
WERELDPRIMEUR!  

 
 

 
 

 
HET GEHEIM VAN DE EEUWIGE JEUGD WORDT TUSSEN  

2008 – 2012 AAN IEDEREEN GRATIS ONTHULT 
 

WILT U VANDAAG AL EEN VOORPROEFJE 
 

BINNEN 365 DAGEN 10 JAAR JONGER 
 IN 7 EENVOUDIGE STAPPEN.  

IS DAT MOGELIJK? 

 
Beste waarheidszoeker, 

 
Julius Caesar, Keizer Augustus, Constantijn de Grote, Charlemagne, 

Willem van Oranje, Elisabeth van Engeland, Lodewijk de XIV, Napoleon, 
Adolf Hitler en vele andere wereldlijke heersers zijn al duizenden jaren op 

zoek naar het geheim van “Het Eeuwige Leven”. 
 

Sinds vandaag 21 juni 2008 is het echter ongeacht rang of stand al voor 
iedereen mogelijk om binnen 365 dagen 10 jaar jonger te worden in 7 

eenvoudige stappen. 
 

Waar heeft u dit soort slogans en (loze) beloften vaker gehoord. 
 

In de media natuurlijk. 

 
U wordt de hele dag gebombardeerd met dit soort onzin verhalen. 

 
In 1996 hadden we daar een beetje genoeg van en schreven daarom het 

boek “De Nieuwe Dokters”. 
 

Een boek dat de wereld letterlijk op z’n kop zou zetten. 
 

Een boek dat iedereen op zijn of haar unieke wijze geheel persoonlijk zou 
gaan toepassen. 

 



Een boek waarvan tienduizenden gratis exemplaren in Nederland en 

België verspreid zijn. 
 

Gratis omdat de leugen altijd complex en duur betaald wordt! 

 

Een boek dat vele mensen in de afgelopen 12 jaar een stuk Gezonder, 
Gelukkiger van het leven heeft leren Genieten (GGG). 

 
Onderwerpen als het feit dat iedereen in staat is zichzelf te genezen, is 

een onverwerkt verleden de oorzaak van alle ziekten, de gevaren van 
amalgaam, GSM UMTS DECT C2000 etc. straling de asbest van de 21e 

eeuw, suiker het lekkerste gif op aarde, slank blijven zonder afslankkuur, 

colloïdaal goud het geheim van de farao’s, de magische zilveren kogel, 
killer virussen en bacteriën verliezen altijd. Weet U waarom?, 

onvruchtbaarheid door onwetendheid,  etc. en nog vele andere cruciale 
gezondheids zaken werden al in 1996 gepresenteerd en worden 

tegenwoordig veelvuldig genoemd in bijna elk gezondheids- en 
bewustzijns magazine. Al dan niet met bronvermelding. 

 
Vandaag 21 juni 2008 gaat de twaalfde druk alweer in publicatie.  

 
Een heel bijzondere druk. 

 
Want met de twaalfde druk sluiten wij een tijperk af. 

 
Een tijdperk waarin de mensheid nog onwetend was over de ware fysieke 

en geestelijke oorzaken van angst, ziekte, ongeluk en armoede. 

 
En tegelijkertijd met het afsluiten van dit oude tijdperk starten wij het 

nieuw tijdperk van De Transformatie. 
 

Een tijdperk waar we wederom het onmogelijke mogelijk gaan maken. 
 

Een tijdperk waar alle mooie verhalen over de eeuwige jeugd niet meer 
naar het rijk der fabeltjes verwezen hoeven te worden omdat ze met de 

huidige WetenschEp daadwerkelijk WAAR en voor iedereen mogelijk, 
haalbaar en vooral betaalbaar zijn geworden. 

 
BINNEN 365 DAGEN 10 JAAR JONGER  

IN 7 EENVOUDIGE STAPPEN.  
IS DAT MOGELIJK? 

 

Ja dat is sinds 21 juni 2008 voor iedereen mogelijk. 
 

Omdat het om 7 eenvoudige stappen gaat zijn we het volgende van plan. 
 

We gaan het u voordoen. 
 



Dus geen boek dit keer. 

 
Maar gewoon de presentatie van dit stappenplan aan iedereen die dit wil 

weten. 

 
Wij nodige u dan ook graag uit op de “Horus en Seth Forever Young” 

gratis informatieavond. 
 

Ja, wederom gratis want wij geloven dat de waarheid over gezondheid 
alleen 100% door kan komen c.q. verteld kan worden wanneer er geen 

financiële verplichting c.q. stress tegenover staat. 
 

Vanuit oneindige grenzeloze vrijheid dus. 
 

Waarvan betalen wij deze gratis informatieavonden zult u zich afvragen. 
 

Nou dat is heel simpel. 
 

Wij betalen deze informatieavonden op basis van het VERTROUWEN dat 

wij in U hebben. Het Vertrouwen dat wanneer u gekregen heeft waarvoor 
u gekomen was vertaalt in een kleine of een grote donatie bij ons in de 

Groene Doe Een Wens Voor Uw Eeuwige Leven Bus, die bij de 
UITGANG staat. 

 
Nee niet bij de ingang. 

 
Pas wanneer u alles gehoord en gezien heeft kunt u besluiten tot een 

bijdrage. 
 

Wat staat u deze gratis informatieavond allemaal te wachten. 
 

Nou we kunnen u zeggen dat we net zoals in 1996 de wereld weer volledig 
op z’n kop zullen zetten. 

 

Hoe! 
 

Omdat we alle heilige huisjes die ons gevangen houden in onze 
onwetendheid en op deze prachtige maar ook wel eens helse planeet 

letterlijk omver zullen blazen binnen 3 uur. 
 

U zult geschokt zijn. 
U zult verrast zijn. 

U zult verward zijn. 
U zult …….. 

 
Misschien wel spontaan wakker worden en/of ontwaken uit een boze 

droom die het leven of misschien wel lijden op deze aarde heet. 
 



Ja u zult in nog geen drie uur tijd alle menselijke emoties ervaren. 

 
Emoties die een geheel nieuw tijdperk voor de mensheid zullen inluiden. 

 

Het tijdperk na De Transformatie. 
 

Het tijdperk van De Wedergeboorte, Het Eeuwige Leven en 
Onsterfelijkheid! 

 
Natuurlijk zal er net zoals in 1996, toen we met het boek De Nieuwe 

Dokters, toen nog geheten De Grote Bewustzijnsverandering, weer veel 
commentaar van onwetende dus sterfelijke mensen zijn. Mensen die niet 

verder kijken dan hun aardse neus lang is, nog steeds bang zijn voor de 
dood, en overal een oordeel over hebben zonder ook maar iets te 

begrijpen. Dat hoort bij het vak en daar trekken we ons zoals altijd niets 
van aan omdat we samen de toekomst gaan (ver)kennen. Een nieuwe 

toekomst waar Gezondheid, Geluk en Genieten (GGG) centraal zullen 
staan. 

 

Het enige wat wij deze nu nog oordelende mensen, straks als de 
voorspellingen gaan uitkomen zal dit echter net zoals de vorige keer 

drastisch veranderen om nog het vege lijf te redden, willen zeggen is hoe 
zij door hun kinderen en kleinkinderen herinnert willen worden. 

 
Als de vader en moeder of opa en oma die bijgedragen hebben aan de 

gezondheid en geluk van de aarde en alles wat daarop leeft of als de 
persoon die tegen beter weten in meegewerkt heeft aan de ondergang 

van deze prachtige uitwerk planeet des levens. 
 

Want dames en heren het is 2 voor twaalf ofwel bijna 2012. 
 

Welke onderwerpen zullen deze avond de revue passeren: 
 

1. De Fundamentele Levensvragen 

 
Allereerst gaan wij u helpen om UW Levensvragen te beantwoorden. 

 
Vragen zoals: 

 
- Wie Ben IK 

 
- Waar kom ik vandaan 

 
- Waarom ben ik hier op aarde 

 
- Is er leven na de dood en zie ik dan mijn hele familie, vrienden en 

vijanden dan weer terug 
 



- Hoe kan ik mijn lijden en dat van mijn naasten verlichten en zo 

mogelijk oplossen. 
 

- Hoe bereik ik Het Eeuwige Leven en Onsterfelijkheid vandaag al op 

aarde. 
 

- Kan ik vandaag deze planeet al verlaten om kennis te maken met de 
rest van het Multiversum. 

 
- Leeft onze God(en) alleen op deze aarde. 

 
- Zijn we alleen of zijn we niet alleen in dit Multiversum 

 

2. Wakker Worden, Purificatie, Transformatie en 
Wederopstanding   

 

- Is uw bewustzijnsontwikkeling “The Sta(i)rway To Heaven”? 
 

- Is bewustzijnsverandering de enige manier om echt te ontsnappen 
aan het lijden op deze aarde 

 
- De sleutel naar de Melkweg en het Multiversum ligt in uw aandacht 

en de vibratie van uzelf 
 

- De aarde als gevangenis, uitwerk of transformatieplaneet. 
 

- Voelde u de aarde en uzelf de afgelopen weken ook zo trillen 
 

- Weet u eigenlijk wel wie u bent en wilt of doet u uw hele leven 
alleen maar wat andere mensen belangrijk vinden 

 

- Waarom we ons hele leven voor onszelf op de vlucht zijn 
 

- Onze cultuur vermoord ons sneller dan de natuur en onze genen. 
 

- Binnen 365 dagen 10 jaar jonger in 7 eenvoudige stappen 
 

- Voor alle gezondheidsproblemen zoals kanker, hart en vaatziekten, 
suikerziekte, reuma, ADHD, AIDS etc. zijn al natuurlijke 

oplossingen. Waarom kent u ze dan nog niet?  
 

3. De Wereld van de Onsterfelijken 
 

- Het Beloofde Land volgens de Sumeriers, Egyptenaren en de Bijbel 
Exodes 19:17 NetherNetherLand genaamd ligt niet op deze aarde 

maar in een meer bewuste dimensie! 



- Komen in NetherNetherLand al uw gedachten, dromen en 

nachtmerries direct uit 
- Ken Uzelf in heden, verleden en toekomst en wordt gezond, 

gelukkig, genietend onsterfelijk.  

- Het grote verschil tussen een sterfelijk en onsterfelijk bewustzijn 
ofwel de dood en het eeuwige leven 

- De 7 zintuigen der Onsterfelijkheid + Tijd en Ruimte 
- Het verschil tussen sterfelijke liefde en onsterfelijke liefde 

- De bouw van een onsterfelijke wereld naast de sterfelijke wereld 
- Wat gebeurt er als de onsterfelijke en sterfelijke wereld elkaar gaan 

overlappen tussen in de wederopstanding periode van 2008 - 2012 
en verder 

- Wordt het geen tijd om de creator i.p.v de co-creator van uw eigen  
schepping te worden. 

- Oordelen is alleen voor hen die sterfelijk willen blijven. 
- Het verschil tussen Weten, DOEN, ZIJN en Begrijpen 

- Afscheid nemen van een sterfelijk bewustzijn kan moeilijk zijn 
- Waarom stervelingen alleen zichzelf zien in de spiegel van het leven 

- Waarom stervelingen incarneren in de lichamen van hun vijanden 

- Waarom goed bedoelende stervelingen c.q. bevrijders altijd 
terugvallen in hun oude patroon van hoogmoed, machtswellust en 

hebzucht. 
- Waarom goed en slecht in de onsterfelijke wereld niet bestaan 

- Waarom onsterfelijken van heel andere dingen genieten. 
- Waarom incarneren onsterfelijken in een sterfelijke wereld 

- Communiceren in een onsterfelijke wereld 
- Energievoorziening is een onsterfelijke wereld 

- Ruimte en tijdreizen in een onsterfelijke wereld 
 

- Het geheim van 100% Vertrouwen Geven 
- Het geheim van 100% Verantwoordelijkheid Nemen 

- Het geheim van 100% Vrijheid Krijgen 
 

4. Het Grootste geheim van de 21e Eeuw: We Zijn Niet Alleen 

 
- In den Beginne was er het Orion Keizerrijk 

- Het Orion Keizerrijk slaat terug! 
- Opkomst en ondergang van het Orion Keizerrijk 

 
- Is onze aarde de laatste uitwerkplaneet in ons Multiversum 

- Het grote verschil tussen First Contact en Open Contact. 
- De gevolgen voor Geloof, Macht, Geld, Informatie en Energie. 

- De zin en onzin van Alien technology re-engineering 
- Reizen middels Ruimteschepen, CERN Stargates of ITZ Atunement 

- Zijn De Ark Des Verbonds, De Heilige Graal, Het Kruis, De Golem, 
De twee kleitabletten van de Tien Geboden, Genesis, Zeus, Atlantis, 

Lemuria en Shamballa niets anders dan andere namen voor de 
Stargates naar het Multiversum en dus het eeuwige leven  



- De Osirus, Horus, Seth en Nikola Tesla Stargate en ITZ Devices 

- Zijn wij vergeten dat we zelf de Stargates, ITZ en Aliens zijn 
- Antwoorden op al uw levensvragen middels Open Contact 

 

5. Voorspellingen voor de toekomst 2008-2012 en verder 
 

- De Nieuwe Openbaringen voor de 21e eeuw   
- De Nieuwe Fatima voorspellingen. 2008 lijkt verdacht veel op 1935 

- De toekomst van de wereld gezien door de ogen van onze kinderen. 
- Armageddon of het paradijs. Wat U wil zal geschieden! 

- Zijn hoogmoed, machtswellust en hebzucht de ware oorzaken van 
ons vluchtgedrag en alle oorlogen, revoluties, terrorisme, 

hongersnood, natuurrampen, epidemieën, criminaliteit, 
drugsgebruik, alcoholmisbruik etc. op deze aarde? 

- Verdeel en Heers en Brood & Spelen en de betekenis voor het 
cyclische Eindspel, Ultieme Spel ofwel Uw Spel. 

- Het eerste en laatste woord kunnen scheppen en vernietigen. 
- Wie nergens in gelooft zal nooit wat veranderen 

 

6. Het begin van de zonnecultus en zonneeconomie op aarde 
 

- Waarom de zonnecultus de transformatie zal vereenvoudigen 
- Waarom zonnebrillen uitermate ongezond zijn in de 21e eeuw. 

- Waarom iedereen in de komende jaren over gratis zonneenergie kan 
gaan beschikken voor privé en zakelijk gebruik 

- Waarom zonnenergie alle oliecirsis, voedselcrisis, watercrisis en 
energiecrisis problemen gaat oplossen binnen 10 jaar. 

- Waarom Klimaatverandering, Global Warming en Milieuvervuiling   
         allang opgelost zijn en u zich nergens zorgen meer over hoeft te 

         maken.  
- Waarom we in de 21e eeuw met door onszelf nagenoeg gratis (1-5 

cent per kWh) opgewekte zonneenergie i.p.v geld gaan betalen. 
- Waarom in 2008 de nieuwe Zonnecyclus en Zonneeconomie start 

 

7. Om niet in herhaling te vallen zult u de oude wereld moeten 
loslaten 

 
- Het kruispunt:  

 
De keuze voor eeuwige leven of wederom de tijdelijke dood 

 
- Waarom De Derde Wereldoorlog, Revoluties, Natuurrampen, 

         Epidemieën, Eugenics programma’s, HAARP Mind Control, 
         Illuminati, Vrijmetselaars, Rozenkruisers, Bilderberg Conferenties, 

         Skull & Bones Secret Societies, UFO’s, Alien Invasions, Terrorisme,  
         Communisme, Kapitalisme, Johannes, Nostradamus, Edgar Cayce, 

         Hildegard van Bingen, Emanuel Swedenborg, Jacob Lorber, Baruch 
         de Spinoza, Unarius Academy of Science, Jane Roberts Seth 



         Speaks, Fatima, Maya, Inca, 2012, Niburu, Planet X, Anunaki 

         voorspellingen en conspiracies van (geen) enkel belang zijn voor 
         mensen met een onsterfelijk bewustzijn. 

-  Waarom de Eugenics programma’s, Codex Alimentarius, GSM, 

 UMTS, DECT, C2000, WiMax etc. Straling, landbouwgif, E 621 E160 
 E503 etc. welke vandaag legaal de wereld vergiftigen van (geen) 

 enkel belang zijn voor mensen met een onsterfelijk bewustzijn. 
     

En zoals John F. Kennedy (JFK) ooit eens over het aardse spel zij: 
 

Follow The Money And You Will Know Who Rules The World 
 

EJB 1996: 
 

However The More Important Question Is Who You Will Be In The 
Rest Of The Multiversum After Your Short Periode On This Earth 

 
Het aarde spel zit simpel in elkaar en herhaalt zich eindeloos 

totdat u van bewustzijn verandert en bewust gaat spelen 

 
EJB 2008: 

 
Krankzinnigheid is het eindeloos herhalen van oude patronen die u 

gevangen houden op deze planeet waardoor u uzelf de vrijheid en 
onsterfelijkheid ontneemt 

 
Ja, u zult net als in 1996 over een aantal onderwerpen wel denken. Wat 

heeft dat ins hemelsnaam met gezondheid te maken. 
 

Nou we kunnen u zeggen. Alles! 
 

Binnen 5 jaar wordt iedereen of hij of zij nou wil of niet uitermate 
zachtaardig of keihard met bovenstaande zaken geconfronteerd. 

 

Dus? 
 

Zijn we in staat om samen de toekomst te veranderen.  
 

Ja natuurlijk maar alleen als u vandaag eerst zelf van bewustzijn 
veranderd c.q. begint!  

 
Wanneer u een van onze gratis informatieavonden van “Horus & Seth 

Forver Young” gratis wilt bijwonen dan schrijft u zich hieronder geheel 
vrijblijvend in. 

 
En voor de duidelijkheid. 

 



We verwachten in het kader van de ontwikkelingen tussen 2008 - 2012 

een stormloop in de komende maanden. 
 

En vol is vol. 

 
Met vriendelijke groet 

 
Horus & Seth en de 7 Zusters 

 

www.wegaannaarhuis.nl 

 

P.S.1 Iedereen die zich NU inschrijft ontvangt gratis het Boek De Nieuwe 
Dokters Druk 12 plus de Bijlage De Nieuwe Dokters Het Vervolg op de 

informatieavond. Wereldschokkende informatie uit de medische, 
alternatieve en complementaire wereld die u binnen 1 dag van gedachten 

zal doen veranderen van wat nu wel en niet gezond is voor uw lichaam en 

geest. 
 

P.S.2 Iedereen die de informatieavond bezoekt ontvangt ter plaatste het 
boek genaamd “Nederland 2012” een andere kijk op evolutie, gezondheid, 

economie, energie, democratie, belastingen etc. die Nederland wel eens 
totaal zou kunnen veranderen voor 2012.  

 
P.S.3 Uw originele idee kan de toekomst veranderen. Laat ons uw 

originele idee weten voor een Gezonde Gelukkige wereld waar we samen 
van kunnen Genieten 

 
P.S.4 Ik weet wie u bent en waar u vandaan komt zij Judas tegen Jezus 

(Judas Gospels). U komt van de onsterfelijke wereld genaamd Barbelo 
(Babel Nimrod Stairway To Heaven). 

 

P.S.5 Vechten en Vluchten of Openbaren en Transformeren dat is de 
keuze die u vandaag heeft aan het einde van deze cyclus. 


