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GEOPENBAA
RT 

HET ONSTERFELIJKE 
BEWUSTZIJN GEOPENBAARD 

HOE ZOU U OP AARDE GAAN 

LEVEN ALS U ONSTERFELIJK ZOU 

ZIJN 

Voorbij de sterfelijke werelden Deel 2 

Hoe zou u op aarde gaan leven als u onsterfelijk zou zijn 

Zou u nog Angst kennen? 

Nee toch! 

Want u gaat nooit dood. 

Zou u zich nog Schuldig voelen? 

Nee toch! 

Want de volgende keer zijn de rollen omgedraaid om het evenwicht te 

herstellen. 

Zou u nog Fouten maken? 

Nee toch! 

Want u kunt het huidige leven gewoon de volgende keer herhalen met 

exact dezelfde mensen en dingen waarbij u het dit keer net even anders 

doet. Kortom uw schijnbare fouten gaat herstellen. 

Zou u zich nog druk maken om al die aardse zaken? 



Nee toch! 

Want alle aardse zaken hebben behalve de waarde als gepolariseerd spel 

geen enkele betekenis in de eenheid. 

U bent dus oneindig PERFECT 

Omdat de perfectie altijd naar evenwicht en eenheid zoekt. 

Constant en Altijd! 

Net zoals tegengestelden elkaar altijd aantrekken. 

Waarom? 

Omdat zij beide innerlijk weten dat zij niet zonder elkaar kunnen. 

Omdat zij beide innerlijk weten dat zij alleen samen EEN kunnen zijn. 

Volledige eenheid wanneer zij totaal in elkaar opgelost zijn. 

Volledige acceptatie van de beide kanten van de medaille. 

De kant van God en Jezus en Lucifer en Het Beest in U. 

Gewoon eerlijk zijn tegen uzelf. 

En als u dan weer volledig eerlijk bent tegen uzelf gaat u natuurlijk 

gewoon weer genieten van uw aardse spel. 

De ene keer genieten van het grootste geluk op aarde. 

De andere keer genieten van het grootste ongeluk op aarde. 

De volgende keer genieten van volledige gezondheid op aarde. 

De keer daarop genieten van een vreselijke en slopende ziekte. 

De ene keer genieten van de hemel op aarde. 

De andere keer genieten van de hel op aarde. 

Is dat mogelijk denkt U. 

Kunt u dit aan. 

Kunt u zich voorstellen hoe een onsterfelijk bewust wezen leeft. 

Kunt u zich voorstellen dat een onsterfelijk bewust wezen evenveel van de 

hemel en hel op aarde of enige andere planeet, zon of dimensie kan 

genieten. 



Is dit niet totaal verschillend van de manier waarop u vandaag geleefd 

wordt op aarde. 

Geleefd door uw Angsten. 

Geleefd door uw Vrezen. 

Geleefd door uw Schuldgevoelens. 

Geleefd door uw Fouten. 

Geleefd door uw Grenzen. 

Geleefd door wat de Anderen van u vinden 

Geleefd door de Anderen die ook zelf niet weten wat ze hier op aarde 

doen. 

Geleefd door een aards sterfelijk bewustzijn. 

Het sterfelijke bewustzijn van: 

1 God die buiten en boven u staat 

1 Planeet waar leven mogelijk is 

1 Incarnatie of leven 

Beseft u wel in wat voor begrensde doos “The Box” u vandaag lijdt. 

Beseft u dat u dit lijden zelf gekozen heeft. 

Om van te genieten. 

Genieten omdat de ware god welke de eenheid van alles en iedereen is 

maar een wens heeft en dat is zichzelf volledig te ervaren. 

Volledig in zowel de eenheid als alle gepolariseerde werelden en dimensies 

uit U toen u nog EEN met de ENE was. 

Beseft u dit. 

Beseft u dan ook dat U de enige bent die uw huidige situatie kan 

veranderen. 

Want U als ENE bent volledig ofwel 100% verantwoordelijk voor uw 

schepping.  

En als u dus niet meer kunt genieten van uw huidige leven. 



Of als u niet meer kunt leren genieten van uw huidige schepping. 

Of als u het zat bent om achter de Anderen die Uzelf bent aan te lopen. 

Dan is het de hoogste tijd geworden om van bewustzijn te veranderen. 

Van een sterfelijk begrenst bewustzijn  

In een 

Onsterfelijk onbegrensd bewustzijn 

Want u bent de wereld om u heen 

U creëert hem de hele dag 

U houdt hem de hele dag in stand  

Middels uw tegenstrijdige gedachten 

Ja alleen uw gedachten bepalen de wereld waarin u zich bevind 

Al uw woorden en daden vloeien automatisch voort uit uw gedachten 

Uw gedachten die ook de wereld na uw schijnbare aardse dood gaan 

bepalen. 

Bent u al gelukkig met uw huidige gedachten 

Wees nou eens eerlijk 

Kijk een in de spiegel van uw gedachten 

En wat ziet u dan dat u de hele dag denkt 

Is dat niet hetzelfde als de rest van de wereld om u heen denkt 

Is dit toeval 

Nee natuurlijk niet 

Want u bent de wereld om u heen 

U bent de ENIGE schepper van de wereld om u heen 

Beseft u dit al 

Of gaat u weer tegen uzelf vechten in de komende jaren 

Of gaat u weer voor uzelf vluchten in de komende jaren 



Of openbaart u vandaag gewoon de waarheid over uzelf aan de wereld 

En transformeert u na deze openbaringen aan uzelf en de wereld van een 

sterfelijk bewust wezen in een onsterfelijk bewust wezen 

Een wezen dat bewust denkt 

Dus bewust gaat spelen 

Niet omdat bewust spelen beter of slechter is dan onbewust spelen 

Dus spelen met of zonder geheugenverlies 

Maar gewoon omdat je weer eens wat anders wilt 

Gewoon weer eens leven zonder Angst, Vrees, Schuldgevoel, Fouten etc. 

Gewoon weer eens uit de Doos die het aardse spel heet 

Gewoon weer eens onsterfelijk onbegrensd spelen 

Durft u het al aan. 

Om uzelf helemaal in de spiegel te zien. 

Durft u het al aan om gewoon te gaan genieten van al uw sterfelijke 

ellende en de derde wereldoorlog in uzelf. 

Of te transformeren in een onsterfelijk bewust wezen. 

Durft u dit al. 

Durft u al om een Beslissing te nemen. 

De Beslissing waar u de komende jaren naartoe gaat. 

De Beslissing voor wederom de oorlog in uzelf. 

De Beslissing om wederom ten onder te gaan in uw eigen krankzinnigheid. 

Of de beslissing om dit keer niet aan de oorlog tegen uzelf deel te nemen 

Heeft u deze beslissing vandaag al genomen 

De beslissing om de komende jaren als sterveling te genieten 

De beslissing om de komende jaren als onsterfelijke te genieten 

Heeft U al gekozen 

Wat u in de komende jaren als ENE wilt ervaren. 



Bent u al opgestaan uit DE DOOD? 

De Dood die het sterfelijke leven op deze prachtige aarde heet. 

Je bent al perfect want een leven zoals op aarde is niet meer dan 

een van de vele ervaringen die je in de oneindigheid kunt ervaren. 

Ga nu door naar “Voorbij de sterfelijke werelden Deel 3 versie 12”  

Horus en Seth en de 7 Zusters 

www.wegaannaarhuis.nl 

P.S. Vechten, Vluchten of Openbaren en Transformeren dat is de 

grote vraag in de 21e eeuw 
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