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In de komende jaren staan wij allemaal voor een beslissing 

De beslissing om in herhaling te vallen 

En dus wederom te incarneren op deze prachtige uitwerk planeet 

Of van bewustzijn te veranderen en mee naar huis te gaan 

Wat uw beslissing zal zijn weet ik niet 

Wat ik wel weet is hoe het de afgelopen keren is gegaan 

Na de Derde Interplanetaire Oorlog in het Orion Keizerrijk was er niets en 

niemand meer over na het uitzetten van de Orion Centrale Mind Control 

Stargates Computer 

Na de Derde Shamballaanse Oorlog in het Shamballa Keizerrijk was er 

bijna niets en niemand meer over na het uitzetten van de Shamballa 

Centrale Mind Control Kristallen Computer 

Na de Derde Lemuriaanse Oorlog in het Lemuriaanse Keizerrijk was er niet 

zoveel meer over na het uitzetten van de Shamballa Centrale Mind Control 

Schilden Computer 

Na de Derde Atlantis Oorlog in het Atlantis Keizerrijk waren er nog maar 

een paar miljoen mensen over na het uitzetten van de Atlantis Centrale 

Mind Control Torens Computers 

Na de Derde Wereldoorlog zal er net zoals tijdens de vorige cyclus van 

26.000 niet meer dan paar honderd miljoen mensen overblijven van de 6 

miljard die er nu op aarde een leven lijden 

Keer op keer een gigantische Exodus der zielen  



Een gigantische Exodus der zielen in een paar jaar tijd 

Het zal snel en plotseling gaan voor hen die blind zijn 

Terwijl zij die ziend zijn het al oneindig zagen aankomen omdat het altijd 

met de sterfelijke blinden zo is gegaan 

En dan begint alles opnieuw 

Waar gaan al deze mensen naartoe 

De mensen die aan het eind van een Wereldoorlog sterven voor God, 

Keizer en Vaderland 

Dat hangt van hun bewustzijn af 

Zijn zij voor hun afscheid al onsterfelijke bewust dan zijn zij vrij om te 

kiezen 

Vrij om nog een keer het Orion, Shamballa, Lemuria, Atlantis, Aarde of 

enig ander spel te kiezen 

Vrij om naar huis in de eenheid te gaan 

Voor hen die nog niet onsterfelijk bewust zijn 

Dus eigenlijk blind op aarde rondlopen is er echter niet zoveel keus 

Het zijn immers niet deze mensen zelf maar hun Angsten, 27+27 

Onevenwichtigheden, Illusies, Schuldgevoelens, Verwarring etc. ofwel 

obsessies die zullen bepalen waar zij in de Astrale werelden terecht komen 

ter voorbereiding op hun volgende incarnatie op aarde 

De volgende incarnatie waar zij wederom met zichzelf in alle facetten 

geconfronteerd zullen worden 

Eindeloos 

Eindeloos 

Eindeloos  

Totdat zij van bewustzijn zullen veranderen 

 Maar dit keer zal het anders gaan 

Natuurlijk zal het dit keer anders gaan 

Voor hen die van bewustzijn veranderen wel 



Zij zullen geen Derde Wereldoorlog smaken 

Omdat de Derde Wereldoorlog niet meer in hen zelf zit 

Voor hen die niet van bewustzijn veranderen niet 

Zij zullen de Derde Wereldoorlog wederom proeven 

Een laatste kans in deze cyclus om snel tot inzicht te komen 

Een laatste kans om 2 voor 12 sterfelijk te genieten 

Een laatste kans om 2 voor 12 onsterfelijk bewust te worden 

Want daarna begint het feest weer gewoon van voren af aan 

En mocht u nu al op aarde over een onsterfelijk bewustzijn gaan 

beschikken 

Dan zult u al uw onsterfelijke broeders en zusters die al op aarde 

rondlopen leren herkennen en begrijpen wat zij hier al die jaren deden 

En mocht u in de komende jaren met een sterfelijk bewustzijn overgaan 

Dan zal ook u opgewacht worden door gelijkgezinden 

Gelijkgezinden en wat gidsen 

Want ook in de Astrale en Celestiale werelden gaat de oorlog met uzelf 

gewoon door 

Want de 1e, 2e en 3e Interplanetaire, Aardse, Astrale en Celestiale 

Wereldoorlogen zijn niet meer dan oorlogen met en tegen uzelf geweest 

De Exodus der zielen kent dus vele richtingen 

De Exodus der zielen volgt geen leider, duister of lichtend voorbeeld 

De Exodus der zielen kent miljarden wegen 

En al deze miljarden wegen leiden ondanks wat persoonlijke uitwerk 

tussenstops uiteindelijk naar uw ware zelf 

Uw Eigen Weg naar Uw Ware Uzelf 

Waar gaat U de komende jaren voor kiezen 

De terugkeer naar het Ware Beloofde Land welke De Eenheid is of       

“The Land of Confusion” 



  

Ga nu terug naar “De Nieuwe Dokters Deel 1 versie 12” als u nog niet 

onsterfelijk bewust bent geworden door niet meer te denken. 

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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