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Lichtstraaltje 1
De weg en het opgaan van Thea naar (in) Theos
BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest
Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk
bewust Mens ofwel Adamas. Zie het Transformatieboek genaamd “De Reis van
de stof naar de Geest” voor meer informatie LINK
Lichtstraaltje 1: De eerste ervaringen van mijn (onze) transformatie naar een
licht(er)lichaam en verschuivingen in ons DNA.
We zitten nog maar twee dagen in de "Oorspronkelijke Wereld". Het is soms
even wennen en soms lijkt het of er niets is gebeurd, echter niets is minder
waar gezien de veranderingen die mij opvallen, ervaar en ook echt onderga.
Hierbij mijn ervaringen:

Sommige dingen gaan zo snel dat je het al weer vergeten bent. Wat gisteren is
gebeurd lijkt al heel ver weg, hetgeen OOK kenmerk is van deze oorspronkelijke
energie waar wij in zitten.......je onthoudt eigenlijk alleen maar het NU. Je hebt
totaal geen "grip" op de zogenaamde toekomst omdat je totaal niet meer weet
hoe die zal zijn.
We maken afspraken in onze agenda.....het ziet er clean uit....het gevoel is er
nog totaal niet bij. Pas op het moment ga je het voelen en ervaren. Ervoor zijn
er andere momenten te ervaren en is de zogenaamde toekomst totaal niet
belangrijk meer.
Zo is het ook met het verleden en het zeer korte verleden.....het vloeit door ons
heen voor we het weten en het is totaal niet belangrijk meer omdat we in het
MOMENT leven....HET LEVEN ervaren.....
Hè hè we gaan leren en ervaren het NU-Moment!!!
Ook viel mij op dat ik werkelijk driedimensionaal ga kijken. Ja zul je zeggen, dat
doen we toch al! Nee, als we snel kijken (en dat deden we voortdurend....we
KEKEN niet echt) leek het een gewoon bijna plat plaatje wat we zagen. Een
boom of huis leek gewoon voor de lucht geplakt..... Echter Nu viel me op dat ik
de boom die tegen de lucht afsteekt ook daadwerkelijk zie in zijn totaliteit in
omvang. Als een HEEL wezen....ik zie nu een enorme diepte achter die boom of
achter het huis, of achter die fietser....ik zie het allemaal nu als een zelfstandige
creatie in het geheel.
Misschien is het ook meer een gevoel.....ik voel de energie die om die boom,
huis, fietser, bloem, etc. IS. En deze IS is de ALOMTEGENWOORDIGE
VADER/MOEDER GOD die OM Ons heen IS en ons draagt!!!
Voelen jullie het verschil??? De kleuren zijn ook intenser. Anneke zag dat de
zon alles anders kleurde.
Gisterenmiddag was ik bij Tini en zij had dit gezien met een wolk in de lucht. Ze
ervoer precies het zelfde!
Gisteren ook nog een leuke en hele mooie intense ervaring bij haar gehad.
We hadden het over alle gebeurtenissen van de laatste tijd en de nieuwe
wereld en de oude wereld, etc
Haar man is overleden. Hij laat zich zien door een bepaalde geur te geven aan
Tini..ineens rook ze hem. Ik voelde hem zo goed, zoveel liefde en ik werd zo blij.
Kreeg rillingen door me heen, de energie werd hoger en ineens werd
telepathisch in me gelegd....Hij zei: jullie spreken de waarheid! Het gaat
gebeuren!!!

We waren alle twee zo blij en ontroerd....toen was hij weer weg...
Het was zo'n mooie en warme en liefdevolle energie die naar ons toekwam.
"Hoge" liefde werd ons gezonden, liefde van een totaal ander kaliber zoals wij
dit hier ervaren. Prachtig!
Zulke mooie dingen gaan dus nu ook gebeuren!!
Ik ga merken dat ik op een flow aan het meegaan ben. EJ spoort me aan om
van alle vorige verhalen (de voorbereiding die geleid heeft tot mijn
transformatie) een boekje te vormen in pdf. Ik ben er aan begonnen!!!
Telefoontjes gepleegd met "nieuwe" contacten. Ik weet nog niet wat het me zal
brengen, maar ik zie wel. Ik laat het los omdat ik de toekomst toch niet kan
"grijpen". Ik word geleid en laat me leiden.....
Liefdevolle e-mails, begrip van buitenaf naar mij toe (heel verrassend), mensen
die naar mij toekomen en vragen stellen over deze tijd. Ook ikzelf die het nu zo
goed invoel en begrijpen ga.....
Ha ha ha, maar ook ineens, vanmorgen nog, enorm uit mijn slof kan schieten
dat ik er zelf van schrok. Hi hi, moest er later zelf om lachen want je ziet NU
hoe absurd dit is en totaal niet in waarheid met mijn WARE ZELF is! Ach,
aldoende leert men.😉
Mijn transformatie-ervaringen van gisterenavond en vannacht. Ik schrijf ze op,
opdat jullie je hier misschien ook in herkennen.
Ik was met mijn boekje bezig en ineens werd ik even draaierig en was er een
soort stilstand in bewustzijn. Even leek het of ik zou omvallen. Het duurde maar
even, maar heel duidelijk. Ik heb dit wel eens meer gevoeld maar nu was het
sterker.
Daarna in bed gebeurde er weer iets aparts.....ik ging met mijn aandacht naar
binnen naar mijn hart (doe ik altijd en val samen met de bron) ...ineens werd
ik heel ruim van binnen. Ruim en groot...het leek wel of ik hol werd van binnen.
Er was blauw-zilverachtige energie die mij van binnen bekleedde, bijna
metaalachtig.
Ik ging slapen, werd na 2 uur wakker....het voelde of ik griep had. Ik rilde enorm
of ik koorts had. Naar de wc rillend gegaan, in bed klappertanden en ineens
was het weer over...heb diep geslapen. Vanmorgen was ik doodmoe en had
slappe benen.
En dan het zoooo duidelijke beeld en begrip wat ik vannacht te zien kreeg:
Ik zag een vlinderplaatje zoals in een kleurboek. Het was nog totaal blank en
niet ingekleurd......en ik begreep het meteen:

Ik/wij zijn AL de vlinder, maar we moeten onze weg, ons WEZEN nog zelf gaan
inkleuren. Gaan doen wat wij willen in deze nieuwe tijd. Het proces is al
gaande, maar wij zijn ZELF de weg! Hoe kleurig maken jullie je ZELF
(vlinder)??? Jezelf durven gaan laten zien!!! Ieder uniek op zichzelf met
zijn/haar eigen passie.
Ik ben al......IK BEN AL......druk ermee bezig!!!
Zo, dit is weer het begin van mijn nieuwe boekje. Ben benieuwd hoeveel
hoofdstukken hierin gaan komen. Ga nu verder mijn vorige boek uitwerken.
Graag hoor ik jullie ervaringen!!
En dan nog een vraag......ik heb sommige mooie antwoorden van jullie op de
hoofdstukken en belevingen van mijn vorige boek erbij genoteerd in mijn
aantekeningen. Hebben jullie er bezwaar tegen als ik die vermeld????
En mag ik jullie voornaam gebruiken of liever alleen maar de eerste letter, of
helemaal niet!
Graag hoor ik dit van jullie!
Liefs Thea en succes met jullie transformatie!!!!
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Lichtstraaltje 2
De weg en het opgaan van Thea naar (in) Theos
BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest
Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk
bewust Mens ofwel Adamas. Zie het Transformatieboek genaamd “De Reis van
de stof naar de Geest” voor meer informatie LINK
Lichtstraaltje 2: Beleving vannacht: 1-10-2015
Ontzettend diep geslapen, ongewoon voor mijn doen. Werd om 3:15 uur
wakker met zeer scherp de 2 volgende beelden:
1: Mijn gezin (Piet, Peter, An en ik) waren ergens op vakantie . De vakantie was
voorbij en we waren alles aan het inpakken. Er kwam iemand ons melden dat

we moesten opschieten want we hadden nog maar een half uur de tijd....HET
VLIEGTUIG VERTROK OM.....7 uur!! Kijk en die 7 doet het hem......het goddelijke
getal!!!!
Ha ha ha, mijn vakantie is voorbij......dus...aan de slag Thé!!!
2: Bij dit tweede beeld zag ik dat een duitse kleermaker mij een nieuw kleed
had aangemeten. Het zat als een tweede huid om mij heen, was ook
huidkleurig. Die kleermaker had ook zo'n soort tweede huid om zich heen. Ik
wist dat dit als duits benoemd werd omdat het de duitse "punktlichkeit"
heeft😉. Het sloot zo perfect om mij heen en hij veegde als goedkeuring met
grote liefde alle eventuele plooitjes nog glad. Ik zag de gele sterretjes ervan af
komen.
Het was klaar en ik kon me heel vrij, licht en heerlijk bewegen!
Wat twee enorm mooie symbolen heb ik gekregen....ondertussen is er
vannacht ook weer enorm aan mijn lichaam "gewerkt" want ik stond
vanmorgen doodmoe op. Ondanks dat ik in die liefdevolle energie heb gelegen,
die ik nu echt naar de nog zere plekken in mijn lichaam leid. Aan mijn
lichaamsbewustzijn, Jezus, vraag ik of die deze energie ....mijn Essentie.....tot
zich wil nemen en die plekken wil helen......
En...het werkte!!!!
Mijn transformatieproces is in volle gang!! Joepieee!
Zo raak ik meer en meer vernieuwd en val samen met De Ene....mijn Bron.
Amen.....Thea.
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De weg en het opgaan van Thea naar (in) Theos
BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest
Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk
bewust Mens ofwel Adamas. Zie het Transformatieboek genaamd “De Reis van
de stof naar de Geest” voor meer informatie LINK
Lichtstraaltje 3: Buiten ruimte en tijd.

Gisteren kreeg ik een heel mooi bericht van Caro:
"om te manifesteren moet je net doen alsof het er al is he!!!!
Dit deed ik...en ik kon het zo voelen.. in de toekomst zijn de dingen er al...dus
waarom niet blij zijn...omdat het er al is.........de toekomst is nu.....dit weten we
allemaal .....maar om’t ook te voelen is nieuw voor me.
Ik kan nu echt zo blij zijn.. en echt voelen....of die dingen die ik me voorstelde
er al zijn.
Als ze me nu zouden vertellen dat het zo was...dan was’t oud nieuws...want ik
weet het al.
Ik voel dat het al zo is. Ik voel de toekomst als NU."
Ik herken dit enorm omdat ik al jaaaren heb gehoord dat ik een boek ga
schrijven over mijn weg en NU gebeurt het ook. Jaren heb ik alles bewaard met
het oog op het eventuele boek...totdat ik moest gaan ruimen en alles heb
weggedaan. Hetgeen nodig was omdat dit niet meer relevant is en nodig is om
allemaal te vertellen. Het zit IN mij!
Zo ook met al die meditaties die ik gegeven heb, die boodschappen, die
"lessen" ....het kwam allemaal uit de "toekomst" en ik trok het naar NU en Nu
gebeurt het ook.
Het ligt allemaal al klaar buiten ruimte en tijd, klaar om geplukt te worden!
Vannacht werd ik wakker en op een gegeven ogenblik kreeg ik het hele plaatje
te zien van het creëren hoe dat in zijn werk gaat BUITEN RUIMTE EN TIJD.
Ik zag mezelf dus als De Ene in het midden die met het bewustzijn creëert. In
3D is dit moment van creatie al direct weer verleden tijd.....echter de energie
van deze creatie verbindt zich in de ether via de Geest met het veld van
Oorzaak, waar alles energetisch aanwezig is.......dus naar de toekomst. Op het
moment dat ik rijp ben om die creatie weer te ontvangen, krijg ik hem terug in
het NU moment.
Dit kunnen creaties zijn binnen luttele momenten, maar er kan ook in onze 3D
tijd jaren overheen gaan.
Echter het is een universele wet: wat je uitzendt krijg je onherroepelijk terug.
Vandaar ook NU dat we verantwoording moeten nemen voor onze daden in de
wereld en de troep die wij gecreëerd hebben, moeten opruimen.
Als ik dus continue in het NU verkeer, heb ik contact met het vaste gegeven dat
De Ene (er) Al IS in mij en werkzaam is in en via mij....ik ben De Ene.

Ik creëer als de pendule van een klok heen en weer . Continue vanuit het NU
wat dan direct verleden tijd is, weer naar de toekomst gaat en weer naar ons
terugkomt.
Deze cirkel is continue!!! NU begrijp ik ook dat er AL ÉÉN maar NU is, waarin AL
IS!
NU is in AANWEZIGHEID ZIJN MET AL, DE ENE en dan creëer ik bewust en ben ik
bewust met en in de Ene IN mij.
Zag dat de klok stond op 03:39.... Jezus was 33 jaar toen hij gekruisigd werd en
transformeerde.... De creatie Jezus (33) ging door de ether in de Geest Gods (0)
en kwam getransformeerd als Christus terug...de 9!!!
Wat een doorgeving!!!! Kon daarna moeilijk slapen, pas tegen 5:30 uur!
Werd wakker met twee beelden:
Ik zag een ragdunne sluier als een soort crêpe-papier waar een enorm groot gat
in zat. Er achter zag ik prachtige licht energie.
Toen werd ik wakker met het innerlijke zicht van een enorme mooie kruin van
een boom. Totaal, volkomen, symmetrisch rond ....het omvatte de aarde, zo
groot was deze kruin van die boom en de kleur was schitterend zilver met
blauwe gloed.
Ik ga nu 3 dagen in een soort retraite in Cadzand en ik ga door het gat in de
sluier. Het is me getoond.....ik spring erin!!!
Dag lief ander mens.......Thea.
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Lichtstraaltje 4: We zitten in een rollercoaster
Tsja, waar zal ik beginnen. Het is zo ontzettend veel geweest deze afgelopen
week dat ik weinig “tijd” kreeg om te schrijven. Hetgeen natuurlijk de
bedoeling was omdat ik het gewoon eerst eens allemaal moest integreren om
het op een rijtje te kunnen zetten.
Ik begrijp dan ook NU is weer de volgorde van wat AL mij wilde vertellen en
leren.
Ik begin dus waar ik gebleven ben in mijn vorige lichtstraaltje: Buiten ruimte en
tijd....
Mijn weekend in Cadzand. Samen met Willy en andere Thea vrijdag 2 okt. Op
pad gegaan.
Ik was goed in de energie Aanwezig en we hadden werkelijk perfect mooi weer.
De reis verliep prima. We werden gepamperd in Liefdevolle energie en er werd
enorm goed voor ons gezorgd. Alles verliep op rolletjes en langzaam werden
we los gemaakt van onze “oude” wereld” en binnen de “oorspronkelijke”
geleid. Heerlijk buiten op een terras geluncht, daarna een fijne
strandwandeling gemaakt. De zuivere zeelucht van Cadzand tot ons nemend.
Ons van binnen open maken en schoonmaken.
Na ons geïnstalleerd te hebben in ons huisje en een heerlijke vegetarische
maaltijd kregen we s’avonds een mooie meditatie in een zaal waar Tibetaanse
monniken altijd hun gebeden, rituelen en inwijdingen hebben gedaan en
ontvangen. De Dalai Lama is hier ook geweest en Patricia Lie die dit weekend
organiseerde en leidde heeft er haar leringen van ontvangen.
De energie was er hoog en zeer sprankelend en voelbaar. De meditatie ging al
snel diep en ik werd enorm ruim weer en ben de hele tijd alleen maar Licht
geweest. Ik was De Zon, samen, ÉÉN met De Ene. Heerlijk!
In en met deze energie ging ik “slapen”, hetgeen dus niet lukte. Ik werd enorm
geschoond en zag continue allemaal lichtcelletjes in me. Ik kan het niet anders
omschrijven. Ik tintelde van binnen continue en ik was van binnen koud, terwijl
ik toch heel veel energie in me kreeg.
Ik was ook mijn omgeving in dit huisje aan het schonen en in evenwicht
brengen met deze hoge energie. Pas tegen de ochtend viel ik nog even in een
diepe slaap en werd ik toch niet moe wakker.

De meditatie van zaterdagochtend was nog intenser. Weer verruimde ik
enorm, had geen fysiek lichaam meer en weer was ik AL ÉÉN maar Licht, De
Zon.
Nu begreep ik waarom er de afgelopen nacht zo enorm gewerkt is met mij om
deze nog sterkere energie in mijn lichaam te downloaden. Het voelde
fantastisch en was enorm mooi en heerlijk. Van EJ hoorde ik later dat hij ook in
deze periode urenlang in het Nirwana heeft vertoefd. Ik schreef naar hem:
De twee zonnen gaan weer dansen, zoals Moeder Maria aan mij voorspeld
heeft.
Die middag heerlijk ontladen via een fijne strandwandeling en ons aan de zon
gekoesterd.
Voor het eten een zeer actieve yogales gekregen van Marco en s’avonds weer
een fijne lezing van andere Marco. We eindigden met een meditatie van
Patricia waarin ik tijdens de hele meditatie AL meekreeg van Boven af bekeken.
Ik was er niet echt bij, maar zag het allemaal van bovenaf op een afstand. Wat
dus toch ook weer een aparte ervaring was. Allemaal ervaringen buiten ruimte
en tijd.....
De volgende ochtend, zondag, eerst een stiltemeditatie gedaan en weer was ik
buiten ruimte en tijd in die heerlijke energie. Toen iedereen de zaal verliet
moest ik blijven zitten. Ik kon ook niet anders want ik was nog niet echt terug
op aarde. Er werd mij gezegd dat ik de handen moest pakken van Manuela, die
tegenover mij zat en ook hier haar leringen heeft ontvangen.
Helaas kwam toen even de Mind er tussen en wist ik niet of ik dit wel bij haar
kon gaan doen i.v.m de stiltemeditatie, want ik wist dat ik ging zingen/Chanten.
Ja en ik had MOETEN weten dat De Ene het veel beter weet altijd dan mijn
kleine ikje. Ik vroeg het haar later en ook zij vond het jammer dat ik dit niet
gedaan had.
Wel ging ik zodra zij uit de zaal was Chanten en de mooiste klanken vol met
energie en trilling verlieten mijn keel. Zij heeft het toch nog gehoord in het
voorportaal waar onze schoenen stonden en dus toch het nodige meegekregen
wat voor haar de bedoeling was.
Een les voor mij in VERTROUWEN!
Toevallig liep Yvon net buiten langs het gebouw toen ik aan het zingen was en
ze dacht dat er ergens een radio aanstond. 0))
Ik wist en voelde dat ik dit moest doen omdat ik mij op deze manier sterk
verbond met de energie van de Tibetaanse monniken en mijn “handtekening”

zette in de ether in en met deze hoge energie. Ik werd verbonden, het was
geschied.
Hierna ontving ik bij Yvon een kleurenhealing met de biosensor. Ik ken Yvon
van de workshops met EJ bij mij thuis en zij komt ook wel naar mijn meditaties.
Het klikte meteen tussen ons vanaf het begin. We voelden meteen grote
genegenheid en verbondenheid naar en met elkaar.
Eerlijk gezegd ging ik dit bij Yvon doen meer om haar dan om mijn “geloof”
hierin. (Sorry Yvon!)
Maaaaaar......er gebeurde dus heel veel en ik weet dat ik slecht geaard ben en
zeker dit weekend. Wat een energie ging er via mijn stuitchakra door mijn
benen heen de aarde in. Wat kon ik de kleurenenergie goed voelen en wat ging
er veel open in mij o.a. mijn verhaal naar haar:
Ineens begon ik te vertellen dat ik schrok toen ik haar voor de eerste keer zag.
Waarom???
Jaren en jaren heb ik gedroomd (begin 20 jaar) dat ik een vrouw was met een
enorme rode krullenbos haar. Ik kon vliegen en ik vloog in de duisternis van de
middeleeuwen de ene kerker in en de andere uit. Ik redde er heel veel mensen.
Ik werd continue gewond tijdens deze acties. Ik ging dan in een kamertje liggen,
rolde me op als een slang, wierp mijn huid af en stond de volgende ochtend
weer fris en vernieuwd als een eeuwige jonge vrouw op.
En het lieve leventje begon weer van voren af aan. Ik zocht w.s. Iemand.
Na verloop van tijd hield dit dromen op en ik was het weer vergeten tot Yvon
op mijn pad kwam en ik letterlijk schrok van haar rode krullenbos. Daar kwam
“ik” binnen uit mijn dromen!
Ik vertelde haar dit waarop zij mij weer stomverbaasd aankeek en
stamelde.......maar ik ben in een kerker gestorven omdat mijn familie mij er
niet heeft uitgehaald!
We keken elkaar stomverbaasd aan en het voelde alsof twee tweelingzusjes
elkaar eindelijk weer gevonden hadden na een hele lange scheiding. Wat
hadden en hebben we elkaar veel te vertellen. Nu al vallen veel stukken in
elkaar a.s. Donderdag hebben we afgesproken om eens alles op een rijtje te
zetten. Wordt vervolgd.
Daarna rustige yoga van Manuela buiten. We moesten heel langzaam en
bewust voetje voor voetje een afstand afleggen om weer naar binnen te gaan.
Ik kwam in een soort trance terecht en zag mezelf als de priesteres, koningin zo
lopen. Op het moment dat we het gebouw binnen gingen heb ik tegen mezelf

gezegd dat ik deze personages vanaf nu niet meer ben en/of nodig heb. Ik
wierp ze van mij af. Deze rollen waren uitgespeeld.
Na de yoga kreeg ik ook ineens Kaïn en Abel door. Ik ben niet opgegroeid met
de bijbel en wist dus niet wat dit betekende. Ook kreeg ik meteen een beeld
door van Abel die ik was geweest. Waarom??? Het heeft met de letter A te
maken, hoorde ik. De eerste letter van het alfabet, ook in mijn meisjesachternaam: Akkerboom. De boom in Gods akker heb ik al jaren geleden door
gekregen en ik zie deze boom ook altijd als een solitaire boom. De Ene. De
oorspronkelijke begreep ik later.
Yvon wist ook niets van de bijbel. Hi hi, natuurlijk niet...als tweelingzusje gaan
we gelijk op.
Van Willy hoorden we dat dit de eerste twee zonen zijn van Adam en Eva.
Ik zocht het later op en tot mijn stomme verbazing kwam ik een plaatje tegen
van Kaïn met een rode krullenkop en Abel met blond haar. Hoe is het
mogelijk!!! Maar ik denk dat we beiden dit om de beurt geweest zijn gezien
mijn dromen van een vrouw met rood krullend haar die ik was.
Kaïn en Abel vertegenwoordigen het goed en kwaad in de mens (dit nu even zo
kort gezegd).
Op de middag nog een korte meditatie en afsluiting met elkaar. Wat een
geweldig mooi weekend en wat een belevingen voor mij. De reis verliep enorm
vlot en langzaam kwamen we weer in de bewoonde wereld terug.
De volgende dag was ik er nog niet helemaal hoor, maar dinsdag moest ik weer
aan de bak...werken!
Wat een ervaringen. Multidimensionaal buiten tijd en ruimte! Geweldig!
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Lichtstraaltje 5: Werken in 3/4D.
Ik vertelde EJ dat ik dinsdag 6 okt. Met nog 7 andere dames op pad ging naar
Roermond. Allen totaal onbewust en ik als enige er tussenin mijn ding doen.
Wat mocht ik ophalen daar en voor “werk” doen van De Ene.
Ik had veel ontvangen het afgelopen weekend en nu was er weer werk aan de
winkel!!!
Van EJ ontving ik die dinsdagochtend vlak voor mijn vertrek nog de volgende
bemoedigende boodschap:
“Het bericht van 1-3 oktober 2015
Aan het eind van deze tijd zie ik alleen maar Licht op deze aarde
Mensen ontdaan van al hun illusies en levens
Een alles overstijgende Liefde is nu in mij
Voor alles en iedereen
Het komt naar je toe
Je hoeft niet meer te zoeken
De Liefde is in je
Je bent Liefde
De zuiverheid is in je
Je bent de zuiverheid
De openheid en eerlijkheid zijn in je
Je bent de openheid en eerlijkheid
En het voorbeeld voor vele mensen op aarde

De afgelopen jaren zijn je voorbereiding geweest
En schoning van alles wat nog niet in de Goddelijke Orde was
Vandaag ben je een met mij/ons
En gaat het grote werk beginnen
Net zoals ik op 13 september door de Maria en Jesus energieën geleid werd
naar Maastricht zal jij vandaag 6 oktober door hen begeleid worden naar
Roermond. Tenminste als je dit wilt.
6 oktober is trouwens de de laatste dag van de oude tijd ofwel Hoshana
Rabbah en luidt het begin van de val van Babylon in.
Ter her-innering
Rosh Hashana: De boodschap werd geopenbaard
Yom Kippur: De rechtvaardigen kregen het zegel van God
Hoshana Rabbah: De Transformatie gaat grootschalig beginnen
Voor de rest hoef je niets te doen
Het komt vanaf NU immers naar je toe wat nodig is om te doen
Laat de 2 zonnen dansen en de aarde omarmen in hun Licht.”
Nou dit was een mooie opsteker voor me en dus WEER duidelijk hoe enorm we
geleid worden. En zo enorm duidelijk DAT we inderdaad niet meer hoeven te
zoeken....LEEF HET LEVEN EN AL KOMT OP JE PAD.
Zo ook deze dag....hi hi, ook die dingen die ik nou niet echt goed voor mezelf
had gekozen.
Ik ben namelijk enorm mijn lichaam, mijn woning voor De Ene aan het zuiveren.
Ook via de voeding en probeer zo zuiver mogelijk te eten. Ik was dus met de
damesclub op pad. De reis verliep enorm soepel en wel zo dat het ons geen

cent heeft gekost omdat we allemaal waardebonnen hadden van de NS. Dat
was mooi meegenomen.
Zodra we in Roermond aangekomen waren ging de club aan de koffie met
gebak. Ik had andere dingen voor mezelf meegenomen en sloeg het enorm
grote stuk gebak af. Wat me een reprimande opleverde van de ober. Hij zei:
Mevrouw u leeft hier op aarde en niet aan het overleven.........ha ha, wat had
hij het goed gezegd zonder dat hij zelf besefte. Ik was niet aan het overleven,
maar JUIST aan het LEVEN.
Ik zat stiekem in mezelf te lachen en liet hem maar praten.
Daarna op de fiets, lekker de omgeving verkennen en op naar de lunch in een
kasteeltje. De omgeving was mooi en leuk, het kasteeltje ook. De bediening had
nog veel te leren en paste niet in deze entourage. Echter ik had ook nog veel te
leren.....ik luisterde niet goed naar me zelf en nam teveel eiwitten tot me
hetgeen resulteerde in een enorme buikloop in de middag. Wat niet echt
handig was, maar ik redde het steeds net...Ha ha! Aldoende leert men.
Inderdaad...hi hi, het komt vanzelf naar je toe!
Aan het eind van de middag nam Marga ons nog mee naar de grote kerk op het
marktplein. Ik was stomverbaasd dat zij ons de kerk mee IN nam, want alles
was zeer oppervlakkig.
Wij naar binnen en voor het altaar was een graftombe met twee “beelden”
erop die daar begraven lagen. Ze lagen met hun gezicht gericht naar het
oosten, naar het altaar. Hun ogen waren half gesloten waarom? Het volgende
staat erbij vermeld:
Vorstelijk Praalgraf uit de 13e eeuw.
Het meest aansprekend is het vorstelijk praalgraf van Graaf Gerard IV van Gelre
en zijn vrouw Margaretha van Brabant. Samen liggen zij begraven onder een
verhoogde tombe, midden onder de viering koepel van de kerk, afgebeeld alsof
zij slapen, met de blik van hun halfgesloten ogen gericht op het altaar en dus
op het oosten, VANWAAR DE VERREZEN CHRISTUS OP DE DAG VAN HET
LAATSTE OORDEEL VERWACHT WERD.
De tombe is het oudste bewaard gebleven dubbelgraf van heel Europa.
Wat is hier nu zo bijzonder aan? Marga heet Margaretha en haar man heet
Gerard. Echter vooral Gerard, antichrist. Ik wees Marga hierop en ik zei....je
kijkt Nu in je vorige leven!
Ze keek me bevreemd aan en lachte wat.

Zie dan ook wat EJ me stuurde: 6 oktober is trouwens de laatste dag van de
oude tijd ofwel Hoshana Rabbah en luidt het begin van de val van Babylon in.
DE LAATSTE DAG VAN HET OORDEEL! De Nieuwe Tijd is ingezet!
DIT moest ik daar ophalen. Bij Marga een zaadje gelegd. Ook in de avond toen
ze vertelde dat haar zwaar demente agressieve moeder tijdens haar verjaardag
(van de moeder) ineens een hele ochtend “ontwaakte” uit haar dementie en
heeft gepraat over van alles.
Ik wist meteen waarom dit gebeurde. Zij is 22 juli jarig. Vanaf 17 juli was er
volgens EJ de enorme liefdevolle moederenergie van Moeder Maria die over de
wereld ging en nu nog steeds voortduurt. Zij was erg godsbewust geweest en
dit was de Liefde voor haar van Moeder Maria. Zo kreeg ik door. Marga kreeg
een tweede aanwijzing van de Liefde van De Ene.
Ze keek me weer zeer weifelend aan. Ik lachte haar weer vriendelijk toe.
Dit was mijn “taak” geweest voor deze dag. Heel moe, maar tevreden lag ik laat
in mijn bedje. Wat was ik mooi geleid.
In Liefde en Eenheid, Thea
Lichtstraaltje 6
De weg en het opgaan van Thea naar (in) Theos
BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest
Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk
bewust Mens ofwel Adamas. Zie het Transformatieboek genaamd “De Reis van
de stof naar de Geest” voor meer informatie LINK
Lichtstraaltje 6: Het is wennen in de oorspronkelijke frequenties/dimensies.
Ineens begrijp ik het allemaal wat er aan de hand is. Ik ga het jullie vertellen:
Vorige week heb ik dus een enorme drukke tijd gehad. Er was nog enorm veel
“te doen” in de “oude” energie. Afspraken die nog stonden. Feesten die toch
meegevierd “moesten” worden. Heus geen nare dingen, maar ook van al die
leuke dingen raken we overvol en mogen we ons af vragen of dit nou wel
allemaal de bedoeling is.

We hebben nog een dubbele agenda. Een oude en een nieuwe en we worden
gedwongen om keuzes te maken en een heleboel los te laten. Het gaat niet
meer, we worden er anders ziek van.
Het wordt steeds belangrijker om continue bij je Ware Volmaakte Zelf ofwel De
Geest In Je te blijven en te vragen of dit juist is, of dit de bedoeling voor Nu is
en HOE ga ik erin staan.
Hoe meer wij in ons (Grote) licht komen te staan des te meer zullen wij
gevraagd worden voor allerlei “dingen”, komt er steeds meer op ons pad. We
zullen dus heel goed moeten gaan voelen of dit in eenheidsgerichte
oorspronkelijke met de bron verbonden trillingen verkeerd of niet. Is dit de
bedoeling dat wij ons in deze situatie begeven of niet. Continue zullen wij ons
dit gaan afvragen om meer en meer te gaan leren in de eenheidsgerichte
oorspronkelijke trillingen te blijven van De Ene. Wat kan ik aan en wat niet.
Bij twijfel...ga naar binnen en luister wat De Ene door jou heen wil/vraagt van
jou. IS het De Ene die dit vraagt van jou of is het je ego (tegenstrijdige
gedachten ofwel stemmetjes), je persoonlijkheid?
Word je er enorm blij van dan weet je wel dat je “goed” zit. Echter soms VOEL
je dat je iets “moet” doen, er van je gevraagd wordt en weet je nog niet wat dit
je brengen zal en OF je er blij van wordt. Mijn ervaring is ondertussen, dat je er
uiteindelijk ALTIJD blij van wordt.
Vorige week had ik ineens in de ochtend een aparte beleving. Ik vloog even
naar Glastonbury en “landde” bij de Red Spring, The Chalice Well. De legende
gaat dat Jozef van Arimathea hier naar toe kwam en de Heilige Graal bij zich
had. De kelk die Jezus gebruikt had bij zijn laatste avondmaal en waarin het
bloed is opgevangen tijdens de kruisiging van Jezus.
Er wordt gezegd dat Jozef deze kelk onderaan de Tor heeft begraven bij de
ingang van de onderwereld. Spoedig daarna ontstond er een bron, die nu
Chalice Well genoemd wordt. Het zou eeuwige jeugd brengen als hiervan
gedronken wordt. Het is ijzerhoudend water en de kleur is rood.
Het is de heilige graal waarnaar Koning Arthur en zijn ridders van de ronde tafel
op zoek waren. EJ zegt echter dat de Heilige Graal De Mens zelf is waarin hij/zij
De Ware Volmaakte Geest ofwel Adamas in bewaart/koestert.
Dit even een oude legende ophalend. Ik ben hier een paar jaren geleden
geweest en nu was ik er dus weer.
Het deksel van deze bron stond open. Op het deksel is de Vesica Pisces
afgebeeld. Het symbool van de Eenheid. Ik moest wijdbeens boven deze put

gaan staan en de energie in mij toelaten. Ik voelde de energie in mijn
onderbuik, in mijn heilige graal, mijn bekkenbodem binnen komen en daar zich
settelen. Mijn onderbewustzijn gaat open en Al zal zich aandienen!
Later hoorde ik: de put van het onderbewustzijn is geopend. De beerput van
IEDER ÉÉN (illusie) zal opengaan.
Dit moet ook om al de oude energie te kunnen helen en aan het licht te
brengen.
Toentertijd kreeg ik een boodschap door bij een hele mooie oude solitaire
boom die voor deze bron staat, onderaan de beek:
De wijsheid uit mijn wortels
De wijsheid uit mijn kruin
Verbonden tot ÉÉN lijn
Vanuit het 3e oog.
Hoe mooi dat dit zich vorm gaat geven, Nu.
Enfin deze beerput die door de grote genadegolf van Moeder Maria sinds 17
juli 2015 over de aarde uitgestort wordt en zijn hoogtepunt bereikt wanneer
Christus zijn laatste Grote Genade over de aarde laat schijnen alvorens de
cyclus eindigt. In de afgelopen tijd begin ik dan ook steeds meer in mijn
omgeving de (heftige) transformatie ofwel loslaat/vasthouden processen te
merken. Ik begin dingen te zien bij mijn medemensen die ik voor de Nieuwe
Tijd niet meer kan plaatsen, maar die ik wel herken uit de oude tijd.
En hier komt de compassie om de hoek kijken, want we hebben allemaal zo
onze items nog welke in het licht gezet mogen worden.
Ik had ook weer twee feesten achter elkaar. Eentje van de buren, een 40-jarige
bruiloft en voor ons heel veel mensen die we niet kenden. Wat waren Piet en ik
uitgeblust en moe de volgende ochtend. Ja, leren om in je eigen trilling te
blijven.
Het 2e feest was van mijn schoonmoeder, 90 jaar. Dit ging stukken beter en we
waren niet moe. Ik heb daar “gediend” waardoor ik bij mijn Ware Zelf kon
blijven.
Later begreep ik wat ik daar mocht doen.
Echter afgelopen zondag was de koek op en moesten we opladen in de natuur.
Een heerlijke dag.
Ik merk dus dat het continue een leerproces is om dicht bij je Ware Zelf te
blijven en te kijken wat goed voor je is en wat de BEDOELING is voor mij.

Gisterenavond ging ik naar de cursus Stemexpressie. JeZelf leren uiten zonder
woorden, maar met klanken. Ik zat in de auto en ik draaide de CD van Enya. Zij
zong in haar taal: Stille nacht, heilige nacht en op dat moment reed ik op de dijk
en zag om 19:19 uur een ooievaar boven op een lantaarnpaal staan voor mijn
neus. Een zeer ongewoon beeld rond die tijd in oktober.
Maar ik begreep hem: ook voor mij is de nieuwe geboorte een feit. De nieuwe
tijd is aangebroken. We moeten er alleen nog even aan wennen en mee leren
omgaan! De oude wereld komt immers voor niemand meer terug.
In Liefde en Eenheid, Thea
Lichtstraaltje 7
De weg en het opgaan van Thea naar (in) Theos
BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest
Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk
bewust Mens ofwel Adamas. Zie het Transformatieboek genaamd “De Reis van
de stof naar de Geest” voor meer informatie LINK
Lichtstraaltje 7: De sleutels passen niet meer op ons oude huis.
Had vanmorgen weer een mooie ervaring
Ik "droomde" dat ik de sleutels van mijn oude huis moest afgeven. Ik paste niet
meer in dit huis. Het ging naar een ander door. Het was echt een oud huis.
Ik riep nog, maar dan kan ik er helemaal niet meer in!...nee, hoorde
ik...dit heb je niet meer nodig. Is niet meer geschikt voor jou! Het
was een heel gehannes met al die sleutels die ik af moest geven.
Het voelde bijna alsof ik naakt was....geen houvast meer.
En nu komt EJ ook nog eens met het “Welkom in de Oorspronkelijke Wereld”
verhaal en site welke niet meer zoals in de tijd van De Nieuwe Dokters vanuit
de Ziele Werelden en Geestelijke Wereld stamt maar volledig vanuit De
Geestelijke Wereld voortkomt kortom voorbij de Transformatie van Het
Lichaam en De Ziel in De Geest IS. Ik heb jullie al zoveel steeds weer verteld en
lieve allemaal, jullie zien het.....HET GAAT GEBEUREN! Niet Alleen voor mij,
maar voor IEDERÉÉN die hier voor openstaat en gaat!

Het werd me al verteld vanmorgen. Mooi hè.
En verder? Ik laat me verrassen en zoals ik AL eerder zei: De Ene weet gewoon
wat goed voor mij/hem/haar is!!
Zo vaak en lang hebben we dit gezegd en gaat het dan NU echt gebeuren?
Jaaaaa, samen kunnen we het!!
Hieronder het mooie antwoord van EJ
In Liefde en Eenheid, Thea
Antwoord van EJ:
T het oude huis heb je nu bewust verlaten.
In de leegte van de transformatie en overgang heb je gezien wat nodig is voor
jezelf en je naasten.
In het nieuwe huis zal de volledige kracht van de ware mens ofwel Adamas
hersteld worden. De ware goddelijke lichtkracht uit de bron die alle duisternis
op aarde zal verdrijven en/of transformeren.
Ieder MENS draagt deze lichtkracht nog in zich. Hij hoeft alleen nog maar
herinnerd en gereactiveerd te worden waarna alle machten op aarde voor deze
kracht zullen buigen als hun enige waarheid in heden, verleden en toekomst.
Ben je er weer klaar voor om een Waar Goddelijke Mens te worden in het
evenbeeld van de Onbenoembare buiten ruimte en tijd
EJ
In Liefde en Eenheid, Thea
Lichtstraaltje 8
De weg en het opgaan van Thea naar (in) Theos
BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest

Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk
bewust Mens ofwel Adamas. Zie het Transformatieboek genaamd “De Reis van
de stof naar de Geest” voor meer informatie LINK
Lichtstraaltje 8: Het wordt heel voorzichtig aan mij geopenbaard.
In de nacht van vrijdag op zaterdag was er een lastige energie die enorm aan
me trok en om mij heen draaide. Het leek een beetje op touwtrekken, aan elke
kant een energie.
Om de uitslag alvast te verklappen: IK WON!! 😜
Het was een onrustige draaiende energie. Steeds weer werd er geprobeerd om
mij uit balans te krijgen. Onrust en twijfel zaaiend. Steeds weer zette ik alle
zeilen bij om in het midden te blijven. Steeds weer naar mijn hart, steeds weer
het licht vasthouden, steeds weer terug in het midden, in De Bron. Er kwam
van slapen niets natuurlijk, doodmoe werd ik er van......
Maar ik overwon en belandde uiteindelijk weer terug in de heerlijke rustige
liefdevolle energie, waarna ik weer kon gaan slapen.
Je zou denken dat ik dit verzin, maar toen ik opstond was ik werkelijk
doodmoe. Ik was zelfs kortademig toen ik de trap met moeite op kon
komen.....het was dus geen geintje geweest vannacht!
We verkeren in een soort leeg vacuüm, ik zie het als een overgang waarin we
totaal bloot staan, op ons ware Zelf aangewezen.
Al het oude is er immers niet meer om aan vast te houden. Al lijkt het
misschien van wel en dat er niets is veranderd. Maar niets is minder waar, want
als je je aan je oude items vastklemt, blijkt het als los zand door je handen heen
te gaan. Het biedt je geen houvast meer.
Echter het nieuwe is er ook nog niet om je aan vast te houden. Het is er al wel,
maar het staat nog niet stevig als een huis in en om je heen. Hier zitten we NU
in en het is dus zaak om continue in je centrum te blijven en zoals EJ mij ook
aanraadde heel duidelijk vanaf NU ONWANKELBAAR te worden en je dus
CONSTANT te verbinden met de oorspronkelijke (bron) energie. Kortom met
deze Christus energie te gaan wandelen, beleven c.q. te worden.
Ik begrijp NU dat als ik, continue in de Bron in verbinding met de Ene was
gebleven ik deze energie niet eens gevoeld had. Want in verbinding met De Ene
is er Al ÉÉN maar stilte, harmonie, vrede, rust, etc.
Al doende leert men en ik heb het overwonnen! Mijn kado was dat ik vlak voor
het wakker worden twee enorme felle lichtbollen achter elkaar naar mij toe zag
komen. Eerst de ene, die zo fel was, dat ik er van schrok, meteen er achteraan

kwam de tweede....dus geen twijfel mogelijk: ik wordt beschermd! (Christus en
Moeder Maria).
De nacht van zaterdag op zondag was weer prima. Niets geen “geduvel” (hi hi
letterlijk!). Rust, harmonie. Ik was wel vroeg wakker maar ik verbleef heerlijk in
de energie. Vlak voordat ik wakker werd zag ik een kamer. Deze kamer baadde
in hele tere zacht geel licht. Eigenlijk het zelfde licht wat ik zag toen we net de
Oorspronkelijke “tijd”, “wereld” binnen gingen. Het was weer energetisch van
aard, echter ik zag nu geen zilveren “draden”.
In deze kamer stond een lichte blankhouten ronde tafel. Links van de tafel
stonden twee moderne zilverkleurige stoelen met felgele zittingen. De kleur
van de zon!
Er tegenover, voelde ik, was energie. Ik zag geen stoelen.
De gele stoelen waren nog leeg.....
Ik verbleef in een heerlijke steeds dieper en intenser voelende liefdesenergie.
Het licht was weer aangedraaid in mij....😄
Ik vertelde dit beeld aan Piet en we begrepen er niet veel van totdat ik de mail
las van EJ. Dit was n.a.v. de nieuwe website van Welkom in de Oorspronkelijke
Wereld.com waarvan ik nu ook deel uitmaak.
Zoals we jullie al verteld hebben zijn we de twee zonnen die samen gekomen
zijn, gaan “dansen”, om De Mens te doen beseffen dat hij/zij volledig Geest is
en niet alleen Lichaam en Ziel kortom het herstellen van de Oorspronkelijke
Ware Volmaakte Mens (Adamas) in Ieder Mens. EJ had doorgekregen dat er 4
zonnen/lichten uiteindelijk zouden zijn. Zie hier zijn mail naar mij:
“O ja en wie de andere 2 zonnen zijn zal zich wel openbaren in de komende
tijd. We beginnen gewoon samen als de 2 Lichten/Zonnen
Harmozel en.........
En nu ik dit type krijg ik gelijk de andere twee Lichten door zijnde Christus en
Maria. Tsja dan heb je niet meer zoveel te wensen lijkt me en zijn we compleet
voor de reis naar Huis.
We zijn nu met z'n vieren voor altijd verbonden in de Geest
Zij zullen ons tweeën helpen om de laatste restjes in onze zielen te zuiveren en
helen.”

Jaaaaa en TOEN begreep ik wat ik gezien had. De enorme liefdevolle energie
die ik in die Kamer gevoeld had. Onder de douche hoorde ik: Jullie worden
uitgenodigd om plaats te nemen op die twee stoelen!!!
Waaauuwww......ik was er stil van....dit is toch overweldigend!!!
Ik had het al gezien en later las ik het van EJ.
Op de nieuwe website WelkomindeOorspronkelijkeWereld staat het verhaal,
de geschiedenis van de zonnen/lichten en de namen van deze lichten.
EJ heet Harmozel en ik Daveithe, zo voelde ik en de begrippen die hier bijhoren
kloppen als een bus!
Harmozel: Genade, Waarheid en Schoonheid (H-RA-OHM-EL)
Daveithe: Begrip, Liefde en Idee
Hierover vrijdag meer en kunnen jullie lezen op de nieuwe website.
www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com
Kijk maar even bij Welkom en Lichtstraaltjes in het Menu
Weer onder de douche kreeg ik dieper begrip:
Mijn huidige naam Thea zit ook in DaveiThe...hi hi meestal afgekort tot Té...of
zelfs T 😏
En toen ik zo’n kleine 30 jaar geleden begon was het telkens dat ik in mezelf
hoorde....ik wil de mensen helpen bewust te worden... Maar moest ik eerst zelf
bewust worden..😉
En in Polen kwam de Christus in mij en daarna kondigde Moeder Maria zich
aan.(zie het beeldje wat ik gemaakt heb in Oostenrijk van Moeder en Kind,
Jezus en Maria)..., hoe valt alles samen.
Pffft......wat een ontwikkelingen. Dit is wel even wennen. Geen wonder dat ik
vanmorgen in die heerlijke energie ook steeds hoorde, aanvaard jeZELF.
En ik kreeg het beeld van Jezus door hoe ook hij moest wennen aan het begrip
dat hij de enige ZOON van God IS.
JAAA, Jezus en Maria zijn waarlijk bij mij ........bij ons.
In grote liefde en begrip voor jullie Al len, Thea

Lichtstraaltje 9
De weg en het opgaan van Thea naar (in) Theos
BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest
Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk
bewust Mens ofwel Adamas. Zie het Transformatieboek genaamd “De Reis van
de stof naar de Geest” voor meer informatie LINK
Lichtstraaltje 9: IK BEN....er uit!!!!!
Oké...het is NU 12:12 uur....Ik begin te schrijven.....
Zoals jullie gelezen hebben zit ik in een behoorlijke rollercoaster
Van belevingen en emoties. Ha ha, nou heb ik daar nooit zo over te klagen bij
tijd en wijle , maar nu dendert het voort en voort en bijna over me heen.
Gisterenavond overviel de boel me ineens enorm, werd er even bloednerveus
van......wat gaat er allemaal gebeuren? Wat gebeurt er met me? Het gaat zo
enorm snel. Ik had het even niet meer in de hand, hetgeen w.s. Ook de
bedoeling is. Geen controle meer, niet meer omkijken, verder, door, vooruit......
Het benam me de adem.
Ik vroeg Moeder Maria en Jezus om rust en hulp en ik maakte mijn hoofd
leeg. Ik kon gelukkig slapen vannacht. Ik kreeg even rust. Werd tegen 6 uur
weer wakker, maar toen moest ik weer aan de bak. Alles ging door me heen. Ik
probeerde ergens een houvast te krijgen, maar het lukte me niet. Alle levens,
alle rollen van “hoog tot laag” gingen door me heen. Alle wezens ooit gespeeld
in Licht en Donker. Het was zo veel, zo enorm, zo alomvattend en niet te
bevatten ook. Het denderde maar door me heen, ondertussen ook gewoon
Thea zijnde die in bed ligt en zich staande probeert te houden. Begrip voor
zichzelf, ZELF te krijgen. Waar sta ik, wie ben ik, wat ben ik, etc.
Ondertussen voelde ik wel de energie van Jezus. Hij bleef rustig bij me en liet
me uitrazen in mezelf. Als ik er nu aan terugdenk krijg ik er een brok van in mijn
keel en voel de liefde voor mij. Niets werd er gezegd....HIJ WAS ER!
Langzaam maar zeker kwam ik weer in de fijne energie te liggen. Ik kwam weer
in de kamer met het lichtgele licht, de stoelen waren nog leeg.....In golven en
diepte kwam de energie door me heen...het kalmeerde me dan even, gaf me
kracht.

Al die levens, al die rollen, al die Wezens...het waren er zoveel en zo
uiteenlopend. Ik wilde ze allemaal begrijpen....ik was er maar mee bezig
en ondertussen riep het maar in mij....Wie ben ik nou? Jaaaaa, riep ik in
wanhoop.....ik ben ze allemaal!!!!
IK BEN ze AL lemaal!!!! Pats, bingo en meteen was er stilte, rust in mij......IK
BEN ze ALlemaal!!! NATUURLIJK omdat ik AL BEN, die IK BEN.
IK BEN ...DAVEITHE, IK BEN ....SEKHMET, IK BEN....HATHOR, IK BEN....ISIS, IK
BEN.....MERCURIUS, IK BEN ...... Moeder MARIA, IK BEN....JEZUS, IK
BEN....THEA, IK BEN.....WILLY, IK BEN....Venus, IK BEN......CAROLINE
, IK BEN....AGNE, IK BEN....YVON, IK BEN .....EJ, IK BEN....MARIANNE, IK B
EN...JOS, IK BEN....ROB, IK BEN....ANNELIES, IK BEN...ANNEKE, IK BEN ...DE
BUURVROUW,DE BUURMAN, IK BEN....JUPITER, ALLE PLANETEN!
IK BEN.....SUZAN, IK BEN...WINNI, IK BEN ......DE TECHNEUT EN IK BEN DE
VROUW MET TWEE LINKER HANDEN, IK BEN....IK BEN...IK BEN...IK BEN...
........DIE IK BEN.....DIE AL IS, die er AL IS!
Maar IK BEN OOK DE MOEDER NU VOOR HAAR KINDEREN. Mijn eigen kinderen
en alle kinderen. IK BEN OOK ECHTGENOTE. Voor mijn eigen man en meteen
ook
Universele echtgenote/echtgenoot. IK BEN OOK straks oma voor mijn eigen
kleinkind, maar ook oma voor alle kleinkinderen.
Dat wat ik doe, doe ik ook voor het geheel!! Het UNIVERSUM. IK BEN DE
VLINDER IN GODS HAND. IK BEN DIT AL!
Ik heel mijn ZELF en daardoor HEEL IK OOK DE DELEN VAN SEKHMET
, VAN ISIS, VAN DE GEVALLENEN, die steeds dieper en dieper in onwetendheid
kwamen. Niet meer wisten wie ze waren en wat ze deden. Ik zag dit weekend
een plaatje van Sekhmet en ik las hoe zij weer samenwerkt met het Licht. En ik
voelde dit zo diep en ik wist en voelde dat dit met mijn heling te maken had. Ik
voelde dat dit deel met de heling in elk mens te maken had.
Ik voelde zo diep dat zij weer terug IS in het Licht en haar LICHTWERK weer
heeft op gepakt. Die zij ook OORSPRONKELIJK WERKELIJK IS! Dit ging diep en
heelde mij ook. De grote genade van Moeder Maria die op 17 juli 2015 de
aarde tot en met de dag van vandaag omvatte en de grote genade van Christus
voor zijn wederkomst op aarde daarna hebben hun werk in mij/ons gedaan.....
We kunnen allemaal weer vooruit. Alle delen van licht en donker
werden/worden in elk mens aangeraakt en geheeld. HET GEBEURT!!!

En ik wist weer wie IK BEN. ......AL!
En ik wist weer dat ik gewoon meZELF hoefde te ZIJN wie IK BEN.
Dat ik DAAR uitdrukking aan mag geven. Al die aspecten in mij
geïntegreerd. Al die Kennis en Wijsheid op gedaan:
Opdat ik BEGRIP kan opbrengen voor al die delen (Mensen) die nog aan het
zoeken zijn.
Opdat ik LIEFDE kan opbrengen voor al die delen die nog aan het zoeken zijn.
Opdat ik mijn IDEEËN, die ik opgedaan heb in al die levens naar voren kan
brengen voor al die delen die nog zoekende zijn.
Zie hier de aspecten van het derde LICHT: Daveithe....IK BEN het waarlijk!
En er was zo’n rust in mij gekomen, ik kwam weer in mijn kracht. Ik zag mezelf
als een lang wezen met blond haar in het licht. Nu hier lopend op deze aarde.
(ik besef NU dat ik dit beeld als kind al gezien heb).
IK BEN....THEA, IK BEN MOEDER, IK BEN (nog) KIND, IK BEN
GROOTMOEDER.......MET alle eigenschappen van alle levens van alle wezens
van IEDER ÉÉN in mij.
Al IS immers in IEDER ÉÉN. IK BEN.....ER UIT! IK BEN DIE DIE IK BEN.
IK LEEF DIT WEZEN.....HIERIN BEN IK GELUKKIG!
De energie was ondertussen steeds krachtiger geworden, het lichtknopje
omhoog gedraaid. Ik was weer in de kamer en ik zag JEZUS nu daar zitten en hij
lachte naar mij. Zei niets, maar maakte een liefdevol uitnodigend
gebaar met zijn arm naar de stoel tegenover hem.
Ik mocht plaats nemen!!!!
Er is rust in mij. Ik voel dat ik het heft weer in eigen hand heb. Jezus zijn
lijdensweg is niet meer de weg die wij moeten en zullen gaan. Dit heb ik al
eerder gehoord dat dit niet meer de bedoeling is. Deze weg is afgesloten. Die
sleutels zijn ingeleverd. Wij gaan de nieuwe weg in, als de OORSPRONKELIJKE
WARE VOLMAAKTE BEWUSTE MENS, DE ADAMAS.
ELK van ons deelt zijn/haar lichtstralen uit!

Elk mens is een Zon op zich!
IEDER OP ZIJN/HAAR EIGEN WIJZE waarin die GELUKKIG IS!
Lieve mensen laat jullie zon ook schijnen, feller en feller opdat we allemaal
weer ÉÉN Fel Licht worden.....HET FELLE LICHT VAN DE ENE, die in ELK mens
AANWEZIG IS.
Mijn hoofdstukken zullen dan ook voortaan LICHTSTRAALTJES gaan heten,
opdat dit elk mens mag aanraken die hier open voor staat.
In grote Liefde, Begrip en Idee BEN IK......
THEA, die Daveithe als LICHT IS!
Lichtstraaltje 10
De weg en het opgaan van Thea naar (in) Theos
BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest
Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk
bewust Mens ofwel Adamas. Zie het Transformatieboek genaamd “De Reis van
de stof naar de Geest” voor meer informatie LINK
Lichtstraaltje 10: Daveithe daalt in mijn bewustzijn.
Wist ik nog niet zo heel lang geleden nauwelijks van een Daveithe af, begint dit
Licht wat noch mannelijk, noch vrouwelijk is, zich meer en meer in mij te
nestelen. Deze Lichtkracht van en in de Geest zo één met De Ene.....
Is het geen wonder dat er gezegd wordt alleen de sterksten der sterken zijn in
dit leven afgedaald. Nou dit is dus geen “klein” lichtje, maar een
“superlicht”...... Om het maar even in gewone aardse taal te zeggen.
Is het geen wonder dat ik dit even moest verwerken??? Alles even op een rijtje
zetten en integreren???
Kijk en daar ben ik dus nu de afgelopen dagen mee bezig geweest.
Ik heb dit leven eens even in het kader van dit Licht gezet en dan kom ik toch
wel tot hele mooie conclusies.

Te beginnen met mijn meditaties die zo uit de Geest tot mij kwamen. Altijd
weer de verbinding legde met De Ene.
Denk ik terug aan die regressie die ik 2 jaar of vorig jaar bij Patricia gedaan heb.
Ik zag toen dat ik een LICHT was. Ik begon mijn levens als dit LICHT. Ik zag hoe ik
met meerdere lichten indaalde en hoe we leerden creëren. Ik heb het nog
allemaal staan op de computer.
Denk ik ook weer hoe ik als kind maar steeds naar de hemel keek en vragen
stelde aan mijn ouders wat daar boven was en wat was er voorbij de zon....
Denk ik ook aan hoe ik in mijn jeugd in alles de liefde zocht, maar steeds niet
vond.....ik zocht steeds het begrip in alles, maar steeds niet vond....hoe ik altijd
vol ideeën zat.
Zie hier de 3 kwaliteiten van Daveithe!
Hoe mijn leven zich ontwikkelde via deze kwaliteiten.
Hoe ik begon te ontwaken en te zoeken IN mezelf.
Hoe ik hier thuis begon meditaties te geven. Mooie dagen organiseerde, De
Nieuwe Dokters en EJ mee in aanraking kwam.
Hoe via al mijn schrijven en nog eens schrijven ik steeds meer en meer
geholpen en geleid werd naar waar ik NU sta. Met vallen en opstaan.
Hoe ik steeds weer terugviel. Ja ik begrijp het NU...ik miste deze schakel.....Er
zat soms nog een soort “gat” tussen mij en De Ene.
Dit Licht, Daveithe....dat samen met de andere Lichten hier op aarde
incarneerde:
Zie voor het hele verhaal ook welkom in de Oorspronkelijke wereld van de
nieuwe site:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!oorsprong/mrpqd
De Eerste Ware Mens die geen man of vrouw was.
Deze Eerste Ware Volmaakte Mens verzocht Hem 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 uit voortkwamen.
Het 1e kleinere licht ofwel Engel Harmozel (Harmloos)
De Engel van:
Genade
Waarheid
Schoonheid
De Volmaakte Ware Mens ofwel Adamas
Het 2e kleinere licht ofwel Engel Oroiael (Oratio)
De Engel van:
Intelligentie
Waarneming
Herinnering
De zoon van Adamas genaamd Seth
Het 3e kleinere licht ofwel Engel Daveithe (David/Davina)
Begrip
Liefde
Idee
Het zaad van Seth ofwel De Zielen van De Heiligen Het Onwankelbare Geslacht
Het 4e kleinere licht ofwel Engel Eleleth (Elect Ones))
Volmaaktheid
Vrede
Wijsheid
Het zaad van De Heiligen ofwel De Zielen van De Rechtvaardigen

De Wetenden die nog twijfelen en pas Heilig ofwel Onwankelbaar worden
wanneer zij zonder tekenen en wonderen kiezen voor de waarheid van De Ene
Verder maar weer in de herkenningen:
Hoe ik, we, door de zonnen geleid zijn geworden om weer samen te gaan
dansen/werken....alles te lezen in mijn eerste boek wat net op de site is
uitgekomen.
Zoals ik zo vaak zeg...alles gebeurt op de juiste plek, tijd en plaats.....ha ha wat
dus eigenlijk allemaal buiten ruimte en tijd al gecreëerd is!!!!
Het was er allemaal AL.....echter NU is de tijd voor ons allemaal om ons
werkelijke ware ZIJN van LICHT te laten zien en te laten stralen zonder enig
voorbehoud!
En zo liep ik mijn, dit leven langs en zette ik alles in dit Licht en dan wordt er mij
veel en veel meer duidelijk hoe dit alles voorbestemd is geweest. En dit geldt
voor ons allemaal! Ieder op zijn eigen weg en eigen manier en eigen
bewustzijn!
Er is zo vaak gezegd....Al zou je het willen....je KAN je lot...doel niet ontlopen.
De weg is uitgezet en je moet het lopen.....want dit is je belofte gedaan aan De
Ene! En alle schakeltjes moeten gaan samenvallen.....hun belofte gaan
invullen...DAN lopen we in de nieuwe wereld!
Ik zet hier de woorden MOETEN met enige schroom....het is een “moeten” uit
vrije wil. Je mag er zo lang over doen als je zelf wilt.....maar willen we dit nog?
Willen we De Oorspronkelijke Wereld nog langer uitstellen?
Straal lieve mens, straal met de 4 LICHTEN mee. Straal met de 4 zonnen mee,
ver tot in het oneindige waar NIETS EN AL IS!
In oneindige Liefde, Begrip en Idee, Daveithe.
Die hier nu op Aarde bekend is als Thea, Al-Thea, Theos om HET werk mee te
helpen doen.
In grote Liefde, Begrip en Idee BEN IK......
THEA, die Daveithe als LICHT IS!
Amen.

Lichtstraaltje 11
De weg en het opgaan van Thea en EJ naar (in) Theos
BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest
Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk
bewust Mens ofwel Adamas. Zie het Transformatieboek genaamd “De Reis van
de stof naar de Geest” voor meer informatie LINK
Lichtstraaltje 11: Zoek jeZELF zuster, zoek jeZELF BROEDER, wees AL ÉÉN HET
(je Ware) ZELF.
Kennen jullie dit liedje ook van het duo v.Kooten en de Bie.......ze zaten er niet
ver naast hè. Ik heb het iets aangepast dmv de hoofdletters in de betekenis
vanuit de Geest te bezien.
Hierbij hun tekst:
Allemaal op weg naar niets, doen we zus of zomaar iets
Soms net echt, maar meestal kitsch, want wie speelt er nog zichzelf
Weet je nog wanneer dat was, toen je nog geen ander was
Niet in harnas achter glas, maar je eigenlijke zelf
Zoek jezelf broeders, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf
Dikdoenerij genoeg, op kantoor en in de kroeg
Als je nou 'ns geen masker droeg, zou je dat niet beter staan
Wat moet je met die Januskop, daar schiet niemand iets mee op
't Is een kwestie van een knop, die moet enkel even om
Zoek jezelf zusters, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf
De man die op z'n tenen loopt en alleen zichzelf verkoopt
En nooit iets in z'n oren knoopt, die gaat nog eens lelijk dood
En met make-up van oor tot oor stelt z'n vrouw een ander voor
En hebben ze nog steeds niet door dat een glimlach beter staat
Zoek jezelf broeders, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf
Zoek jezelf broeders, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf
Zoek jezelf broeders, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf

Hier Thea weer en lees ik op onze nieuwe site:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com
alle teksten van Adamas Harmozel (EJ) onder het kopje WELKOM.
Onze geschiedenis en waarin de mensheid op deze aarde NU zit.
En je kan dit allemaal lezen vanuit de Geestelijke sfeer IN je. Vanuit de
zielesfeer in je en vanuit de aardse sfeer om je heen......waar staan we, waar
sta jij, waar sta ik?
Steeds dieper daalt Daveithe in, waardoor ik ook meer en meer mijn Ware Zelf
ga zien, voelen, begrijpen en niet anders kan dan er naar handelen....ZIJN...
Daveithe en Harmozel spreken nu (hieronder) samen door Thea en EJ heen
Na onze eerste Alle Geesten In Verbinding Bijeenkomst, sprekend vanuit je
WARE ZELF, sprekend vanuit je Innerlijke Grote Licht.... wat jij en ik in ons
dragen, kunnen we voelen, ervaren en accepteren wie we Echt/Waar zijn. Met
elkaar Op Reis als Geesten in Verbinding. Dat is toch het enige ware huwelijk op
aarde. Zo vol liefde en ondersteuning naar en voor elkaar op weg naar de enige
waarheid in onszelf!
Het is de enige weg naar Huis. Terwijl de wegen in de stoffelijke en ziele
werelden naar Huis nog heel veel van elkaar kunnen verschillen (iedereen loopt
dan nog zijn of haar eigen weg naar huis) komen al deze wegen in De
Geestelijke Wereld bij elkaar tot EEN. Kortom in het laatste stadium van de
Transformatie in een Geestelijk Waar en Volmaakt Wezen gaat ieder-een weer
als Eén Groot Licht op elkaar lijken.
Het is eigenlijk een omgekeerd prisma. Alle kleuren van de regenboog
transformeren weer in het Grote Witte Licht van voor de schepping, voor
ruimte en tijd.
Je BENT dan niet meer dit lichaam of ziel maar maakt hier vanuit je NU
Geestelijke standpunt en Leven bewust gebruik van om op aarde of waar dan
ook in de/je schepping je levensopdracht te vervullen. Deze Levensopdracht
kan bijvoorbeeld het ondersteunen van je broeders en zusters op aarde zijn die
ook naar Huis willen.

Je Bent dan nog wel op de aarde maar niet meer van de aarde of ziele
werelden.
Je Leeft dan al in de Geestelijke Wereld en manifesteert deze Geest bewust in
een tijdelijke Ziele- en/of Stoffelijke vorm die begrepen en gezien kan worden
door de mens die nog niet zijn of haar Geest geactiveerd heeft als Ware Zelf.
Je Ware Zelf Levend in de Oorspronkelijke Wereld.
De Mens die de drie werelden weer bewust in zich verenigd heeft.
De Mens die zich nu bewust tussen deze 3 werelden zonder grenzen kan
bewegen.
Einde Daveithe en Harmozel samenspraak
Het laat zich zien in deze illusiewereld in mij/jou en mijn/jouw omgeving. HET
LEVEN, God, de Bron, De Ene is met mij/jou en leidt ons soepeltjes door deze
wereld.
Je voelt.....er is samenwerking.
Je krijgt je leven te zien waar je het nodige te leren had.....je begrijpt je leven(s)
op een diep niveau.
Je begrijpt je weg door de 7 Hemelsferen en dat dit het begin was van DE WEG
NAAR HUIS.
En ik ben dankbaar dat ik hem mocht en kon lopen...
En dan gehoord hebt.....je hebt het hem gefl......Ik Heb het gedaan!!!
Zoek jeZELF zusters, zoek jeZELF broeders......
Steeds weer hoorde ik dit lied vanochtend.
JAAAAA, gevonden!! Steeds ook gehoord, zo vaak maar niet erkend omdat er
nog zo’n berouw en schaamte lag op al die levens in duisternis (stoffelijke
werelden) en schaduw (zielenwerelden). Nachtenlang alles doorworsteld,
stapje voor stapje steeds verder naar het LICHT.....naar je WARE
OORSPRONKELIJKE ZELF! Alles eindeloos en zinloos bevochten om uiteindelijk
in de overgave ofwel Een Met De Grote Geest in mij te komen....De Grote
Geest die zich nu steeds Krachtiger in mij manifesteer en uitstraalt naar en in
mijn omgeving van mede lichten.
Ego loslatend, persoonlijkheid loslatend....wat is je persoonlijkheid??

Het is niets...het is een illusie....het zijn rollen/scheppingen om je staande te
houden in de illusiewereld.....zie het lied hierboven....het staat er zo mooi!
Ja, loslaten en het MOOIE NIEUWE HUIS worden en ZIJN waarin HET GROTE
LICHT, GOD kan wonen.
Ik zie het IN meZELF gebeuren...het glanst en straalt. Het beweegt soepeltjes
mee. Het is een Huis dat stevig is, maar ook meedeint op de
energiegolven....Het is ENERGIE.....HET IS BEWUSTZIJN....HET IS LIEFDE...HET IS
BEGRIP....HET IS DAVEITHE!
Verbonden met De Ware Volmaakte Werkelijke wereld, De Oorspronkelijke
Wereld waar alle Levensenergie die de mens nodig heeft om van te Leven en
MENS te worden uit voortkomt! De hele dag nu gevoed uit deze Verbinding.
En IK BEN blij en IK BEN zo dankbaar. Ja, het is gelukt.....gevonden Mijn WARE
ZELF, die IK Al ÉÉN BEN!
Vanuit mijn Kracht in Liefde, Begrip en Idee omhels ik mijn broeders en zusters
zo innig opdat dit Licht in elk mag schijnen.
In grote Genade, Waarheid, Schoonheid, Liefde, Begrip en Idee BEN IK EEN.
Daveithe in samenwerking met Harmozel
Samenvloeiend tot Een Groot Stralend Licht
Adamas
Lichtstraaltje 12
De weg en het opgaan van Thea en EJ naar (in) Theos
BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest
Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk
bewust Mens ofwel Adamas. Zie het Transformatieboek genaamd “De Reis van
de stof naar de Geest” voor meer informatie LINK
Lichtstraaltje 12: Het geestelijke brein
Daveithe met ondersteuning van Harmozel schrijven samen verder

Ik heb gisteren geschreven over ons Oorspronkelijke Huis (Ons Lichaam en Ziele
Tempel) waar God, De Geest, Het Grote Licht, De Ene weer in kan gaan wonen.
Dit is wat er ook steeds gezegd werd.......we worden weer zuiver, transparant
dus onbevlekt. En inderdaad: het gebeurt!
En begreep ik dat werkelijk Alles uit 3 bestaat.
De drie werelden:
1: De Geestelijke wereld.
2. De zielenwerelden
3. De stoffelijke werelden
Zie de stukken onder het kopje Welkom van onze nieuwe site:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtstraaltje-10/e4ad0
Werkelijk ALLES dat LEEFT bestaat oorspronkelijk uit De Geestelijke Wereld
waar later de tijdelijke ziele- en stoffelijke werelden bij gedacht en
gemanifesteerd worden.
In deze lagen zitten ook weer sublagen waar je doorheen gaat......we weten dit
allemaal in de “vorm” van dimensies zoals ons dat allemaal verteld is.
Let op de kleine nuance in het woord LEEFT met een hoofdletter!! De Ene Is
Het Enige Leven ofwel Levende binnen en buiten de scheppingen, maar nog
niet alle mensen hebben HET LEVEN AL in zich en leven nog in de 2e of 3e laag.
Echter zij die in potentie het Licht dragen, LEVEN in Alle werelden met Al in
zich.....tot in elke cel!!!
Als dit dus gebeurt wordt ons lichaam weer zuiver i.p.v. energetisch (ziel) en/of
materie (elementen) om weer later verder te vergeestelijken en steeds meer
op te gaan in de geestelijke wereld.
Ons oude huis is al aan het afbrokkelen of afgebroken. De oude sleutels passen
niet meer. Het Oorspronkelijke Geestelijke Huis is zich aan het vormen en
realiseert zich meer en meer.
Dus dit is en was een hele klus voor ons, want wij zijn al jaren bezig om qua
bewustzijn van de materie- en ziele werelden los te komen! Nou...ga er maar
aan staan!

Zijn we kanjers of niet!!! Alleen, Al ÉÉN de sterksten zijn in dit leven afgedaald
om hun Grote Innerlijke Licht weer te REALISEREN!
We realiseren c.q. transformeren NU de stof en ziele componenten van de
(gevallen) mens in De Oorspronkelijke Geest ofwel Mens, dus ook ons stoffelijk
lichaam ondergaat op dit moment grote veranderingen die je daadwerkelijk
kunt voelen in het hebben van allerlei loslaat verschijnselen zoals plotseling
opkomende trauma’s, pijntjes, warm en koude rillingen etc. Elke in de materie
ofwel stof gevallen cel bestaat uit 3 werelden, 3 lagen, 3 dimensies, 3
frequenties of zoals je het wilt noemen.
Het lastigste is je MIND, je hoofd, je brein, je tegenstrijdige gedachten....
Het omzetten van de Mind in je Hart....Oplossen van de 3 werelden, lagen etc.
in EEN Geestelijk Leven.
Het binnenkomen van Dit Grote Geestelijke Licht in al je DNA, Genen en cellen
welke letterlijk in Licht worden getransformeerd ofwel de stof overstijgen.
De Transformatie geschied dus niet van je hoogste chakra naar je laagste
chakra, dat is de manier waarop de ziel en dus ook ziele werelden naar deze
transformatie kijken, maar overal tegelijkertijd in je lichaam waar laag na laag
afgepeld wordt.
De Grote Genade die zich sinds 17-7-2015 op aarde manifesteert (Maria Ziele
Zon) heeft veel zwaar werk verlicht in dit proces van transformatie en
vergeestelijking.
In je brein kan je pijnappelklier steeds meer en meer LICHT gaan dragen c.q.
verdragen. Meer en meer Weten kan gaan opnemen en doorgeven aan de
cellen van je brein/hersenen.......oeiiiiiii en wat heb ik hier dan ook soms
hoofdpijnen door gehad. Je hoofdhuid nauwelijks kunnen aanraken, je
kruinchakra zoooo gevoelig, het wazig zien hierdoor, de piep in je oren of de
zoem en nog eentje die ik de laatste tijd WEER heb gehad......je schedelrand.
Ooooh wat kan die pijn doen. Ik dacht dat ik dit achter de rug had, jaren
geleden. Had nooit meer hoofdpijnen......
Nee dus want nu daalt de eerste wereld, de oorspronkelijke wereld, de
geestelijke wereld in!!
Bingo.....en weer mag ik het allemaal ondergaan! Echter NU ook vergezeld van
de heerlijke liefdevolle energie....als kadootje na het werken.
Pats het komt in je hart en je hoeft, als je de kanalen (7 hemelsferen) weer
gezuiverd hebt alleen nog maar te ontvangen.....Levensenergie! Liefdesenergie!

Telkens weer wordt de Verbinding hierdoor steviger, krachtiger...stap voor stap
totdat het steeds langer duurt dat je in dit LICHT kan en mag liggen, ZIJN.
Totdat het een feit wordt. Je dagelijkse kracht......wat een feest! En hiernaar
zijn we allemaal op weg. Ben ik op weg!
Ik kreeg onder de douche door waarom ik soms zo’n enorme pijn kan hebben
onderaan de schedelrand. Hier onderaan in het midden van je hoofd ligt de
medula oblongata! De Verbinder!
De medulla oblongata (verlengde merg) ligt onderaan de hersenstam en
fungeert als een verbindingsroute tussen de hersenen en het ruggenmerg. Het
zit net boven het foramen magnum (‘grote opening’) dat onderaan de schedel
en voor het cerebellum ligt. Het verlengde merg bevat een aantal zenuwcentra
die de onwillekeurige lichaamsprocessen sturen, zoals de hartslag, de
ademhaling en de lichaamstemperatuur. Het is maar 2 1/2 centimeter lang en
vormt slechts één procent van het gewicht van het centrale zenuwstelsel.
En als je dit dus leest DAN begrijp je waarom je schedelrand zo’n pijn doet als
deze belangrijke Verbindingsweg open “gebroken” wordt. Als hier die enorme
hoge energie uit de geestelijke wereld doorheen wil gaan!
Kreeg dus ook nog eens door dat het reptielenbrein hier boven ligt! Is ons
eerste oude Orion oerbrein van de 2e val van de zielewerelden in de stoffelijke
werelden......
Dus nogmaals is het duidelijk als hier allemaal die LICHTENERGIE doorheen
gaat, door dit oeroude huis, ja dan gebeurt er wel wat met je.
Ook die duizelingen soms, even de afwezigheid te voelen, etc etc.
Vermeld ik ook hieronder nog een stuk wat ik vond en wat HEEL BELANGRIJK IS
wat er staat..... DE DRIE-Enige hersenen....de 3 werelden IN DE MENS met
hoofdletters!!! In mijn vorige boek schreef ik een hoofdstuk uit het boek van De
meesters uit het Verre Oosten waarin Jezus vertelt over De Vader...De DRIEEnige.
Daveithe in samenwerking met Harmozel
Samenvloeiend tot Een Groot Stralend Licht
Adamas
Lichtstraaltje 13

De weg en het opgaan van Thea en EJ naar (in) Theos
BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest
Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk
bewust Mens ofwel Adamas. Zie het Transformatieboek genaamd “De Reis van
de stof naar de Geest” voor meer informatie LINK
Lichtstraaltje 13: De beproevingen om deze wereld los te laten.
Daveithe met ondersteuning van Harmozel schrijven samen verder
Na al mijn ontwikkelingen van de laatste jaren en deze tijd, de enorme snelle
ontwikkelingen van/met EJ (Harmozel) en mij (Daveithe) was ik op het punt aan
gekomen van het grote Loslaten (wat nog steeds aan de gang is).
Ik ben ondertussen zo verbonden weer met mijn Licht als Daveithe dat ik de
stap MOEST gaan nemen om met twee benen in de Geestelijke wereld te gaan
staan en van hieruit moest gaan leren LEVEN hier op aarde.
Dit enorme proces, van tussen twee werelden wankelen ofwel twee heren
dienen naar met twee benen in De Geest staan en van daaruit Leven ofwel
doen wat op aarde nodig is voor mijzelf en alle mensen om mij heen, waar ik
dus al jaren tegenaan aan het hikken ben, wat telkens mijn terugvallen
veroorzaakte (weet ik nu) was/is enorm moeilijk. Ik moest die enorme stap
nemen......oooh lieve mensen....hoe in hemelsnaam kon ik Piet loslaten, hoe
kon ik mijn enige zoon Peter loslaten, mijn schoondochter, mijn toekomstig
kleinkind!!! Mijn eerste kleinkind......DIT DEED ZO ONNOEMELIJKE PIJN !!!!
Zoveel verdriet...... Hoe kon ik dit nou? Ik heb gevraagd en gevraagd en telkens
kwam ik weer hier op uit.....
Wilde ik weer totaal in mijn OORSPRONKELIJKE WARE ZELF terugkeren, weer
ÉÉN met de Lichten, één met de Vader, De Moeder en de Zelfverwekte Zoon
ZIJN dan MOEST IK DIE STAP ZETTEN! Dit is de enige manier waarop ik mijn
kinderen, gezin, familie echt kan helpen.
God sta me bij!! Ik was zoooo verdrietig en als ik er aan terugdenk weer.....
Maar er was ineens de Kracht in me dat me deed beslissen om het te gaan
doen. Om weer met twee benen in ÉÉN wereld te gaan staan.....De wereld van
De Ene....Het Grote Licht!

Ineens zag ik ook dat Jezus deze weg gelopen heeft om Christus te worden.
Ineens zag ik ook dat De Boeddha deze weg gelopen heeft om in het Nirwana
te komen waarna hij door Christus ofwel Het Grote Licht werd opgehaald om
naar huis te gaan
Ineens zag ik ook hoe zwaar EJ het heeft gehad op deze aarde op weg naar Huis
Alle mensen om je heen die er helemaal niets van begrijpen of willen begrijpen.
Alle mensen die boos, kwaad op je zijn en je zelfs haten (Engelse Bijbel KJV John
15:19).
Alle mensen die als wolven in schaapskleren je proberen te beletten de weg
naar Huis te gaan (Engelse Bijbel KJV Matthew 7:15).
Alle mensen om je heen waarvan De Geest en/of Ziel nog niet wakker
geworden is of wil worden omdat zij nog verder willen lijden in de stof en ziel.
Maar toch nam ik de beslissing!
Hoe????? Ik weet het niet, maar ik vroeg en vertrouwde erop dat voor mij het
beste gebeurde voor het grootste goed!!!!
Ik sliep in met deze zware keuze gemaakt.
Was weer vroeg wakker en werd onder gedompeld in de heerlijke energie en ik
werd steeds duidelijker Daveithe en ik wist steeds duidelijker wie ik was
.....altijd geweest ben. Dit hele leven AL. Hoe ik buiten meZelf heb geleefd en
niet IN meZELF, behalve tijdens de meditaties, schrijven, samenzijn met
gelijkgestemden, op vakanties, etc.
Ik zag het allemaal zo duidelijk....Alles!!!
Piet werd wakker en ik begon heel rustig alles te vertellen. Wie ik werkelijk
was. Ik vroeg hem waar hij stond.....nou dat leek nog heel stevig in de stof en
zijn overtuigingen stonden nog mijlenver bij mij vandaan.....zover dat ik echt
schrok en wist dat dit niet meer kon samengaan. Hij voelde dit aan en vroeg
wat ik wilde zeggen.....Heel rustig vertelde ik hem dat we dan op deze manier

niet meer verder konden gaan. Pats...gezegd...het was er uit. Weg dacht
ik...mijn hele gezin weg. Want dit zou Peter vast ook niet begrijpen.......
Echter we bleven alle twee heel rustig en hij begon te vragen en ik vertelde
hem wat ik deed met mijn Licht....ik liep continue met mijn Licht tussen
allemaal gesloten dozen/boxen mijn hele leven lang al en ik scheen als een
zaklamp op al die dozen in de hoop dat er een doos een beetje open ging en ik
er in kon schijnen. Ik zei....je weet wat 1 kaars doet in een donkere kelder! En
heel langzaam opende Piet Zijn doos. Hij erkende dat er inderdaad wel “meer”
was heel schoorvoetend. Hij liet mij niet gaan, hij wilde mij niet kwijt...nooit!!
Ik vroeg hem heel zacht en liefdevol.....dat kan alleen als je met mij gaat naar
het LICHT....IN het Licht. Dit kan je....want je bent het AL, alleen zie je het niet
door die nauwe enge gesloten doos............
Enfin aan het eind van ons gesprek kon Piet Zelf uit eigen mond zeggen dat hij
mee wilde gaan met mij in het Licht. Ik zei hem dat hij dat mocht doen op zijn
eigen manier, eigen weg en dat dit absoluut niet dezelfde weg zal zijn die ik
lopen moest.
Het deksel ging nog verder open en Het Licht stroomde binnen.
Ik zei: Nu hebben we pas echt een huwelijk gesloten! Een Geestelijk huwelijk!
Zie de vernieuwde site :
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Onder het kopje Bijeenkomsten kom je in de LichTOtheek en daar vind je
Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Deel 2 genaamd:
HUWELIJKSE TROUW
VOORBIJ DE (FYSIEKE EN ZIELE) DOOD
Wat Harmozel geschreven heeft die nu weer Adamas is geworden.
Jullie begrijpen wat hier een enorm wonder is gebeurd!!!! Zo enorm blij waren
we en voor beide even wennen in deze nieuwe setting !!!
Een tijdje later hoorde ik van Jezus het volgende:
Jij was bereid om alles wat je zo dierbaar was op te geven voor God De Vader!
Mijn lief kind ook door deze test heen ben je geslaagd.

Jij hebt gevraagd wat het beste is voor jou en voor het hoogste goed en dat heb
je gekregen!
Jij/jullie hoeven mijn kruisweg niet meer te gaan als je de 7 Hemelsferen hebt
afgelegd en volbracht. DAT was en is jou en jullie kruisweg!
In de Oorspronkelijke Wereld waarin jullie gestapt zijn zal elke weg anders zijn
en zal voor een ieder een andere stap gevraagd gaan worden. In de
Oorspronkelijke Wereld waarin Ieder Één weer MENS/ADAMAS gaat worden
zullen zulke offers niet meer gevraagd worden of nodig zijn omdat jullie AL in
deze Oorspronkelijke Wereld leven en gaan LEVEN, ÉÉN met De Ene!
Het heet niet voor niets De Oorspronkelijke Wereld......de wereld waar je eens
vandaan bent gekomen met heel je gezin, familie, vrienden en alle mensen op
deze aarde die nu nog misschien niet helemaal wakker zijn of wakker willen
worden. Een wereld waarin de goddelijke Mens Zijn/Haar Rechtmatige plek
weer inneemt. EEN Wereld waar De Vader, De Moeder, De Zoon, De 4 Lichten,
12 Eonen en alle MENSEN weer opgaan in EEN.
Zo zij Het.....Amen!
Pffft...nou dit was geweldig, overweldigend, enorm.....en jullie begrijpen....hier
moest ik wel even van bijkomen.
Ik kreeg later van Willy de tip om onderstaand verhaal te lezen:
Het offer van Abraham
Abraham had aan God beloofd alles te doen wij Hij zei. Op een dag testte God
het geloof van Abraham en zei hem dat hij zijn zoon Izaak moest offeren. Hij
moest met Izaak naar de berg Moria gaan en daarboven zijn zoon doden voor
God.
Abraham snapte niet waarom zijn God hem dit vroeg. Hij dacht dat hij altijd
alles gedaan had om Hem tevreden te stellen. Maar omdat hij nog steeds sterk
geloofde in zijn God, nam hij zijn zoon mee naar de berg. Boven aangekomen
stonden zij stil. Met tranen in zijn ogen hief Abraham zijn mes omhoog.
Op dat moment sprak God tot Abraham. Hij had bewezen alles te willen doen
voor God. Abraham hoefde zijn zoon niet te offeren. In de buurt bleek een
schaap in de struiken vast te zitten. Uit dankbaarheid offerde Abraham het dier
voor God.

Wat een prachtige vergelijking!
De dag erna vertoefde EJ urenlang in Het Grote Licht!!
Het gaat beginnen!
Het is al begonnen voor ieder-een die met twee benen de stap in Het Grote
Licht heeft gezet. Voor ieder-een die EEN met De Grote Geest is geworden. In
het begin nog wel even wennen dat oorspronkelijke vergeestelijkte lichaam
maar nu al heel goed voelbaar.
Daveithe in samenwerking met Harmozel die nu Adamas is geworden
Samenvloeiend tot Een Groot Stralend Licht

