken dat de Welkom en 
Belevings werken van Harmozel en Daveithe en later ook Oroiael en Eleleth 
steeds meer gaan samenvloeien tot EEN Groot Werk. Het Grote Lichtwerk dat 
op aarde achtergelaten zal worden voor hen die nu nog niet in gedachten, 
daden en woorden besloten hebben  om te transformeren in Grote Lichten.  
 
De Rechtvaardigen 
 
De Rechtvaardigen die door de sterk veranderende omstandigheden straks wel 
Heel ofwel Heilig dus Onwankelbaar willen worden in hun geloof ofwel 
constante afstemming met de ware bron in zichzelf.   
 
Het éerste Welkom Deel ontstond uit Harmozel genaamd Welkom 1 t/m 11 
 



Het eerste Belevings Deel ontstond uit Daveithe genaamd Lichtstraaltjes 1 t/m 
11 
 
Beide delen zijn gratis in PDF vorm te downloaden uit de LichtOTheek en via 
onderstaande LINK. Besef dat al onze geschriften en openbaringen u zowel op 
Geestelijk, Ziele als Stoffelijk niveau aanraken, verlichten en transformeren. 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Zij die zich nog niet terdege voorbereid hebben middels de werken van De 
Nieuwe Dokters in de afgelopen 20 jaar kunnen dan ook nog wel eens Licht 
Transformatieverschijnselen krijgen hetgeen zich kan uiten in slaperigheid, 
heldere dromen en vele uitwerkingen. Zodra u dit overkomt ga dan even in een 
stille kamer op bed liggen of  in een luie stoel zitten met de ogen gesloten. Alle 
transformaties die dan voor uw lichaam en ziel nodig zijn om Het Grote Licht 
weer te aanvaarden en ontvangen zullen dan geschieden in de juiste orde. 
 

2. Huwelijkse Trouw 
 
De 4 Lichten Harmozel, Daveithe, Oroiael en Eleleth zijn U Trouw voorbij De 
(Fysieke en Ziele) Dood ofwel Duisternis en Schaduwwerelden. Het is misschien 
handig dat we dit even uitleggen. Dit Trouw zijn in Het Ware Huwelijk. 
 
Het Ware Volmaakte Huwelijk kan zoals u in Deel 1 Welkom heeft gelezen, 
alleen maar gesloten worden in De Geest. De Geest die EEN is en alle Ware 
Mensen verbindt tot EEN en dezelfde welke nog steeds De Ene Onveranderlijke 
IS. 
 
Alle andere huwelijken zoals in de stof (lichaam) als ziel (geweten) zijn tijdelijke 
tijd en ruimte huwelijken die ieder mens die weer een Waar Mens ofwel 
Adamas wil worden zal mogen overstijgen via het doorlopen van de 7 
Hemelsferen en daarmee samenhangende loslaatprocessen. 
 
De 4 Lichten Harmozel, Daveithe, Oroiael en Eleleth zijn U dan ook alleen 
Trouw IN De Geest en niet in de Fysieke en Ziele werelden. Dit zal voor de 
gemiddelde blinde mens die nog in de duisternis ofwel onwetendheid verkeert 
en/of in de schaduwwerelden al naar geweten handelt misschien wat 
verbazingwekkend overkomen.  
 

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


Waarom helpen de 4 Lichten ons niet met onze Fysieke en Ziele pijnen in de 
scheppingen op aarde. Dit IS omdat wanneer wij uw Fysieke en Ziele pijnen 
zouden verlichten, welke u zelf tijdens uw val over uzelf heeft afgeroepen, dit 
uw transformatieproces en weg naar huis zou verlengen. Dit zijn de zachte 
heelmeesters die stinkende wonden maken en u levenslang in een eindeloze 
spiraal van (wan)hoop en teleurstelling, vallen en opstaan houden. 
 
Wij, De 4 Lichten, verkopen geen (WAN)HOOP 
 
Wij, De 4 Lichten, verkopen geen ILLUSIES 
 
Wij, De Lichten, verkopen geen VERWARRING 
 
Wij geven U Genade, Waarheid, Schoonheid, Intelligentie, Waarneming, 
Herinnering, Begrip, Liefde, Idee, Volmaaktheid, Vrede en Wijsheid. 
 
Wij wijzen u de directe weg naar huis. 
 
De Weg die hoe dichter u bij De Geest ofwel Het Grote Licht In Uzelf komt 
steeds meer op elkaar gaat lijken. Het is dan ook niet voor niets dat wij na 23 
september 2015 gestart zijn om hen die al In De Geest Verkeren of besloten 
hebben in hun woorden en daden vanuit De Grote Geest in hen te gaan leven 
op aarde, te verbinden tot EEN Groot Licht. Het Oorspronkelijke Grote Licht. 
 
Verbonden In De Geest als EEN is dan ook ons jaarthema 2015-2016 
 
Dat is dan ook gelijk de introductie van Het Enige Ware Huwelijk Op Aarde 
 
Het Huwelijk In De Geest 
 
Het Huwelijk waar Twee Mensen (Zonnen) verbonden worden tot EEN 
 
Het Huwelijk waar Drie Mensen (Zonnen) verbonden worden tot EEN 
 
Het Huwelijk waar De Vier Mensen (Zonnen) verbonden zullen worden tot EEN 
 
Het Huwelijk waar uiteindelijk Alle Mensen Verbonden worden tot EEN 
 
Tot en IN Het Grote Licht Der Lichten 
 



Bent u er al klaar voor om in de komende tijd en ruimte buiten tijd en ruimte 
verbonden te worden tot dat Ene Grote Licht In U dat wacht om wakker te 
worden uit de duisternis en/of schaduwwerelden van de materie en de ziel. 
   
Geef u dan op voor de Transformatie Herinnerings Bijeenkomst genaamd:  
 

Verbonden In De Geest als EEN 
 
Hier zijn geen kosten aan verbonden behalve hetgeen u wilt Geven 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!bijeenkomsten/cq2e 
 
Wij Harmozel, Daveithe, Oroiael en Eleleth verwelkomen u tezamen met Het 
Grote Licht, De Eerste Gedachte en Eerste Zelfverwekte Mens Thuis als EEN 
 

3. DE EERSTE GEDACHTE 
 

De schepping begint altijd met Een Eerste Gedachte. 
 
Zo ook De Eerste Schepping uit De Eerste gedachte uit De Geest 
 
Zo ook De Eerste Schepping uit De Eerste gedachte uit De Ziel 
 
Zo ook De Eerste Schepping uit De Eerste gedachte uit de stof 
 
U ziet dat ook hier er drie werelden c.q. standpunten zijn van waaruit 
geschapen kan worden. Het is dan ook van belang dat u zich afvraagt waar een 
bepaalde schepping vandaan komt voordat u hier wat mee doet. 
 
Hoe kunt u herkennen of een schepping en de daarbij behorende gedachten, 
daden en woorden uit De Wereld van De Geest, De Ziele Werelden of De 
Stoffelijke Werelden vandaan komt of komen. 
 
Nu, dat is eenvoudig te ontrafelen. 
 
De Schepping uit De Geest is ALTIJD verbonden met De Geest en kent dus geen 
enkele tegenstrijdigheid en/of verwarring. Deze Schepping is dus nooit 
gepolariseerd ofwel gescheiden van de eenheid maar altijd EEN.  
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!bijeenkomsten/cq2e


Het mag dan ook duidelijk zijn dat meerdere Scheppingen uit De Eenheid in De 
Geest niet mogelijk zijn. Het is en blijft altijd EEN constante in gedachten 
verbonden schepping.   
 
Hoe anders is dit bij scheppingen uit De Geest in de Ziele Werelden 
 
Deze scheppingen zijn altijd scheppingen uit Hoogmoed 
 
De Hoogmoed die een schepper/schepster heeft die denkt dat hij/zij het wel 
alleen kan ZONDER VERBINDING met De Geest ofwel Het Grote Licht 
 
Deze Hoogmoed zorgt dan ook altijd in Een Val. 
 
Een Val in het verborgene. De schaduwwerelden. 
 
Want de schepper/schepster van een dergelijke schepping doet het altijd alleen 
zonder medeweten van zijn/haar bron en/of geestelijk verbonden huwelijks- 
partner. Een gesloten schepping dus. Een eenzame schepping. 
 
Door deze kunstmatige afscheiding is dit soort scheppingen altijd gepolariseerd 
ofwel tegenstrijdig. Dus ook de gedachten die hieruit voortkomen om deze 
scheppingen in stand te houden. 
 
Maar het kan nog erger. 
 
Na De Hoogmoed die altijd Ten Val komt is er nog de Jaloezie/Afgunst die voor 
nog een verdere val ofwel dubbele afscheiding zorgt.  
 
Het is alsof er nu twee tegenstrijdige gedachten illusie muren tussen De Geest, 
De Ziele Werelden en de Stoffelijke Werelden staan. 
 
Behalve tegenstrijdige gedachten krijgt men in de stoffelijke werelden ook nog 
eens te maken met onwetendheid ofwel duisternis. 
 
Kort samengevat kunt u dus op de volgende manier onderscheid maken tussen 
de Scheppende Gedachten van De Geestelijke Wereld, De Ziele Werelden en 
Stoffelijke Werelden.  
 

1. De Wereld van De Geest: Constant verbonden stromende Gedachten 
2. De Werelden van De Ziel: Tegenstrijdige Gedachten ofwel verwarring 



3. De Werelden van De Stof: Tegenstrijdige Gedachten en Onwetendheid 
 
Ook wel genoemd 
 
Ad1: De Grote Lichtwereld 
Ad2: De schaduwwerelden 
Ad3: De duisterniswerelden 
 
Iedereen die gelooft dat er geen bron van alles is ofwel Het Grote Licht en 
EENHEID, verkeert in de stoffelijke werelden van de duisternis. 
 
Iedereen die gelooft dat hij/zij het wel alleen kan zonder verbinding met Het 
Grote Licht ofwel EENHEID, verkeert in de ziele werelden van de schaduwen.    
 
Iedereen die weet dat hij/zij EEN is met Het Grote Licht en dat dit altijd zo zal 
zijn ongeacht het feit dat men tijdelijk even afdaalt in de schaduw en/of 
duisternis werelden, verkeert in De Wereld van De Geest. 
 
Waar zit u vandaag qua uitgangspunt van uw schepping en beleving. 
 
Tsja dat bepaalt uw gezondheid, levensgeluk en levensenergie. 
 
Wij Harmozel, Daveithe, Oroiael en Eleleth verwelkomen u tezamen met Het 
Grote Licht, De Eerste Gedachte en Eerste Zelfverwekte Mens Thuis als EEN 

 
4. INTERBELLUM 

 
Vele mensen op aarde leven nog in een Interbellum ofwel tussenwereld. Dit 
zijn werelden die tussen de Geestelijke Wereld en Ziele Werelden of Ziele 
Werelden en Stoffelijke Werelden inliggen. Het zijn werelden waar u noch het 
een noch het ander bent. Het zijn werelden die vaak nog verwarrender zijn dan 
de Ziele Werelden of Stoffelijke Werelden op zichzelf al zijn. 
 
In een tussenwereld vergeet u een keus te maken. 
 
In een tussenwereld wilt u tegelijkertijd vasthouden aan twee tegenstrijdige 
werelden die ook nog eens vol tegenstrijdige gedachten en onwetendheid zijn. 
 



Vaak verkeren mensen in dit soort werelden omdat zij familie, gezin of 
vrienden niet kunnen of willen loslaten. 
 
Vaak verkeren mensen in dit soort werelden omdat zij nog schuldgevoelens 
hebben over hun woorden, daden en gedachten tijdens een of meerdere 
levens in een van de ziele- en/of stoffelijke werelden. 
 
Vaak proberen mensen hun stoffelijke rugzak mee te nemen in de ziele 
werelden, hetgeen natuurlijk onmogelijk is. 
 
Vaak proberen mensen hun ziele energie rugzak mee te nemen in De 
Geestelijke Wereld, hetgeen natuurlijk onmogelijk is. 
 
Het is daarom zaak om ZUIVER los te laten. 
 
Niet afscheid nemen want dat bestaat niet zoals u al in Deel 1 gelezen heeft. 
 
Zuiver loslaten heeft te maken met het WETEN dat er in feite niets en niemand 
losgelaten wordt maar het een tijdelijk afscheid is van een wereld en daarbij 
behorende mensen, dieren, belevingen, ervaringen, talenten etc. 
 
De zuivere wetenschap dat vroeg of laat alle mensen, dieren, belevingen, 
ervaringen, talenten etc. die je tijdelijk  losgelaten hebt ook eens de stap zullen 
nemen om ook hun wereld en daarbij behorende mensen, dieren, belevingen, 
ervaringen, talenten etc. los te laten. 
 
Hier komt nog bij dat zij die Zuiver Wetend kunnen loslaten in staat zijn 
desgewenst en wanneer men dit maar wil te materialiseren, emaneren in de 
minder bewuste werelden van de Ziel en Stof. De Grote Geest kan immers 
overal tegelijkertijd zijn. En als u weer EEN met dit Grote Licht bent kunt u dit 
ook in alle Ziele- en Stoffelijke Werelden. Wanneer u echter nog alleen maar 
een Grote Ziel bent ofwel in een van de schaduwwerelden leeft dan kunt u 
zichzelf alleen maar materialiseren en emaneren in de stoffelijke werelden.  
 
De Grote 4 Lichten en 12 Eonen kunnen zich dus in alle ziele- en stoffelijke 
scheppingen tegelijkertijd materialiseren en/of emaneren. 
 
De Aartsengelen, engelen en demonen kunnen zich dus alleen maar in de 
stoffelijke scheppingen ofwel materie werelden laten zien en horen.  
 



De vraag die u zichzelf nu kunt stellen is wat u voor mogelijkheden ofwel 
kwaliteiten wilt hebben in de komende tijd en ruimte. 
 
Alwetend, Onbeperkt Onsterfelijk of beperkt wetend en sterfelijk. 
 
Zij dit zich op dit moment voorstaan dat ze van de Sirius, de Plejaden, Orion 
etc. ofwel sterrenstelsels en sterrenbeelden vandaan komen moeten beseffen 
dat zij zonder uitzondering uit de tussenwerelden tussen de Ziele Werelden en 
Stoffelijke Werelden vandaan komen. Het lijkt dus heel wat voor de 
gemiddelde blinde sterveling die nog in het duister verkeert maar stelt in feite 
niets voor wanneer je dit vergelijkt met de Genade, Waarheid en Schoonheid 
van De Ware Lichtwerelden die voorbij de ziele/stoffelijke scheppingen zijn. 
 
Kunt u Het Grote Licht al verdragen zeggen wij altijd tot besluit. 
 
Kunt u al zeggen dat u een Zuivere Onbevlekte Ziel Bent. 
 
Kunt u al zeggen dat u Geen Tegenstrijdige Gedachten meer heeft. 
 
Kunt u al zeggen dat u Altijd Constant verbonden bent met De Bron IN U. 
 
Ja, dan kunt u ons pas echt begrijpen en weten wat wij bedoelen. 
 
Dan bent u pas Waarlijk VRIJ. 
 
Wij Harmozel, Daveithe, Oroiael en Eleleth verwelkomen u tezamen met Het 
Grote Licht, De Eerste Gedachte en Eerste Zelfverwekte Mens Thuis als EEN 
 

5. WAARLIJK VRIJ ZIJN 
 

We horen tegenwoordig heel veel mensen luid roepen: 
 
Dat ze Vrij Willen Zijn! 
 
Maar als ze zich dan eindelijk losgemaakt hebben van hun huwelijk, partner, 
kinderen, gezin, familie, vrienden etc. blijken ze helemaal niet vrij te zijn. 
 
Ze zijn dan diep ongelukkig, verdrietig en eenzaam. 
 
Hoe kan dit zo zijn. 



 
Ze zijn toch VRIJ. 
 
Ze zijn toch VRIJ in Verbondenheid zoals dat tegenwoordig zo mooi heet.  
 
Maar ja beste mensen, tegenwoordig weet bijna niemand meer wat Vrijheid IS! 
 
Wat is nu eigenlijk Ware Vrijheid. 
 
Dat is de Vrijheid die altijd verbonden is met De Grote Geest, Het Grote Licht 
ofwel Bron van alles. Dat is pas oneindige, onsterfelijke, alwetende vrijheid. 
 
Tijdens de 1e en 2e Val hebben de gevallenen, welke steeds blinder zijn 
geworden tijdens hun val in de schaduw (ziele) en duistere (stoffelijk) werelden 
in hun hoogmoed en onwetendheid besloten dat ze wel vrij konden zijn op 
zichzelf. Dus zonder verbondenheid met de bron, zonder eenduidige gedachten 
en zonder alwetendheid. Het resultaat van deze illusie vrijheid is eenzaamheid. 
 
Alle mensen die tegenwoordig de droom van Ik Wil Vrij zijn najagen op aarde 
zijn doodongelukkig en in het geheel niet meer verbonden met wie en wat dan 
ook. Het gevolg is dat het hart van deze mensen steeds verder afkoelt en 
afsterft. Ze worden als het ware steeds gevoellozer, medogenlozer, levenlozer. 
 
Het zijn de Narcistische Jezebels der gevallenen. 
 
Het zijn de levende maar zeg liever lijdende doden. 
 
De zombies die de hele dag vluchten voor hun eenzaamheid in seks, drugs, 
drank, koffie, suiker, sigaretten en rock en roll. Het zijn de mensen die op 
sterven na dood zijn en innerlijk de hele dag huilen. Jazeker, deze mensen 
huilen bijna de hele dag van binnen. 
 
Het lijkt vaak heel wat aan de buitenkant maar van binnen zijn het huilende 
kleine kinderen die zich van dag tot dag voortslepen door het leven/lijden. 
 
Het zijn de wanhopigen die hun lichaam verkopen voor wat tijdelijk genot. 
 
Het zijn de ellendigen die vluchten in mooie kleertjes, haartjes en parfum. 
 
Het zijn de hebzuchtigen die veel materie bezitten die hen ketent in de dood. 



 
Het zijn de wandelende doden die de hele dag op zoek zijn naar levensenergie. 
 
Het zijn de psychische (ziele) vampieren die leven van andermans 
levensenergie. 
 
Het zijn de krachtelozen, machtelozen, levenloze doden van deze aarde.  
 
Het zijn de krankzinnigen die ten koste van alles en iedereen zogenaamd vrij 
willen zijn maar tegelijkertijd hun huwelijk, gezin, familie, vriendenkring en 
relaties vernietigen welke uiteindelijke tot ZELFVERNIETIGING LEIDT/LIJDT! 
 
De zelfvernietiging van hun ziel waardoor zij nog verder vallen dan nu al het 
geval is in dit en een volgend leven. Het volgende (incarnatie) leven maar zeg 
liever lijden waar ze weer met exact dezelfde man, vrouw, gezin, familie, 
vrienden en vijanden en daarbij behorende situaties opgezadeld worden.  
 
En zo gaat het maar door leven na leven, lijden na lijden totdat u eens in de 
spiegel kijkt van Uzelf. Zou het nu eens niet aan de anderen om mij heen maar 
VOLLEDIG aan uzelf liggen. Kan ik niet meer vluchten voor mijzelf. 
  
Bent U niet de enige dader van al uw slachtoffer rollen die u speelt? 
  
Wordt het niet eens tijd om de daders i.p.v. de slachtoffers in U aan te pakken. 
 
Slachtoffers lossen immers vanzelf op als de daders in u verdwijnen! 
 
Voor al deze radeloze mensen is er hoop. 
 
Nee, geen hoop maar gewoon de vraag om wakker te worden en zich weer te 
verbinden met de ware bron ofwel Grote Geestvonk in zichzelf. Want hoe diep 
een mens ook valt, deze levensvonk zit nog altijd in alles en ieder-een.  
 
Wordt het niet eens tijd om Waarlijk Vrij DUS Constant Verbonden te ZIJN 
 
Want vrijheid in eenzaamheid is geen vrijheid maar lijden. 
 
Ook U kunt vandaag weer Waarlijk Vrij zijn. 
 
Samen met uw echte familie en vrienden. 



 
De Familie en Vrienden in De Geest! 
 
Pistis Sophia en volgelingen wordt wakker 
 
Sta op! En kom samen mee naar Huis 
 
Welkom Thuis 
 
Wij Harmozel, Daveithe, Oroiael en Eleleth verwelkomen u tezamen met Het 
Grote Licht, De Eerste Gedachte en Eerste Zelfverwekte Mens Thuis als EEN 
 

6. NIRWANA 
 

Het Nirwana ofwel De Nirwana Ervaring van de Boeddha. 
 
Wat is dat nu precies. 
 
Het is de beleving van de volledige innerlijke stilte die alle illusies ofwel 
(tegenstrijdige) gedachten en onwetendheid van alle scheppingen in de ziele- 
en stoffelijke werelden oplost tot 0. 
 
Dus van + en – naar 0 
 
Het is het middelpunt. 
 
Het is het evenwicht 
 
Het is De Balans 
 
Het is De Middenweg 
 
Het is De Middenweg die De Mens voorbereid op de stap voorbij alle 
scheppingen der ziele- en stoffelijke werelden. 
 
Het is De Middenweg die naar de Bruidskamer van Het Grote Licht ofwel 
Christus leidt. 
 



Het is De Middenweg die ieder Mens van de smalle weg naar huis op de brede 
weg naar huis zet omdat alle 7 Hemelsferen/Hellsferen in het zelf overwonnen 
zijn. 
 
Het is De Middenweg die klaar is om Het Grote Licht in zich te ontvangen. 
 
Het is De Middenweg die Het Grote Licht van zichzelf mag ontvangen. 
 
Het is De Middenweg die Het Waard is om Het Grote Licht te ontvangen. 
 
Het is De Middenweg die door Het Grote Licht zonder moeite en inspanning 
meegenomen wordt naar Huis.  
 
Het is De Middenweg die in alle scheppingen en dus ook de aarde vanuit De 
Geest nog doet en zegt wat nodig is zolang dit nodig is. 
 
Het is De Ware Volmaakte Mens die door Het Grote Licht opgenomen wordt als 
een van de zijnen. Adamas. 
 
Het is De Weg naar Huis 
 
Het is Thuis 
 
Wij Harmozel, Daveithe, Oroiael en Eleleth verwelkomen u tezamen met Het 
Grote Licht, De Eerste Gedachte en Eerste Zelfverwekte Mens Thuis als EEN 
 

7. CHRISTUS 
 

Het Christus Bewust-Zijn Ontwaakt In Allen 
 

Wat gebeurt er als 'n (gevallen) christus in zijn/haar schepping van stof en ziel 
weer wakker wordt en opstaat 

 
Nadat u opgehaald bent door De Ene Christus weet u dat u Een met De Ene 
Bent Geworden. U Bent (Ik Ben) wordt dan ook voor het eerst volledig ervaren. 
 
Het zijn zij die de 7 Hemelsferen ofwel Hellesferen in zichzelf opgelost hebben 
waarna zij van Rechtvaardigen en Heiligen zijn getransformeerd in Adamas 
Christus. Adamas welke de Eerste Ware Onbevlekte Schepping uit Christus was. 
 



U Adamas welke nu weer volledig opgenomen wordt in Christus als Christus. 
 
U Adamas welke de 12 Eonen/Apostelen/Levenskwaliteiten zijnde: 
 

1. Genade 
2. Waarheid 

3. Schoonheid 
4. Intelligentie 
5. Waarneming 
6. Herinnering 

7. Begrip 
8. Liefde 
9. Idee 

10. Volmaaktheid 
11. Vrede 

12. Wijsheid 

Weer volledig hersteld heeft in zichzelf en opgegaan is in het Bewust-Zijn, 
Scheppingskracht en Wil van Christus om te Scheppen vanuit De Geest. 
 
Hij die geen hij meer is. 
 
Zij die geen zij meer is. 
 
Hij/Zij niet meer is. 
 
Die niet meer Androgyn (Tweeslachtig) zijn. 
 
Die niet meer in twee of meer werelden leven. 
 
Die net zoals Christus EEN zijn zonder twee of meer. 
 
Adamas die ‘n Christus wordt in Het Nirwana ofwel Bruidskamer. 
 
Adamas die Het Ware Huwelijk in De Geest aangaat met Christus. 
 
Adamas die door de Zalving ofwel Het Onbevlekte Waarheids Vuur van 
Christus, dat geen enkele smet meer op de ziel verdraagt, Verlost wordt van al 
zijn, haar, zijn/haar (androgyne) scheppingen in de stof- en ziele werelden. 
 



Adamas die zich nu weer op aarde ’n Christus mag noemen. 
 
Adamas die EEN is met De Christus in De Wereld van De Geest. 
 
Voel NU De Ene Christus in uzelf Ontwaken. 
 
Voel het Indalen in uw volledige zijn. 
 
Voel en zie Het Ware Leven als een Groot Licht In en Uit U Stralen. 
 
Want het is voor alle mensen die weer MENS willen worden voorbehouden dat 
zij allen vroeg of laat 'n Christus zullen worden nadat zij De Middenweg naar  
Het Nirwana ofwel De Bruidskamer van De Ene Christus gelopen hebben 
waarna zij Samen met Christus De Weg Naar Huis Lopen. 
 
Bent U al klaar voor dit Ware Huwelijk Op Aarde? 
 
’n Christus 
 
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

