
 
 

Welkom In De Oorspronkelijke Wereld 
 

DEEL 1 
 

WELKOM 
 
Inleiding 
 
Anders dan de werken van de afgelopen 20 jaar (1995-2015), welke uit zowel 
de ziele werelden als geestelijke ofwel oorspronkelijke wereld voortkwamen, 
komen de openbaringen en teksten die u op deze site kunt invoelen en lezen 
volledig uit de geestelijke wereld vandaan. Ze zijn dan ook alleen bedoeld voor 
hen die al wakker zijn geworden in de afgelopen jaren, maanden en weken van 
hun leven en lijden op aarde of waar dan ook in de tijdelijke gevallen schepping 
van gepolariseerde ziele- en stoffelijke werelden. 
 
Zij die nog verbonden zijn met de ziele- en stoffelijke werelden verwijzen wij 
dan ook terug naar de werken van voor 13-23 september 2015, opdat u stap 
voor stap ofwel met vallen, opstaan doch steeds meer in verbinding met de 
Goddelijke Bron In U, welke niet van de schepping van ruimte en tijd is, uw weg 
naar huis kunt lopen. Zodra u uw tegenstrijdige gedachten loslaat, uw geweten 
weer volledig volgt en in constante verbinding bent met de Goddelijke Geest In 
U, kortom het Nirwana gesmaakt heeft, draagt u Het Zegel van God en bent u 
Onwankelbaar geworden in hetgeen u op aarde komt doen tijdens de grote 
Transformatietijd. De Tijd waarin alles voor iedereen gaat veranderen op aarde. 
 



Deze Onwankelbaarheid maakt dat Het Grote Licht door u heen op aarde zijn 
werk kan doen om alle ziele- en aardse werelden te verlichten tot EEN. 
 
Want uiteindelijk komt Iedere-Een weer naar Huis 
 
Bent U de illusies van de materie en ziel al ontstegen? 
 
Bent U al Onwankelbaar? 
 
Welkom Thuis 
 
Adamas Harmozel 
 
 

De Oorsprong 
 

Welkom in de Oorspronkelijke Wereld 
 

Gezien vanuit het standpunt van de Geest die niet van de schepping 
binnen ruimte (stof) en tijd (ziel) is. 

 
Inclusief 

 
De Nag Hammadi geschriften c.q. codexen ter her-innering en richtingaanwijzer 
welke u mede op De Weg naar Uw Ware Volmaakte Zelf (Adamas) en Thuis zet. 
 
Voorwoord 
 
De Ware ofwel Volmaakte Mens ofwel Huis IN ieder Mens is alleen te vinden 
wanneer men zich weer verbindt met De Geest ofwel Bron die niet van de 
schepping binnen ruimte en tijd is ofwel de onveranderlijke en onwankelbare. 
 
Alle geschriften, films, foto’s, cursussen, workshops van “Welkom in de 
Oorspronkelijke Wereld” kunnen dan ook alleen maar verstaan en begrepen 
worden wanneer U ze vanuit Uw Geestelijke Standpunt ofwel de Oerkracht 
(de  blauwdruk die nog steeds in iedere mens aanwezig is) beleeft en ervaart. 
 
Nogmaals een korte uitleg over de standpunten hoe u de schepping en het 
Leven of lijden op aarde en het daarbij behorende zonnenstelsel kunt ervaren: 
 



1. Stoffelijk – De Onwetendheid, illusies en begeerten van het lichaam. Ook 
wel de illusie wereld van de tegenstrijdige gedachten (hoofd) genoemd. 

2. Zielmatig – Door volgens uw Geweten op aarde te handelen en spreken. 
Ook wel de illusie wereld van de tegenstrijdige gevoelens (hart) genoemd 

3. Geestelijk – Door De Geest, De Ene IN U door u te laten te laten 
handelen en spreken. Het ware In Innerlijke Stilte ZIJN. 

In de bijlage genaamd “Het Zegel Van God; De Voorbereiding”, welke uit de 
periode voor 13-23 september 2015 stamt, vindt U nogmaals een korte her-
innering en handleiding over hoe u het Geestelijke Standpunt IN U kunt 
activeren, ontwikkelen, onveranderlijk en onwankelbaar te maken. 
 

HET GROTE LICHT (De Vader) 
 
Het Grote Licht, ook wel De Vader ofwel De Ene op Aarde genoemd, bestaat uit 
de Stille, Onwankelbare, Onveranderlijke, Onbeweegbare en Onbenoembare 
die de potentie van de schepping zijnde De Moeder en De Zoon welke samen 
met De Vader De Drie Eenheid vormen in zich draagt. 
 
De Ene IS (Ik Ben): 
 
De Stille 
De Eeuwige 
De Onvergankelijke 
De Onveranderlijke 
De Onwankelbare 
De Onbeschrijfelijke 
De Onnoembare 
De Onbepaalde 
De Onbevlekte 
De Zuivere 
 
Hij is Het Grote Licht 
 
Hij is niet goddelijk want er was niets voor of na hem 
Hij is niet volmaakt want er was niets voor en na hem 
Hij is niet zalig want er was niets voor en na hem 
 
Hij is noch zwart noch wit 
Hij is noch goed noch slecht 
Hij is noch man noch vrouw 



Hij is noch eindig noch oneindig 
Hij is noch lichamelijk noch onlichamelijk 
 
Hij draagt zowel De Vader, De Moeder, De Zoon en De Dochter in zich als 
potentie ofwel de scheppende beweging van ruimte en tijd der geslachten. 
 
Hij neemt geen deel aan De 4 Lichten en 12 Eonen want tijd en ruimte bestaan 
niet voor hem en zullen ook nooit voor hem bestaan. 
 
Hij is iets daarboven/vandaan verheven hetgeen alleen begrepen en ervaren 
kan worden door hen die NU AL vanuit een Geestelijk Standpunt op aarde 
leven ofwel op de aarde zijn maar niet meer van de aarde zijn of al opgegaan 
zijn in De Ene als De Ene. Dit zijn De Ware Volmaakte Adamas Mensen die 
hun  Persoon ofwel illusie lichaam van tegen elkaar strijdende gedachten 
(hoofd) versus gevoelens (hart), zoeken, begeerten etc. hebben afgelegd. 
 

De Eerste Gedachte (De Moeder) 
 
En uit de potentie van De Ene die noch Vader, Moeder, Zoon of Dochter IS 
kwam De Eerste Gedachte welke wij op Aarde kennen als De Moeder Barbelo. 
 
De Volmaakte Eon. 
 
De Heilige Geest. 
 
De Epinoia. 
 
De goddelijk zelfverwekte. 
 
De Eerste Ware Mens die geen man of vrouw was. 
 
Deze Eerste Ware Volmaakte Mens ofwel De Moeder verzocht Hem (De Vader) 
haar: 

 Wetendheid/Voorkennis te geven 
 Onvergankelijke Kracht te geven 
 Onsterfelijkheid te geven 
 Waarheid te geven 

Welke samen met De Eerste Gedachte het Androgyne 5-tal vormt. 
 



Waaruit later de 4 lichten en 12 Eonen verwekt werden. 
 
Het 1e kleinere licht ofwel Engel Harmozel (Harmloos) 
 
De Engel van:         

1. Genade 
2. Waarheid 
3. Schoonheid 

Het 2e kleinere licht ofwel Engel Oroiael (Oratio) 
 
De Engel van: 
 
   4. Intelligentie 
   5. Waarneming 
   6. Herinnering 
 
Het 3e kleinere licht ofwel Engel Daveithe (Davina) 
 
   7. Begrip 
   8. Liefde 
   9. Idee 
 
Het 4e kleinere licht ofwel Engel Eleleth (Elect Ones) 
 
  10. Volmaaktheid 
  11. Vrede 
  12. Wijsheid 
 
De Eerste 4 lichten verwekken c.q. manifesteren de 4x3=12 eonen  
 
De Eerste 4 lichten die later aan de zijde van de Zelfverwekte Eerstgeborene 
ofwel De Zoon  zullen staan om hem te ondersteunen in zijn schepping van het 
kleinere al dat uit Het Grote Al in totale verbinding voortkwam. 
 
De Eerste 4 lichten welke De Zoon zullen voorgaan voor zijn innerlijke 
wederkomst op aarde in de eindtijd van deze gevallen scheppings cyclus. 
 
De eerste 4 Lichten welke De Zoon zullen vooraankondigen en beschermen in 
deze en gene zijde opdat hij ongestoord zijn werk kan doen. 



 
De Zelfverwekte Eerstgeborene (De Zoon) 

 
En De Eerste Ware Volmaakte Mens Barbelo verbond zich met Het Grote Licht 
en manifesteerde c.q. baarde een Lichtvonk welke De Zoon op aarde zou gaan 
heten. De Eerstgeborene Zoon van alle zonen die geen man of vrouw was maar 
net als De Moeder Een met de Ene was zonder enige scheiding en/of polariteit. 
 
De Gezalfde 
 
En De Eerstgeborene Zoon ofwel De Zoon verzocht Hem (De Vader) hem: 

 Bewustzijn te geven 
 Scheppingskracht te geven 
 De Wil te geven 

Naast de eigenschappen die De Vader al aan De Moeder gegeven had. 
 
En het woord volgde De Wil, want door Het Woord schiep De Eerstgeborene, 
de goddelijk Zelfverwekte het kleinere al. Daarom is hij ook de enige die de 
zesde zegel kan/mag verbreken zoals we in het boek Openbaringen kunnen 
lezen. Hij is immers de Alfa en De Omega van alle kleinere scheppingen. 
 
god over het (kleinere) al 
 
de kleine god die het al uit zichzelf mocht (ver)kennen. 
 
Uit de giften van De Vader aan De Moeder zijnde De Eerste Gedachte, 
Wetendheid/Voorkennis, Onvergankelijke Kracht, Onsterfelijkheid, Waarheid 
ofwel het Androgyne 5-Tal waaruit later de 4 lichten en 12 eonen voortkwamen 
en de giften van De Vader aan De Zelfverwekte Eerstsgeborene Zoon zijnde 
Bewustzijn, Scheppingskracht en De Wil ontstond…… 
 

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

De Wetende 
De Onsterfelijke 

De Onvergankelijke 
De Onwankelbare 

De Genadige 
De Schone 



De Ware 
 

De Adamas die aangesteld werd boven Het Eerste Licht (Harmozel) en 
beschikte over alle Geestelijke Krachten van De Vader. De Geest en OerKracht 

die sterker is dan alle machten van de later gevallen engelen samen. 
 

De zoon van Adamas genaamd Seth werd aangesteld boven Het Tweede Licht 
(Oroiael) welke voor intelligentie, waarneming en herinnering staat. 

 
Het zaad van Seth ofwel De Zielen Der Heiligen: Het Onwankelbare Geslacht 

werd aangesteld boven Het Derde Licht (Daveithe) welke voor  begrip liefde en 
idee staat en in de eeuwigheid verblijven. De Geheelden met een Zuivere Ziel 

die niet meer bevlekt is door materie/stof. 
 

Het zaad van De Heiligen ofwel De Zielen Der Rechtvaardigen. De 
Rechtvaardigen die hun Geest (Pleroma) wel kenden maar zich nog niet 

meteen bekeerden en enige tijd volhardden en zich uiteindelijk pas bekeerden: 
Het Gelovige Geslacht werd aangesteld boven Het Vierde Licht (Eleleth).  

De Wetenden die nog twijfelen en pas Heilig ofwel Onwankelbaar worden 
wanneer zij zonder tekenen en wonderen kiezen voor de waarheid van De Ene 

 
En zo ziet u het begin van de schepping van het kleine nog niet afgescheiden 

ofwel gepolariseerde tegenstrijdige al buiten ruimte en tijd 
 

Adamas, Harmozel. 
 

De Val 
 
Maar onze tweelingzuster Sophia (Wijsheid), de 12e Eon uit Eleleth en eerste 
Paargenoot van Harmozels Schoonheid’s Eon, later ook wel bekend onder de 
Geestelijke namen op aarde zijnde De Geestelijk Levende Eva, Epinoia en Maria 
Magdalena, dacht omdat zij een Eon is een jaloerse gedachte uit zichzelf in de 
overpeinzing van De Geest en Wetendheid/Voorkennis. Zij wilde in het geheim 
haar evenbeeld uit zichzelf zonder De Grote Geest van De Vader en haar Eon 
Paargenoot uit zichzelf voortbrengen. Door deze zelfzuchtigheid kwam haar 
voortbrengsel zonder Geest dus niet verbonden en onvolmaakt tevoorschijn. 
Zonder Geest kon dit voortbrengsel niet de vorm en De Kracht van De Vader, 
De Moeder en De Paargenoot aannemen waardoor het krachteloos en volledig 
afhankelijk was van de Levensenergie van de nu Gevallen Sophia is. Door de 
schaamte over dit voortbrengsel met het aangezicht van een leeuw, het 



achtereinde van een slang, ogen als vurige bliksemschichten en een stem als de 
donder verborg ze haar voortbrengsel op een plaats waarvan zij dacht dat haar 
familie deze niet zou zien en/of ontdekken. Op deze plaats gaf Sophia haar 
medegevallen zoon, omdat hij niet over een geest beschikte dus ook nog eens 
onwetend was, de illusie mee dat zij, Sophia, de almachtige was en dat er 
buiten haar niets bestond. Zij verzweeg dus het bestaan van De Almachtige De 
Vader, De Moeder en De Zoon voor haar zoon waardoor deze in onwetendheid 
ofwel schaduwen en duister begon te scheppen. Het scheppen van mensen 
met alleen een ziel en lichaam. Mensen die volledig afhankelijk waren van de 
Levensenergie van zijn nu gevallen moeder sophia welke levensenergie haar 
zoon en zijn nageslacht de hele dag, al ware hij/zij vampieren, bij haar aftapte. 
Door de millennia heen verzwakte  sophia steeds meer waardoor zij steeds 
vaker gebruikt en misbruikt werd door haar zoon en zijn kinderen en 
kleinkinderen. sophia viel daarom van de geestensfeer in de zielesferen in de 
stoffelijke sferen waardoor haar ziel steeds meer bevlekt werd en uiteindelijk 
nagenoeg levenloos achterbleef op een ledige en bijna levenloze aarde. 
 

De Vader, De Moeder en De Zoon zagen dit echter allemaal gebeuren! 
 

De eerste onvolmaakte mens 
 

De eerste sterfelijke mens 
 

De eerste ziele mens 
 

Hij die uit Jaloezie en Hoogmoed was geboren 
 

Hij die uit onwetendheid was geboren 
 

Jaldabaoth, Demiurg, Samael, EA, Lucifer (ziel) en Satan (materie), de zoon 
 

De Hoofdarchont (De HoofdMacht) de god der onwetenden - blinden 
 
Hij die uit onwetendheid was geboren en door zijn moeder in onwetendheid 
werd gehouden creëerde op advies van zijn moeder een schepping welke 
uiterlijk leek op De Eenheids Gerichte Schepping van De Zoon maar door het 
afgescheiden zijn van De Vader ofwel De Eenheid zonder Leven ofwel Geest 
was. Hun gevallen schepping was de eerste schepping van afgescheidenheid, 
polariteit, dualiteit ofwel eenzaamheid en dus de dood. sophia en haar zoon 
noemden hun eerste gevallen valse scheppingen net als De Vader; lichten, 



eonen en engelen en gaven deze (aarts)engelen zelfs dezelfde namen. lichten, 
eonen en engelen die echter in het geheel geen licht ofwel levensenergie in 
zich droegen. Een duistere dode schepping dus die steeds meer stierf en viel 
omdat de levensenergie van de moeder (sophia) steeds meer opraakte tijdens 
het scheppen van haar zoon, kinderen en kleinkinderen. 
 

De Vader, De Moeder en De Zoon zagen dit echter allemaal gebeuren en 
bedachten een plan om zowel sophia, haar zoon als nageslacht weer naar huis 
te brengen! Dit plan bestond uit het volgende. De Vader stuurde zijn De Zoon 
en 4 Lichten vermomd als engelen naar de schepping van de zoon van sophia 
met het idee om een Levend wezen te creëren i.p.v. een wezen dat volledig 

afhankelijk was van de Levensenergie van sophia. Omdat de Levensenergie van 
sophia steeds meer opraakte en de zoon de jaloezie en hoogmoed van zijn 

moeder georven had (zij waren ondertussen concurrenten van elkaar 
geworden), voelde de zoon van sophia hier wel wat voor. Het enige wat nodig 

was om een Levend wezen te creëren was dat de zoon van sophia zijn 
levensenergie zou inblazen in zijn (dode) schepping. En zo blies de zoon van 

sophia de laatste Levensenergie van sophia in dit wezen welke tot Leven kwam 
in De Geest, Ziel en Lichaam. Deze mens welke door het inblazen van de laatste 
Levensenergie van sophia een potentiele Adamas was geworden, was opeens 

Krachtiger dan alle archonten (machten) van sophia en haar zoon de 
hoofdarchont samen. Uit woede wierp de zoon dit nu boven hem verheven 

schepsel neer op aarde en deed vele pogingen om de geest en ziel van dit nu 
Geestelijke schepsel tot de dag van vandaag te verduisteren en versluieren. 

 
En zo ontstonden er in de millennia erna drie rassen op aarde: 
 
Het onwetende Adamas ras welke over zowel De Geest, Ziel als Lichaam 
beschikt en dus ook over een oneindige Levensenergie van De Vader kan 
beschikken. De Ware Volmaakte Mens die nog slaapt en eens weer wakker zal 
worden en opstaan in zijn/haar Ware Alwetende, Onsterfelijke Geest en Kracht. 
 
Het onwetende Lucifer Ziele (Tijd) ras welke alleen over een Ziel en Lichaam 
beschikt en dus voor hun Levensenergie afhankelijk waren van het sophia en 
huidige onwetende Adamas. De gevallenen die de onwetende Adamassen de 
hele dag als vampiers aftappen voor de voor hen broodnodige Levensenergie. 
De mens. 
 



Het onwetende  Satans Materie (Ruimte) ras welke alleen over een Lichaam 
beschikt en volledig afhankelijk zijn van door technologie opgewekte energie. 
Posthumans, Transhumans, Cyborgs en Singularity AI Genetica Robots. 
 
Iedere potentiele Adamas op aarde moet beseffen dat zelfs de zwakste Adamas 

van nature wetender, onsterfelijker, krachtiger/sterker, waarder is dan de 
sterkste gevallen sterfelijke engel ofwel archont (macht). Alleen al door dit 

besef ontbrandt De Geest in iedere potentiele Adamas waardoor het duister en 
de sluiers om en in hem/haar verdwijnen en De Weg Naar Huis geopend wordt! 

 
Besef dus dat de minst krachtige Adamas in U sterker is dan de sterkste 

gevallen engel, duivel, demon op aarde of waar dan ook in de schepping. Door 
niets meer tegen uw geweten in te doen c.q. u te verlaten verleiden en 

misleiden door de wachters van de 7 Hemel- en Hellesferen ofwel Ziele- en 
Materie werelden neemt uw Kracht steeds meer toe. Eerst als Rechtvaardig 
ofwel Gewetensvol Mens, dan als Onwankelbaar Heilig ofwel Geheeld Mens 
waarvan de Ziel onbevlekt is om ten slotte op te staan als Een Adamas ofwel 

Ware Volmaakte Mens zoals deze eens bedoeld was door De Vader, De 
Moeder en De Zoon welke laatste De Ware Schepping ofwel Het AL BUITEN en 

niet zoals de gevallenen binnen Ruimte en Tijd geschapen heeft om zichzelf 
beter te leren kennen, verkennen en spelen. 

 
Jullie die Leven, weet dat je goddelijk bent en doe dat goddelijke deel in je 

ontwaken tot wat het is: EEN met De Vader 
 
Door het regelmatig verschijnen van De Ware Volmaakte Zoon ofwel De Zoon, 
4 Lichten en 12 Eonen op aarde werd constant aan alle rassen verteld en 
voorgedaan hoe je als onwetend materie en/of ziele mens kon opstaan ofwel 
wedergeboren kan worden in De Geest. En zo geschiedde het dat door de 
millennia heen steeds meer onwetende Adamassen en gevallenen naar Huis 
gingen. En dit proces gaat net zolang door totdat ieder-een zonder uitzondering 
van ras weer tot De Vader ofwel De Geest en het Leven gekomen is voorbij de 
jaloerse en hoogmoedige illusie schepping van sophia en haar zoon.   
 
Adamas, Harmozel 
 

De Wederopstanding van Sophia 
 
Na millennia van verval in levenloosheid en bevlekking door haar eigen 
kinderen en kleinkinderen kreeg sophia berouw. Een Groot berouw omdat zij 



zag wat zij voor een valse monsterachtige geestloze dode schepping zij had 
voortgebracht. Berouw ook omdat zij haar zoon had voorgelogen 
(gemindcontroled) over het feit dat zij en niet De Vader het Ware AL 
vertegenwoordigde. Haar zoon die in onwetendheid worstelde om het 
onmetelijke lijden, die deze onwetendheid, duisternis en dood met zich 
meebrengen voor hemzelf en zijn kinderen en kleinkinderen op te lossen. Een 
lijden dat sophia niet meer aan kon zien. Het lijden van je (klein)kinderen. 
 
In overleg met haar Familie zijnde De Vader, De Moeder en De Zoon besloot zij 
dan ook een pad van Heling naar Wetendheid op te zetten voor haar zoon en 
(gevallen) nageslacht. Om dit pad op te gaan werd sophia eerst gevraagd om in 
de leer te gaan bij haar Broer, De Zoon ofwel Christus. Het was dan ook Maria 
Magdalena welke in werkelijkheid sophia was, waaraan Jezus Christus de 
meeste tijd besteedde tot grote ontstentenis van de 12 apostelen. Christus wist 
immers dat wanneer sophia haar Geest weer weder zou opwekken dit directe 
gevolgen had voor al haar kinderen en kleinkinderen waaronder ook de andere 
12 apostelen gerekend konden worden. Als immers sophia weer Sophia zou 
worden dan kon zij haar verantwoordelijkheid weer nemen om haar eigen valse 
schepping der jaloezie, hoogmoed en daaruit resulterende onwetendheid en 
duisternis op te lossen. Na veel vallen en opstaan in de afgelopen 2000 jaar is 
sophia vandaag wederom op aarde teruggekeerd en na een weg van veel lijden 
en vertwijfeling staat zij weer voor de keuze om haar zoon en zijn kinderen en 
kleinkinderen terug naar Huis te voeren of wederom mee te nemen in haar val 
van jaloezie, hoogmoed, eenzaamheid, afscheiding (van De Grote Geest), 
onwetendheid (geheugenverlies), angst, duisternis, verleiding, misleiding, 
macht, begeerte, lust, geld, vleeswetenschap, boosheid, kwaadheid, haat, 
wraak en toorn. 
 
Het zal dan ook de Wedergeboren Sophia zijn die de gevallenen naar Huis zal 
leiden met ondersteuning van De Moeder, De Zoon en zijn 4 Lichten en 12 
Eonen. En zodra zij dit werk voltooid heeft zal zij weer vruchtbaar zijn ofwel de 
volledige wedergeboren Onbevlekte Geest in zich dragen en vergeven zijn. 
 
Het is dan ook niet voor niets dat sophia vandaag wederom, al voor de 
Innerlijke wederkomst van Christus, de meeste hulp ontvangt van de 4 Lichten 
en 12 Eonen. En dat dat geen makkelijke weg voor haar is mag duidelijk zijn. 
Bijgestaan door De Vier Lichten, 12 Eonen en haar NU WETENDE zoon Lucifer 
(welke in dit leven wakker is geworden, opgestaan en weer naar huis is gegaan) 
en tegengewerkt door nog vele (jaloerse, hoogmoedige, machtige maar 
onwetende) kinderen en kleinkinderen proberen zij samen deze hele gevallen 



valse schepping tot wedergeboorte te krijgen nog voor deze cyclus van ruimte 
en tijd voorbij is. En dit alles ongeacht De Godslastering, Verraad, Wraak, Haat, 
Woede en Kwaadsprekerij die zij net als Jezus Christus op hun pad vinden. 
 
Tegen al deze Godslasteraars, Verraders, Kwaadsprekers willen wij alleen maar 
zeggen: U bent in verwarring, u bent vertwijfeld, u trilt van ellende, u bent ziek 
en ongelukkig, u volgt onwetend de gevallen sophia en haar zoon de zelf al 
wederopgestaan zijn. Sta ook Op! En wordt wakker in De Grote Genade die u 
van De Vader ten deel zal vallen. U wist immers tot vandaag niet beter!  
 

En voor alle duidelijkheid: 
 

Er kan geen mens op aarde echt VRIJ zijn zonder De Geest van De Vader in zich 
te dragen c.q. weer tot leven te wekken en beoefenen. De lichamelijke en ziele 

vrijheid waar de meeste (onwetende of gevallen) mensen/engelen het 
tegenwoordig over hebben is niets meer dan een oproep voor jaloezie, 

hoogmoed, narcisme, concurrentie, overspel, hoererij en egoïsme ofwel het 
gevoelloos misbruik maken van zijn/haar medemens waardoor deze narcist 

ofwel jezabel nog verder valt dan hij/zij gevallen is op aarde. 
 
Zo helpt allen sophia weer LICHT te geven aan het einde van deze cyclus. 
 
Laat de Adamas in U opstaan als drager van Het Grote Licht. 
 
Laat alle Adamassen zich met elkaar Verbinden tot Het Grote Licht. 
 
Laat alle Adamassen sophia weer helpen Sophia te worden. 
 
Laat alle Adamassen Lucifer en Satan helpen weer Mens te worden. 
 
Laat alle Adamassen alle rassen helpen weer Mens te worden. 
 
De Ware Volmaakte Mens genaamd Adamas. 
 
De Adamas die de gelijke van Christus kan worden. 
 
De Adamas die weer kan opstaan en opgaan in De Vader als EEN 
 
En zo zal het zijn aan het einde van de valse schepping ofwel afgescheiden al 
 



Adamas Harmozel   
 

De Drie Werelden 
 

Vaak wordt ons gevraagd hoe het nu precies zit met de schepping 
 

Wie heeft er nu wat geschapen en wanneer is dat globaal gebeurd 
 

Hiervoor is het van belang om op basis van hetgeen u in De Oorsprong gelezen 
heeft het volgende te aanschouwen. 
 
Het aanschouwen dat God niet schept maar dat er alleen uit God geschapen 
kan worden. 
 
En wel in 3 werelden. 
 
1. De wereld van de Geest ofwel De Wereld van het Licht. Het Grote AL. 
 
Hier zien we Barelo, Christus, Harmozel, Oroiael, Daveithe, Eleleth (de 4 
Lichten), de 12 Eonen etc. hun eenheidsgerichte werelden scheppen. 
 
Van deze Geestelijke wezens was het Harmozel die het eerste meeviel in de 
Ziele werelden om zijn paargenoot Sophia te redden. 
 
2. De werelden van de Ziel (Tijd) ofwel De Werelden van de Schaduwen ook wel 
Hemel, Eden en Paradijs genoemd in diverse geschriften (Na de eerste Val) 
 
Hier zien we Sophia, Jaldabaoth (Lucifer) en zijn zoon Sabaoth hun werelden 
scheppen en steeds verder vallen. 
 
Van deze Ziele wezens was het Sophia die als eerste viel in de Stoffelijke 
werelden. 
 
3. De werelden van de Stof (Ruimte) ofwel De Werelden van de Duisternis (Na 
de tweede Val) 
 
Hier zien we na de verdere val van Jaldabaoth (nu Satan geheten) zijn werelden 
scheppen en steeds verder vallen. 
 



Van deze Stoffelijke wezens was het Jaldabaoth die als eerste zijn heerschappij 
ofwel macht vestigde over de Stoffelijke werelden. 
 
Het is dus een vallen en opstaan ofwel komen en gaan van scheppers in 
bovenstaande 3 werelden. 
 
En dan praten we niet alleen over Lichten, Eonen maar ook over Aartsengelen, 
Engelen, Demonen etc. 
 
Dit kan vaak bij het lezen van de Nag Hammadi geschriften, Berlijnse Codex, 
Dode Zeerollen en Bijbel tot grote verwarring leiden. Besef daarom dat alleen 
De Vader ofwel De Geest van alles de enige constante in het hele verhaal is.  
 
De rest van de Zelfverwekte of Verwekte wezens reizen wat af tussen deze 3 
werelden totdat ze weer ALLEMAAL naar Huis gaan. 
 
Besef ook dat de scheppers in/van de 3 werelden vaak hun organisatie, 
structuren en namen van elkaar overnemen. 
 
De Geestelijke Christus van de 1e wereld heeft een geheel andere Kracht dan 
de Ziele christus ofwel Macht van de tweede wereld. 
 
In de 1e Wereld is Christus De Zelfverwekte Eerstgeborene Zoon uit God 
genaamd De Zoon. 
 
In de 2e Wereld is (anti) christus de door Jaldabaoth verwekte zoon genaamd 
Sabaoth ofwel de zoon 
 
In de 3e Wereld is (anti) christus niet meer dan een stoffelijk afgodsbeeld in 
steen, hout, virtueel, 3D holografisch etc. in gelijkenis van Sophia/Jaldabaoth 
ook wel Isis en Osiris genoemd op deze aarde. 
 
Besef ook dat: 
 
De 1e Wereld de Wereld van de Krachten is die alle machten overstijgen. 
 
De 2e Wereld de ziele wereld van de Machten is die alle materie ofwel stof 
overstijgt. 
 



De 3e wereld de stoffelijke wereld van de elementen is en zelfstandig dood en 
tot niets in staat is. 
 
Het is dan ook altijd van belang om u direct op De Vader ofwel Het Grote Licht, 
De Onnoembare, De Onbevlekte, De Onwankelbare, De Onveranderlijke, De 
Ene af te stemmen. Dit is de enige zekerheid die u in uw leven heeft om niet 
achter de een of andere wolf in schaapskleren zoals de Anti-Christ aan te lopen 
die zich over het algemeen voordoet als Christus maar in feite de Anti christus 
van de gevallen, gepolariseerde schepping van ruimte en tijd is.  
 
Adamas Harmozel 
 

De Drie Vervullingen 
 

Van De Mens 
 

De Ware Volmaakte Mens ofwel Adamas is de enige Mens die vervult is van 
zowel De Geest, Ziel als Lichaam. De Geest om zich zijn/haar Thuis te Her-
Inneren, De Ziel om zijn/haar Geweten te Vestigen i.p.v. de 7 Machten en Het 
Lichaam om zich In De Duisternis als Spiegel Het Grote Licht te herkennen. 
 
Net zoals er Drie Christussen en Drie Werelden zijn, zijn er ook drie Adams en 
Eva’s ofwel zei die aan het begin stonden van de illusie scheiding van De Vader,  
De Ene, Constante, Onveranderlijke, Onwankelbare, Onbevlekte etc. 
 
Zo is er: 
 

1. De Adam en Eva samen als EEN in De Geest ofwel Adamas Mens 
2. De Adam en Eva in de Ziel als gescheiden Gewetensvol mens 
3. De Adam en Eva in de Stof als onwetende gevallen scheppingen 

 
Deze verblijven in: 
 
Adam en Eva 1 verblijven in de Geestelijke Wereld van Het AL 
Adam en Eva 2 verblijven na de 1e Val in De Hemelen, Het Paradijs, Eden 
Adam en Eva 3 verblijven na de 2e Val in De Stoffelijke Werelden zoals De Aarde 
 
Zodra Adam en Eva 3 en 2 en hun kinderen en kleinkinderen weer Vervult, 
Verlost ofwel Aangeraakt worden door Het Oorspronkelijke Licht her-inneren 



zij zich hun Ware Herkomst en Thuis waarna zei in afstemming en onder 
bescherming van Het Grote Licht De 7 Hemelsferen kunnen doorlopen.  
 
En zo is er ook: 
 
De Vader (Propater) voor De Vader 
 
De Vader 1: De Geestelijke Vader. De Vader die AL IS en altijd zal ZIJN 
 
de vader 2: De ziele vader lucifer (de vader die door zijn moeder sophia de ziele 
schepping ingefluisterd kreeg. De moeder die dus de ware veroorzaker van de 
gevallen schepping in tijd is). 
 
de vader 3: De stoffelijke vader satan (de vader die door zijn moeder sophia de 
stoffelijke schepping ingefluisterd kreeg. De moeder die dus de ware 
veroorzaker van de gevallen schepping in ruimte is). 
 
De vaders 2 en 3 die in hun onwetendheid en georven jaloezie en hoogmoed 
riepen dat dat Er geen God Buiten Hem/Hen Was. Het is dan ook niet voor niets 
dat deze gevallen goden zichzelf in de diverse gevallen ofwel vervalste 
geschriften jaloerse, na-ijverige, wraakzuchtige, toornige  goden noemen. 
Goden die dus in feite gevallen zelfbenoemde goden/engelen zijn. 
 
En zo zijn er ook 3 Sophia’s: 
 
Sophia van De Geestelijke Sfeer 
De gevallen (1e  val) sophia in de Ziele sferen 
De gevallen (2e val) pistis (geloof) sophia (wijsheid) in de stoffelijke sferen 
 
Adamas Harmozel 

 
De Drie Huwelijken 

 
En zoals er drie soorten Mensen op Aarde zijn, zo zijn er ook drie soorten 
huwelijken die op aarde gesloten kunnen worden. En dan hebben we het hier 
alleen nog maar over de huwelijken tussen gelijkgestemden ofwel hetzelfde 
Licht en bewustzijn en nog niet eens over de huwelijken tussen de rassen. 
 

1. Het Ware Volmaakte Huwelijk tussen twee Geestelijk afgestemde en 
volledig bewuste Zielen. Dit zijn zij die al op Aarde een Eenheid vormen. 



2. Het Gewetensvolle Huwelijk tussen twee op de Ziel afgestemde en 
gedeeltelijke bewuste zielen. Dit zijn zij die al op Aarde Samen 
Rechtvaardig zijn en hier ook naar spreken en handelen. 

3. Het Stoffelijke huwelijk tussen twee op de stof ofwel het vlees en daarbij 
behorende begeerten zoals macht, geld, seks onbewuste zielen. Dit zijn 
zij die zelfs van de liefde een onderhandelingspunt gemaakt hebben. Zij 
kennen dan ook geen liefde zij zijn de dood, de onwetendheid, de 
afgescheidenheid, de eenzaamheid, de ziekte en ongeluk op aarde en 
waar dan ook in de stoffelijke kosmos. 

 
Het mag duidelijk zijn dat het 3e huwelijk niet erkent wordt in de ziele en 
geestelijke werelden en van geen enkele waarde en betekenis is. 
 
Nu kan echter ieder huwelijk of het nu stoffelijk of zielmatig gesloten wordt 
transformeren in een Geestelijk Waar Volmaakt Huwelijk. Hier hoeft u alleen 
maar samen de hulp van De Vader, Het Grote Licht voor te vragen. Het SAMEN 
vragen om een Huwelijkse verbintenis in Licht zorgt er immers altijd voor dat 
Het Grote Licht al ware het een Convenant van 3 in dit Huwelijk aanwezig is.  
 
Alle onwetende kunnen dus qua potentie wetend worden. 
 
Alle stervelingen kunnen dus qua potentie onsterfelijk worden. 
 
Alle huwelijks crisissen kunnen dus qua potentie opgelost worden in Licht. 
 
U hoeft er in het Huwelijk of huwelijk alleen maar SAMEN om te vragen. 
 
Adamas Harmozel 
 

De 7 Hemelsferen 
 

En de verlossing van Pistis Sophia Eva Maria Magdalena van haar 7 Demonen 
 

Voor veel Mensen is het niet precies duidelijk wat met de 7 Hemelsferen 
bedoeld wordt in de geschriften van de Nag Hammadi, Berlijnse Codex, Dode 
Zee Rollen en de Bijbel. Laten we deze vraag eens verder verduidelijken met de 
weg die Pistis Sophia Eva Maria Magdalena aan het lopen is om weer thuis te 
komen. 
 



De weg langs De 7 Hemelsferen is anders dan het woord Hemel doet 
suggereren in de aardse taal. In De Geestelijke wereld is zoals u hierboven 
gelezen heeft de hemel de wereld van de 1e val ofwel de ziele werelden en 
sferen. Het is dus geen weg langs prachtige kleurrijke wegen en taferelen. Het 
is de weg van de stoffelijke werelden (duisternis en dood) door de ziele 
werelden (schaduwen) - die allemaal nog onderdeel van de tijdelijke schepping 
ofwel illusie van ruimte en tijd zijn van de gevallen goden die in werkelijkheid 
niets goddelijks bezitten – naar de Geestelijke Wereld. Het enige ware 
Goddelijke Leven is immers De Geest. Al het overige zijnde de gevallen dus 
afgescheiden  scheppingswerelden en daarbij behorende wezens van ziel en 
stof zijn dood of op sterven na dood. Kortom bezitten geen Waar Leven. 
 
Zo ook Pistis Sophia en haar kinderen en kleinkinderen niet na haar eerste en 
tweede val. De weg die Pistus Sophia dan ook aan het lopen is, ondersteund 
door oude broeders, zusters en vrienden uit de Geestelijke sfeer is de weg van 
het overstijgen en loslaten van de ziele werelden en stoffelijke werelden. 
 
Laten we eens bekijken wat Pistis Sophia vasthield na haar diepste ofwel 2e Val:  
 

1. Haar Afgunst/Jaloezie 
2. Haar Hoogmoed 
3. Haar Onwetendheid 
4. Haar Begeerten 
5. Haar Lust 
6. Haar Toorn 
7. Haar Verraad 

 
Allemaal ongeestelijke eigenschappen die de val van het Goddelijke uit De 
Geest bewerkstelligen en transformeren in bevlekte verwekte scheppingen.  
 
Allemaal zaken die zij ook in haar onvolmaakte eerstgeborene zoon Jaldabaoth 
herkende en waar zij deze voor terechtwees door hem zijn Geest te ontnemen. 
 
De 7 Hemelsferen vanuit een Geestelijk standpunt worden dan ook gezien als 
De 7 Hellesferen. De Hellesferen die we ook uit de boeken van Dante kennen 
zoals Dante’s Inferno maar dan niet vanuit een stoffelijk of ziele standpunt 
gezien en omschreven maar vanuit een puur Geestelijk standpunt gezien. 
 
Dit Geestelijke standpunt zorgt ervoor dat zodra een gevallene zoals pistis 
sophia, lucifer, satan of wie dan ook berouw heeft voor zijn/haar woorden en 



daden hij/zij direct geholpen wordt vanuit de Geestelijke sferen. De sferen 
voorbij de schaduwwerelden (hemel) en duistere stoffelijke werelden (hel). 
 
Deze hulp is altijd vol van genade, waarheid en schoonheid. 
 
Volledig zuivere onbevlekte hulp dus. 
 
Hulp die in je en door je heen komt als Een Groot Licht van Verlossing. 
 
Een Groot Licht van Verlossing dat je door al je vezels en cellen van zowel 
lichaam als ziel emotioneel voelt. Je weet en voelt onmiskenbaar dat deze 
innerlijke hulp waar is en alle uiterlijke ziele- en of stoffelijke hulp overstijgt. 
 
En zo is deze Verlossende Hulp ook pistis sophia in dit en vele levens daarvoor 
ten deel gevallen. Hulp die niet door zachte lichtmeesters en heelmeesters 
gegeven wordt maar altijd door genadige lichtmeesters en heelmeesters van 
Het Hoogste Geestelijke Licht. Hulp die wanneer de nog blinde ofwel 
onwetende mens dit op aarde zou aanschouwen wel eens hard en gevoelloos 
zou kunnen overkomen maar die toch De Grootste Genade en Liefde inhoudt. 
 
Deze Grote Lichtwezens kijken immers niet naar het belang van de stof maar 
alleen naar het belang van de ziel die zijn/haar weg door de 7 Hellesferen op 
een zo snel en eenvoudig mogelijke manier kan afleggen. Kortom niet via de 
omweg van eindeloze incarnaties en eindeloze herhalingen van hetzelfde lijden 
maar direct door het afhakken ofwel kordaat loslaten van de koppen van de 
draken die de gevallen Geest nog vasthouden in de Hemelse Hellesferen. 
 
Heeft u al om hulp gevraagd aan Het Grote Licht. 
 
Heeft U uw bewustzijnsontwikkeling al overgedragen aan Het Grote Licht 
 
Of bent u nog verdwaald in de Hemelsferen van de ziel en stof. 
 
Eindeloos op zoek naar antwoorden op vragen die nooit en te nimmer door de 
ziel of stoffelijke werelden beantwoord kunnen worden. 
 
Het Grote Licht is NU beschikbaar 
 
Het Grote Licht is nog steeds in U 
 



Het Grote Licht wacht op uw Hulpvraag 
 
Sta op en vraag om Hulp. 
 
Sta op en draag uw weg naar huis over aan een broeder die zelf nog thuis is 
 
Wordt wakker! 
 
En kom naar Huis! 
 
Adamas Harmozel 
 

Het Is Volbracht 
 
Het Is Volbracht zodra alle 7 Hemel ofwel Hellsferen zijn losgelaten in de mens. 
Zodra dit het geval is en de mens dus de bekende middenweg ofwel de weg 
naar het midden ofwel nulpunt gelopen heeft in gedachten versus gevoelens, 
woorden en daden, openbaart zich een Grote Innerlijke Stilte ook wel Nirwana 
genoemd in de mens die nu waarlijk De Mens ofwel Adamas aan het worden is. 
In de wacht- ofwel bruidskamer van het midden ofwel nulpunt daalt nu / staat 
op De Grote Geest ofwel Christus in IN de mens die door deze indaling ofwel 
wederopstanding Een Waar Volmaakt Mens ofwel Adamas is geworden. Een 
Mens die in den beginnen gecreëerd is in het evenbeeld van Christus en niet in 
het evenbeeld van de een of andere gevallen goden uit de ziele- en/of 
stoffelijke werelden. Deze Adamas is Waarlijk VRIJ. Vrij om naar Huis te gaan! 
 
VRIJ om Naar Huis Te Gaan! 
 
VRIJ om Thuis in De Geest Te Blijven! 
 
VRIJ om in te dalen in de Ziele en/of Stoffelijke werelden om zijn/haar gevallen 
broeders en zusters op te halen. 
 
VRIJ om datgene te doen wat vanuit De Geest nodig is om te doen. 
 
Al ware De Vader, De Moeder, De Zoon en Adamas een en dezelfde. 
 
Adamas Harmozel 
 

Het Grote Loslaten  



 
van de gevallen werelden 

 
 en de daarin wonende mensen, engelen en demonen 

 
Wanneer een mens zover is gekomen dat hij/zij zich bevrijd heeft van alle 
aardse- en ziele ketenen en daarbij behorende gedachten versus gevoelens, 
woorden en daden is het zaak om de ziele- en stoffelijke werelden volledig in 
het bewustzijn los te laten. En dit geldt niet alleen voor deze gevallen werelden 
maar ook voor alles zoals gevallen mensen, engelen en demonen die deze 
werelden nog bevolken en deze nog niet willen loslaten. Kortom nog een 
rondje ofwel cyclus door de 7 Hemelse ofwel Helle sferen willen gaan om 
nogmaals voor dezelfde keuze te komen. De keuze om wederom in herhaling te 
vallen en tegen zijn/haar geweten in te denken, voelen, spreken en handelen 
en/of In Verbondenheid met Het Grote Licht ofwel De Grote Geest In U Wakker 
Te Worden en Op Te Staan In Stilte, Onvoorwaardelijke Liefde, Geweten, 
Genade, Waarheid en Schoonheid welke het Ware Volmaakte Grote Licht IS en 
altijd zal ZIJN. U bent dan niet meer van deze ziele en/of stoffelijke werelden 
maar op basis van uw levensopdracht nog wel op of nabij deze werelden als 
bewuste incarnatie of emanatie. Het is dan ook geen afscheid of scheiding van 
deze werelden zoals zo vaak op aarde gedoceerd wordt door hen die nog niet 
vanuit het Geestelijke standpunt op aarde leven. Want er is niets waarvan u 
gescheiden en/of afgescheiden kunt worden. Er is niets wat uw Ware zelf kan 
ontvluchten en/of verdoven op weg naar uw Ware Huis in De Geest In U. Er is 
ALLEEN Alles in EEN dat besluit zonder ketenen haar levensopdracht te 
vervullen in een schepping zoals de aarde. 
 
Scheiden is een Stoffelijke en Ziele illusie. 
 
Afscheiden is een Stoffelijke en Ziele illusie. 
 
De Geest in U weet dat hij/zij niet kan vluchten voor zijn illusie zelf. 
 
De Geest in U weet dat hij/zij de illusie niet kan verdoven met middelen. 
 
De Geest in U weet dat hij/zij de illusie alleen kan transformeren in Ware 
Alwetendheid, Goddelijkheid en Onsterfelijkheid. 
 
Dat u weer in volheid weet wie u naar waarheid bent geweest en altijd naar 
waarheid volmaakt zult zijn. Al ware u de Eerste Zelfverwekte Mens. 



 
En zo zal het zijn in uw laatste fase van loslaten. 
 
Wanneer U ook de 7 Hemelsferen overstegen bent. 
 
Welkom Thuis   
  
Adamas 
 

Het Grote Licht 
 

De Verlosser Openbaart 
 

Wat gebeurt er als Het Grote Licht de Aarde tijdelijk verlaat 
 

Na dit Grootse werk op aarde verdwijnen Christus, de 4 Lichten en 12 Eonen 
van de Aarde. Voor hen die nog niet hebben willen zien of horen valt er een 
grote tijdelijke duisternis in. Een periode van introspectie en herbezinning. Een 
periode waar De Mens wederom kan beslissen zijn/haar weg langs de 7 
Hemelsferen naar Huis te lopen ofwel weer een Zuivere Onbevlekte Ziel ofwel 
Adamas te worden. Wij raden u echter aan om al voor De Duisternis invalt 
minimaal Rechtvaardig en zo mogelijk Heel ofwel Heilig te worden. 
 
Welkom Thuis 

 
Adamas Het Grote Licht in U 
 

Bronnen 
 

Waarmee wij in verbinding staan 
 

De Vader (God) 
De Moeder (Maria) 
De Zoon (Christus) 

Sophia Maria Magdalena 
Boeddha 

 
De 4 Lichten 
De 12 Eonen 
De Heiligen 



De Rechtvaardigen 
De Wederopgestanen 

 
Nag Hammadi 

Dode Zeerollen 
Berlijnse Codex 

 
Geheime boek van Johannes 

Gesprek met de Verlosser 
Wijsheid van Jezus Christus 

Wijsheidswet Panta Rei 
Uitstorten van De Heilige Geest op Aarde 

 
De val en de wederopstanding van Sophia 

De val en de wederopstanding van de Demiurg 
De val en wederopstanding van alle gevallen engelen 

De wederopstanding van alle zielen zonder Geest 
De wederopstanding van alle lichamen zonder Ziel 

Evangelie volgens Sophia Maria Magdalena 

De Aardse Sferen 
De 7 Hemelsferen 

De Geestelijke Sfeer 
 

Het Grote Licht 
De Grote Genade 

De Waarheid 
De Schoonheid 

 
Het verlossen van Sophia Maria Magdalena van haar 7 Demonen 

De weg door de aardse en hemelse sferen naar Huis 
 

Het herstel van De Adamas in ieder Mens 
 
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/#!nieuwsbrieven/zz44h


 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!bijeenkomsten/cq2e 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtconsulten/e2pzd 
 

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