
 

 
DE ENIGE VERZEKERINGSPOLIS VOOR DE 

TOEKOMST DIE ECHT WERKT 
 

Regelmatig krijgen wij de vraag hoe u zich kunt voorbereiden op de 
komende jaren. 

 
Jaren van Angst 

 
Of  

 
Jaren van Vreugde 

 
Het hangt helemaal van uw bewustzijn af. 

 
We merken echter wel dat er steeds meer mensen bang worden. 

 
Bang voor De Nieuwe Wereldorde die overal haar klauwen inslaat 

Bang voor De Nieuwe Dictatuur en Politiestaat die iedereen controleert 

Bang voor De Georgia Guidestones eugenics depopulatie programma’s. 
Bang voor De Codex Alimentarius bestraling en vergiftiging van de mens 

Bang voor De Kredietcrisis, Energiecrisis, Voedselcrisis, Watercrisis etc. 
Bang voor De almaar stijgende belastingen, energieprijzen, voedsel etc. 

Bang voor De almaar toenemende beheers en controle maatregelen  
Bang voor De vredesmissies die miljoenen mensen het leven kosten 

Bang voor Det schrikbarend toenemen van alle welvaartsziekten. 
Bang voor Het almaar dalende netto besteedbaar inkomen 

Bang voor De conspiracies, terroristen en een alien invasion. 
Bang voor De leugens en bedrog in de politiek en media. 

Bang voor De toekomst 



Bang voor Uzelf 

 
Bang voor uw eigen creatie 

 

Mensen die echter beslissingen nemen en keuzes maken op basis van 
bovengenoemde angsten creëren over het algemeen alleen nog meer 

angst, ziekte, ongeluk en ellende in hun leven.  
 

In deze persoonlijke brief aan U gaan wij deze angst natuurlijk niet nog 
verder aanwakkeren en voeden.  

 
We gaan het dus niet hebben over: 

 
1. Het vluchten naar een ver land, bunker, hogeberg of andere planeet. 

2. Het vormen van een community van aardse gelijkgezinden. 
3. Het inslaan van extra water, voedsel, geld, zilver of goud. 

 
Nee dames en heren dat gaan wij niet doen. 

 

Want het enige ware dat u in de komende jaren kunt doen om de 
Transformatie te over-leven is: 

 
Ja, kunt u het zich nog her-inneren! 

 
BEWUSTZIJNVERANDERING 

 
Transformeren van een sterfelijk in een onsterfelijk bewust wezen. 

 
Maak een einde aan al die aardse illusies. 

 
Maak een einde aan al die aardse grenzen. 

 
Maak een einde aan al die aardse beperkingen. 

 

Al het andere zal u geschonken worden. 
 

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 

Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden. 

 

 



 

 


