COUNTDOWN
HET AFTELLEN IS BEGONNEN

Het Openbaringen 12 EindTIJD Teken verschijnt op 23-09-2017 aan de Hemel
Vind Rapture 1 voor Tribulation 1 plaats en Rapture 2 voor Tribulation 2?
Start Tribulation 1 VOOR 23-09-2017 en Tribulation 2 NA 23-09-2017?
Dit zijn essentiele vragen die miljarden gelovigen vandaag wereldwijd bezighouden.
Hieronder vind U de antwoorden in een tijd waar Rome in een week tijd profetisch getroffen
wordt door een serie van Waarschuwende Aarbevingen, Tornado’s en Overstromingen
Welkom In De Oorspronkelijke Wereld: The Messenger Out of Time 1
Mooi LichtWezen,
We leven al enige TIJD Buiten Ruimte en Tijd.
Kortom De Rapture heeft voor ons al plaatsgevonden.
We zijn nog wel op deze wereld maar niet meer van deze wereld qua bewustzijn.
Daarom vanaf vandaag Boodschappen Buiten Tijd en Ruimte voor de mens in De EindTIJD
Boodschap 1 Geloof en Vertrouwen in De Laatste Dagen
Inclusief: De Zoektocht naar Het Beloofde Land en Handleiding op De Weg Naar Huis.

Inclusief: Als Damascus valt zijn de poppen wereldwijd aan het dansen
Inclusief: Als De TIJD op aarde Stilgezet of Achteruit gezet wordt
Bijbel referentie: Hebrews 11: 5-16 KJV
Deze kunt u beluisteren door naar de volgende link onderaan te gaan
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtdoorgevingen
Ter Verdieping luistert u natuurlijk naar de volgende LichtDoorgevingen.
-

De Leeuw heeft de Scepter Doorgegeven aan De Laatste Generatie
Wat gebeurt er als God De Mensheid De Volledige Vrije Wil Geeft.
De mensheid weer op De Oorspronkelijke Weg Naar Huis.
Wat zou er gebeuren als God weer op aarde zou komen.

En tot slot De Doe Het Zelf Rapture-, Verlossings- en Bevrijdings Instructies voor de EindTIJD
Klik hiervoor op de volgende LINK en download onderaan de pagina: In 3 Stappen Naar Huis
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
Wilt u meer weten wat er met U, uw familie en vrienden op aarde gebeurt wanneer De TIJD
Stilgezet of Achteruit gezet wordt dan leest u Bijlage 1 van De EindTIJD Klok genaamd The
Time Keeper (The Lord of Time). Extra Verdiepings informatie staat in Bijlage 2.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
Wij werken heel hard om De Grote Genade te krijgen voor alle mensen en dieren op aarde.
Met Transformerende groet,
Als Christus Worden en ZIJN
P.S.1 Geef Het Door. Stuur deze nieuwsbrief door aan al u vrienden en bekenden die ook
naar huis willen en nu nog twijfelen over welke weg ze hiervoor moeten inslaan. Geef ze een
extra keuze mogelijkheid. Een geïnformeerd en gewaarschuwd mens telt immers voor 3.
P.S.2 Wanneer u zich voor de Gratis Nieuwsbrief inschrijft ontvangt u gratis vanaf 31 maart
2016 de EindTIJD, BeginTIJD en AL-TIJD KLOK met wekelijkse en zo nodig dagelijkse updates
over de innerlijke, kosmische en aarde gebonden gebeurtenissen die u de komende weken
en maanden te wachten staan binnen deze TIJDelijke schepping van ruimte en EindTIJD.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h

P.S.3 Een donatie wordt natuurlijk altijd op prijs gesteld. Hiermee kunnen we ons werk ook
in de komende maanden voortzetten en u van gratis boeken, geschriften en KLOK voorzien
die u in de LichtOTheek gratis kunt downloaden. Klik voor een donatie op de volgende LINK:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja
Bent U Al Wakker?
Bent U Al Voorbereid?
Bent U Al Het Voorbeeld voor uw Familie?
Bent U AL Een Wijs dus Rechtvaardig Mens?
Gaat U Mee Naar Huis tijdens Rapture 1 of 2?
Het is De Hoogste TIJD om U Allen Te Verzamelen!
Het is De Hoogste TIJD om U Voor Te Bereiden op UW VERTREK
Bijlage 1: De bijlage van deze LichtBrief genaamd “Alles gaat veranderen in het Jaar 5777
(2016-2017)” kunt u vinden in De EindTIJD Klok van 29 september 2016 welke u gratis kunt
downloaden via de volgende LINK (onderaan).
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek

Het Shiloh, The Son of Man, Ware Messias EindTIJD Teken in NABIJ!
The Messenger (Mercury) will be below The Horizon on October the 27th 2016
Welkom In De Oorspronkelijke Wereld: The Messenger Out of Time 2
Mooi LichtWezen,
Na een jaar van Innerlijke Voorbereiding en Zuivering is het AFTELLEN naar het in de Bijbel staande
Openbaringen 12 (Shiloh, The Son of Man) EindTIJD TEKEN, dat rond 23 september 2017 aan de

hemel/sterren zal verschijnen en voor iedereen zichtbaar zal zijn, begonnen. Niet alleen wij weten dit
maar ook alle Hogepriesters en geheime genootschappen in deze wereld welke op dit moment druk
bezig zijn om de Valse One World Religion (ziel) en One World Governement (Stof) uit de komende
Tribulation chaos te laten verrijzen. Natuurlijk weten wij dat eerst Rapture 1 zal plaatsvinden.
Wanneer dit precies is weten wij natuurlijk niet maar we zijn wel volledig Voorbereid. U ook?
In de komende maanden voor 23 september 2017 verwachten we dan ook de eerste TIJD
manipulaties waar de TIJD stil of 10 graden achteruit gezet zal kunnen worden (Joshua’s Long Day
10:12-14, Daniel 7:25, II Kings 20:6, 9-11). Voor uitgebreide informatie over dit fenomeen en wat er
dan met u en de wereld gebeurt leest u de EindTIJD Klok incl. Bijlage 1 The Time Keeper.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek (onderaan de pagina)
Wat we u nu al kunnen zeggen is dat de progressieve ofwel stoffelijke lineaire TIJD onderbroken zal
worden door diverse zielmatige spiraliserende Time Jumps welke alles op z’n kop zullen zetten en dat
net voordat dit gebeurt Rapture 1 zal plaatsvinden voor de rechtvaardigen en heiligen. Kortom de
volgorde van de gebeurtenissen in de komende TIJD is als volgt: 2 Getuigen Prepare The Way for
Shiloh, Rapture 1 (Shiloh Gathers his Bride/People), Tribulation 1 (small antichrists/beasts
unrestrained), Openbaringen 12 Teken, Jezus Christus en antichrist Wederkomst, Rapture 2,
Tribulation 2, Judgement, Millenium periode van 1000 jaar. Eind Verlossingscyclus 7000 jaar.
Wat we wel zeker weten middels de celestiale tekenen van de maan, planeten en sterren is
wanneer de zwangerschap en barensweeën van De Vrouw in Openbaringen 12 beginnen
Jupiter (The King) gaat 10 graden Retrograde tussen 11 november 2016 – 6 september 2017
Wanneer is de Travail/Zwangerschap periode van De Vrouw volgens de sterren
For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail
upon a woman with child; and they shall not escape.
1 Thess 5:3 KJV
Conceptie van Shiloh The Son of Man, Messias, King of Kings 25 december 2016
Indaling Shiloh The Son of Man, Messias, King of Kings 13 september 2017
Geboorte Shiloh, The Son of Man, Messias, King of Kings 23 september 2017
Wat we ook zeker weten is wanneer de Tribulation periode start op aarde
Matt 24:37-39 (It will happen on a normal day….), Matt 24:29 (Immediately after the start of the
Tribulation the sun and moon will be darkend and stars will fall from heaven. After that the sign of
the Son of Man(23 september 2017) will appear in heaven). De Tribulation periode start dus voordat
het teken van de Son of Man aan de hemel verschijnt ofwel voor 23-09-2017. Zie bijl 1.
Voor alle duidelijkheid, God volgt geen lineaire tijd (stof) en springt ook niet voor- of achteruit in de
tijd (ziel) omdat hij niet van Ruimte en Tijd is dus ALLE TIJD tegelijkertijd kent als Geest.

Bible: Revelations 12 KJV
1 And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with the sun, and the moon under
her feet, and upon her head a crown of twelve stars:
2 And she being with child cried, travailing in birth, and pained to be delivered.
3 And there appeared another wonder in heaven; and behold a great red dragon, having seven heads
and ten horns, and seven crowns upon his heads.
A WISE BRIDE LOOKS UP!
BECAUSE WE ARE OUT OF TIME
We Gaan spannende dagen, weken en maanden tegemoet t/m 23-09-2017
Bent U Voorbereid?
Voorbereid op De Rapture!
The Messenger Out Of Time

P.S.1 Geef Het Door. Stuur deze nieuwsbrief door aan al u vrienden en bekenden die ook
naar huis willen en nu nog twijfelen over welke weg ze hiervoor moeten inslaan. Geef ze een
extra keuze mogelijkheid. Een geïnformeerd en gewaarschuwd mens telt immers voor 3.
P.S.2 Wanneer u zich voor de Gratis Nieuwsbrief inschrijft ontvangt u gratis vanaf 31 maart
2016 de EindTIJD, BeginTIJD en AL-TIJD KLOK met wekelijkse en zo nodig dagelijkse updates
over de innerlijke, kosmische en aarde gebonden gebeurtenissen die u de komende weken
en maanden te wachten staan binnen deze TIJDelijke schepping van ruimte en EindTIJD.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h
P.S.3 Een donatie wordt natuurlijk altijd op prijs gesteld. Hiermee kunnen we ons werk ook
in de komende maanden voortzetten en u van gratis boeken, geschriften en KLOK voorzien
die u in de LichtOTheek gratis kunt downloaden. Klik voor een donatie op de volgende LINK:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja

Bent U Al Wakker? Bent U Al Voorbereid?
Bent U Al Het Voorbeeld voor uw Familie?
Bent U AL Een Wijs dus Rechtvaardig Mens?
Gaat U Mee Naar Huis tijdens Rapture 1 of 2?
Het is De Hoogste TIJD om U Allen Te Verzamelen!
Het is De Hoogste TIJD om U Voor Te Bereiden op UW VERTREK
Bijlage 1:
1 Thess 5:2-6 KJV
2 For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. 3 For when
they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a
woman with child; and they shall not escape. 4 But ye, brethren, are not in darkness, that that day
should overtake you as a thief. 5 Ye are all the children of light, and the children of the day: we are
not of the night, nor of darkness. 6 Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be
sober.
Matt 24:37-39 KJV
37But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be. 38For as in the days
that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the
day that Noe entered into the ark, 39And knew not until the flood came, and took them all away; so
shall also the coming of the Son of man be. 40Then shall two be in the field; the one shall be taken,
and the other left. 41Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other
left.
Matt 24:29-30 KJV
29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall
not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be
shaken: 30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes
of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power
and great glory.
Revelation 12:6 KJV
6 And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they should
feed her there a thousand two hundred and threescore days (3,5 jaar).
Een Wijze Bruid van Christus:
1.
2.
3.
4.
5.

Een Wijze Bruid van Christus kijkt omhoog naar de tekenen in de hemel.
Een Wijze Bruid van Christus kent het Openbaringen 12 Shiloh Son of Man verhaal.
Een Wijze Bruid van Christus kent het Rapture/Redemption/Salvation verhaal.
Een Wijze Bruid van Christus verbind zich met Jezus Christus door zijn/haar daden.
Een Wijze Bruid van Christus leeft als en met Christus als EEN voor Nu en AL-TIJD.

Voor meer informatie over deze LevensWijze download u de documenten genaamd:
In 3 Stappen naar Huis en Check uw Innerlijke Licht welke u onderaan de LichtOTheek kunt vinden.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek

WHO DO YOU SERVE IN THE ENDTIME?
The Messenger (Mercury) will be below The Horizon on October the 27th 2016
Welkom In De Oorspronkelijke Wereld: The Messenger Out of Time 3
US President Executive Order, October 13, 2016
Coordinating efforts to Prepare the Nation for Space Weather Events within the coming 120 days
Space Weather Events zijn meteoor en astroïde inslagen op aarde, polar shifts, solar storms, alien
invasions, electromagnetic earthgrid changes, magnetosphere changes, plasma interactions,
killshots, Nibiru, CERN, electromagnetic portals between planets and suns, jetstream fluctuations etc.
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/13/executive-order-coordinating-effortsprepare-nation-space-weather-events
EindTIJD Klok 20 januari 2017: Inauguratie van de US President en tegelijkertijd Blue EYE Horus AC
Ritueel op de 14e straat in Washington. Het Witte Huis staat op de 1e straat van 13 treden/straten!
20 januari 2017 is iets meer dan 120 dagen na het tekenen van de bovenstaande Executive Order.

The Al Smith Dinner 2016 Onthult alles over de Amerikaanse Verkiezingen sinds 1960
https://www.youtube.com/watch?v=yGgxr4Sxoas
Jezuïet Onderwezen Donald Trump 6:40-23:33
Jezuïet Supporter Hillary Clinton 23:40-44:30
Jezuïet Kardinaal Dolan 44:50-49:43
http://www.nytimes.com/2013/07/04/opinion/cardinal-dolan-and-the-sex-abuse-scandal.html?_r=0
http://www.politico.com/gallery/flashback-12-al-smith-dinner-jokes?slide=1
The Purge: Election Year Official Trailer #1 (2016) - Elizabeth Mitchell, Frank Grillo Movie HD
https://www.youtube.com/watch?v=gJIr1Xl1V7c

Al Smith Dinner 1960

Al Smith Dinner 1980

Al Smith Dinner 2000

Al Smith Dinner 2008

Pope Francis promotes The One World Sophia Religion in Together Campaign 2016

Op 21 oktober wordt de film Before The Flood wereldwijd gelanceerd. Zie De EindTIJDKlok van 21
oktober 2016 en Bijlage 10 van De EindTIJD Klok. Nog geen week later vinden er overal in Italië
Aardbevingen, Tornado’s en Overstromingen plaats

Who Do You Serve In The Endtime
Wordt aan U gevraagd door De Twee Getuigen van De EindTIJD Elia en Mozes

The 10/7 Horns/Kings/Kingdoms SERVE The Vatican Jesuiten: The Organisation of The Beast (*)
The presidents of the 7 Kindoms like Trump/Hillary SERVE the Vatican Jesuits
The Vatican Jesuits SERVE The Israël Levieten: The Woman is The Commander of The Beast (*)
The Israël Levieten SERVE The Dragon Queen Sophia Elohim or Fallen Angels (**)

Toren van Babel Replica in Dubai staande in een EindTIJD Klok
(*) De 10 Kindoms uit de Bijbel (Boek Openbaringen) zijn volgens The Club of Rome en UN 1. NAFTA
(America, Canada and Mexico) 2. Europe 3. Japan 4. UK Common Wealth 5. Russia including former
USSR countries 6. Central and South America, Cuba and Caribbean Islands 7. The Middle East and
North Africa 8. The rest of Africa, except South Africa 9. South and Southeast Asia, including India 10.
China (Mongolia is now included with China). The islands of the seas, belong to the closest region.
(**) The One World Sophia Purple Relegion will be led bij the grandson of Sophia who we know as
Horus/Apollo the antichrist (The Beast who controls all smaller beast via the CERN Neural Network of
The Beast). Osiris and Isis already repented and went home to their Father Outside Space and Time
and will join him in The EndTime to transform the whole earth into DIVINE LIGHT. In De EindTIJD
krijgen De Vrouw en Het Beest ruzie over wie de CERN Time Gateways ofwel TIJD mag controleren.
(***) Let op! Er zijn vele CERN achtige Time Portals/Toren van Babels in de wereld aanwezig en in
aanbouw zoals in Amerika, China, Rusland, Dubai, Europa (CERN/Vaticaan) maar alleen in Israël staat
een werkende sinds de IS-RA-ELieten het verbond met de gevallen engelen ofwel Elohim sloten.

De Laatste Verzoeking, Misleiding, Verleiding en Deceptie periode van de mens door
Sophia, de antichrist en hun hogepriesters volgers, net voor Rapture 1
In de afgelopen TIJD krijgen wij steeds meer vragen en vooral angsten te horen over zaken zoals
De Wederkomst van Het Orion Keizerrijk (zie De Orion Kronieken Deel 1 t/m 3), Alien Invasions,
Asgardia, Killshots, Global Warming, US Verkiezingen, Executive Orders, Ineenstorting van de MKB
Economie, Wereldwijde Mobilisatie rond de Ukraine, Syrië en Chinese Zee, NWO FEMA Regions i.p.v

Soevereine Naties en States en de Spoorweg/Railway connecties met de Megacities/UN Smartcities
Connectography, Fukushima, Damascus Profetie, Tesla Wardencliff Tower, CERN, Fermilab, San
Grasso Lab, The Woman Posthuman Highpriests and The Beast Transhuman Kings UN Agenda 2030,
CRISPR Do It Yourself Human Genome Editing and Cloning, CERN (The Neural Network of The Beast),
Alternative Timelines (Zielen werelden) and Realities, D:Wave Quantum Time Manipulation Nexus
Computers, AI Google, Facebook, Amazon, Microsoft, IBM Consortium om deze bedrijven per 1
oktober 2016 om te bouwen van conventionele Silicon (Stof) computer bedrijven in Quantum (Ziele)
Computer Transhuman Cloning bedrijven waar iedere gebruiker (U dus) technologisch en genetisch
gemodificeerd als zombie op aangesloten dient te worden voor 23-09-2017. En dan hebben we het
nog niet eens over de Angst voor een Nucleaire WW3, Nibiru en haar meteoren die naar gezegd
wordt 2x (Tribulations) de planeet aarde kruisen etc. Wanneer? Dat weet nog niemand zeker!
Besef beste mensen dat dit allemaal Decepties / False Flags zijn om U c.q. de mensheid af te leiden
van waar het in de EindTIJD werkelijkheid om gaat en dat is de aankomende Rapture 1, 2 en 3 naar
Het Nieuwe Jeruzalem ofwel Het Beloofde Land (Zielenwereld) of THUIS (Geestelijke Wereld) welke
(Rapture 1) zal plaatsvinden VOORDAT de Tribulation periode op aarde begint en Rapture 2 tussen de
2 Tribulation periodes in en tot slot The EndTime Judgement die de mensheid over zichzelf afroept.
Het Openbaringen 12 KJV EindTIJD Teken dat op 23-09-2017 aan de hemel zal verschijnen

Bible: Revelations 12 KJV
1 And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with the sun, and the moon under
her feet, and upon her head a crown of twelve stars:
2 And she being with child cried, travailing in birth, and pained to be delivered.
3 And there appeared another wonder in heaven; and behold a great red dragon, having seven heads
and ten horns, and seven crowns upon his heads.
Het is bijna 6000 jaar na Adam in deze Verlossingscyclus van 7000 jaar
Voordat dit Openbaringen 12 Teken ofwel Het Teken van “The Son of Man” (Messias) volledig aan
de hemel zal verschijnen zien we zoals we in The Messenger Out Of Time 2 al gelezen hebben,
tussen 25 december 2016 en 23 september 2017 de conceptie, indaling en wedergeboorte van “The
Son of Man” gedurende 9 maanden aan de hemel plaatsvinden.
Voordat het 23 september 2017 is verwacht men de wederkomst van de ac en/of Nibiru The Red
Dragon Queen met zijn meteorenregen rond maart/april 2017 (1e Kruising/Tribulation/Revelation 6,
Seal 1-6 KJV) op aarde en dan nog een keer in zijn omloop rond de zon tussen augustus/september
2017 (2e Kruising/Tribulation/Revelation 8, Seal 7 KJV). Tussen de 1e en 2e Kruising ofwel KRUISIGING
van de aarde zit een periode van 5 maanden welke we ook tegenkomen in het boek Revelation 9:5 (*)

(*) Anders dan de Bijbel verwacht de wetenschappelijke wereld Nibiru pas tussen 2017-2021.Wij
weten de dag en het uur niet. Wat we wel weten, horen en zien is dat de EindTIJD Tekenen
Wereldwijd VERVULT worden in een zeer hoog tempo. Zie de EindTIJD Klok voor meer info!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek (onderaan de pagina)
Bent U Voorbereid?
Voorbereid op De Rapture of Voorbereid voor de NWO
Zie voor de rest van het Bijbel verhaal Bijlage 1
Het enige wat de mens NU (dus ruim voor het verschijnen van het Openbaringen 12 teken van De
Vrouw en De Rode Draak) zou moeten doen is het zich voorbereiden op de Rapture en niets anders.
Zie nogmaals het: In 3 Stappen naar Huis verhaal in De LichtOTheek welke een samenvatting van alle
LichtDoorgevingen en Openbaringen van het afgelopen jaar 23/9/2015-23/9/2016 zijn. Lees en
beluister nogmaals The Messenger Out of Time 1, van 13 oktober 2016 welke de Messias periode tot
23-9-2017en daarna ofwel tot 6 maart 2021 en 5 april 2021 Verlicht en Belicht!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek (onderaan de pagina)
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/download-pagina (onderaan de pagina)
Vluchten in bunkers, ruimteschepen, mars en maan koloniën heeft immers geen enkele zin als de
Tribulation periode na Rapture 1 begint. Die worden allemaal binnenste buiten gekeerd of
weggevaagd nota bene door het geweld dat de mens over zichzelf afroept in De EindTIJD.
Begrijp dat wij Het Schild van Geloof (Shield of Faith), ofwel De Overdracht in 100% Geloof en
Vertrouwen in Jezus Christus en Het LevensLicht (The Armor of Light) ofwel de 12 Eonen hebben. De
antichrist (ac) kan alleen maar gebruik maken van het zaaien van angst, tweedracht, verwarring,
twijfel, verleidingen, misleidingen, decepties en Verzoekingen in De EindTIJD zoals in Lucas 4: 1-13
staat. Deze instrumenten van de ac zijn echter machteloos tegen Het Grote Licht ofwel LichtKracht
welke in ieder mens, dier, plant welke als basis van Het Ware Leven Gods aanwezig is.
Begrijp dat de ac en/of The Red Dragon Queen Nibiru alleen BINNEN IN de TIJD de EindTijd (Tijdelijk)
kunnen verstoren c.q. manipuleren en falsificeren middels het beïnvloeden van de banen van
planeten en manen, het bouwen van zeer primitieve Timemachines zoals CERN Alice en D:Wave
Quantum Computers welke geen enkele connectie hebben met de 3rd State of Being, het vervalsen
van de geschiedenis boeken en films en het vervalsen van de toekomst door het illusie posthuman en
transhuman zombie tijdperk te presenteren en promoten i.p.v. De Aankomende Rapture waarin de
Rechtvaardige en Heilige Mensen worden opgehaald en Wedergeboren als Licht-Wezens.
Alleen God kan vanuit de 3rd State ofwel Geest TIJD creëren een aanpassen wanneer hij dit nodig
acht in de EindTIJD. De onwetende ofwel stoffelijk/ziele bewuste mens leeft/lijdt IN De TIJD ook al
wordt hem in de EindTIJD voor korte duur toegestaan om de TIJD uit Vrije Wil te manipuleren om
hem te laten zien hoe beperkt zijn mogelijkheden van de 1st (Stof) en 2nd State (Ziel) of Being is.
God, JC, de 2 Getuigen, de 144.000 en alle Wedergeboren mensen op aarde leven nu al in de 3rd
State ofwel OUT of Time en Doen Wat nodig is IN de EindTIJD om de onwetenden (hogepriesters en
wetenschappers ) nog net op Tijd wakker te schudden en Verlossen van hun illusies en blindheid.

Besef dat ieder mens van nature beschikt over de 1st State(Stof/Lichaam), 2nd State (Ziel/Tijd) en 3rd
State (Geest/Out of Time and Space) of Being en helemaal geen technologische, chemische en/of
genetische magie, tovenarij en alchemie nodig heeft om Wedergeboren ofwel Weer Super-Human te
worden. Alle verhalen over Singularity, AI, Posthumans, Transhumans, Black Goo, Immortality zijn
illusies van blinde hogepriesters en wetenschappers die The Saturn Black Cube c.q Zwarte Zon
aanbidden van Het Beest. Zie filmpjes: Het Begin van het Tijd Manipulatie Tijdperk in De EindTIJD!
Quantum Computing – Artificial Intelligence Is Here
https://www.youtube.com/watch?v=PqN_2jDVbOU
D-Wave Founder Eric Ladizinsky - The Coming Quantum Computing Revolution
https://www.youtube.com/watch?v=PUlYV--lLAA
Voor meer informatie over de Tijd leest u de EindTIJD Klok van 29 september 2016 Bijlage 1.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek (onderaan de pagina)
CERN FEMA WWW Holographic Universe Neural Network Connectography Computer
Inclusief De Fallen Angel 8192 Qbit Quantum Gateway Model of The Holographic Universe Neural
Network Computer welke geactiveerd zal worden als de Gevallen Engelen, Nephilim en Raphaim
(Giganten) voor korte tijd vrijgelaten worden (Unrestrained) na Rapture 1. De Neurale Netwerk
Computer van Het Beest waar ieder Transhuman zombie mens als Connectography Node mee
verbonden zal zijn. Bent u een van deze zombie nodes of bent u al met ons mee Naar Huis gegaan?

Parag Khanna (English subt) - How megacities are changing the map of the world/TED Talks
https://www.youtube.com/watch?v=i_y5gbEQPvw
Parag Khanna: "Connectography: Mapping the Future of Global Civilization" | Talks at Google
https://www.youtube.com/watch?v=pJ-UQEmQU6Y

Bent U Al als node via uw GSM, Smartphone, Genetisch Implantaat en Apps verbonden met deze
CERN FEMA Smartcities en UN Strongcities van Het Beest welke met elkaar verbonden zijn via het
Wereldwijde High Speed Holocaust Spoorweg ofwel TGV Trein Netwerk ?
Bent u al onderdeel van Het Beest
http://worldmap.harvard.edu/maps/connectography
Moderne Tesla Towers en gevolgen voor de aarde en alle mensen die erop leven
Inclusief DUNE The Largest Underground Neutrino Experiment of Cern (Switserland), San Grasso
Laboratory (Italy), Sanford Underground Research Facility (USA/South Dakota) and Fermilab (USA
Chicago) in the world, which are connected to 150 other Neutrino Research Institutions in 27
countries, and the concern for Earthquakes on Fault Lines in Italy August and October 2016
Small Particles, Big Science: The International LBNF/DUNE Project
https://www.youtube.com/watch?v=AYtKcZMJ_4c
Abruzzo - Italy's impressive underground research laboratory
https://www.youtube.com/watch?v=TMwklXsudD8
Laboratori Nazionali del Gran Sasso
https://www.youtube.com/watch?v=7RYRo-qKlno

Waar vonden de aardbevingen in Italië ook alweer plaats in augustus en oktober 2016
Stunning Before And After Images Of Italian Earthquake
https://www.youtube.com/watch?v=KrDBLJ9uty4&index=4&list=PL3twaAP9YRwY2Ddpl5z7slqwq6wR
ibnDv

https://www.youtube.com/watch?v=rCIwshVUug&index=5&list=PL3twaAP9YRwY2Ddpl5z7slqwq6wRibnDv
https://www.youtube.com/watch?v=_v81A2VGzxE&index=8&list=PL3twaAP9YRwY2Ddpl5z7slqwq6w
RibnDv

Florence 1-6 november 2016

Venetië 1-6 november 2016

Rome Colosseum 1-6 november 2016

Tornado voor de kust van Rome op 6 november 2016

Rome Tornado 6 november 2016
The Messenger Out Of Time
P.S.1 Als Het Beest voor korte tijd in de EindTIJD, wordt losgelaten op aarde (Unrestrained from the
sea/water ofwel TIJD welke de Zielenwereld uit Openbaringen 13 KJV is) zal uw wereld in EEN Dag
totaal veranderen als u nog niet In De Geest Bent Wakker Geworden en Opgestaan om Naar Huis Te
Gaan. U heeft dan echt geen tijd meer om u voor te bereiden op Rapture 1 die voorafgaande op de
Tribulation (Loslaten van Het Beest en zijn volgers) zal plaatsvinden.
P.S.2 De wereldwijde overheden en occulte genootschappen zijn niet voorbereid op de Rapture. Ze
mobiliseren zich voor de wederkomst van de antichrist, The Red Dragon en haar meteoren onder het
mom van de voorbereidingen van een wereldwijd gewapend conflict ofwel nucleaire WW3 illusie.
Waarom deze deceptie? Omdat de onwetende mensen anders nu al wereldwijd in paniek zouden
raken! De (nucleaire) raketten zijn dus vooral bedoeld om de aankomende meteoren te vernietigen
en niet zoals vandaag de gecensureerde pers u moet laten geloven Amerika, Rusland, China en
Europa etc. U begrijpt nu ook waarom de wereldwijde overheden eindeloos geld blijven drukken
zonder enige tegenwaarde en de overheidstekorten tot aan de hemel mogen doorgroeien. Het is
straks toch allemaal niets meer waard. De dollar, de euro, de jen, de yuan allemaal waardeloos.
P.S.3 Vraag u eens af wie alles heeft gecreëerd. Onze overheden en wetenschappers of God.
P.S.4 We Go Foreward in Faith and Trust that God/JC will take care of us in The End Illusion Time.
P.S.5 Let Op! Al het bovenstaande is een illusie voor hen die al in De Geest Wedergeboren zijn!
Lees nogmaals De EindTIJD Klok waar de hele illusie ontrafeld en geopenbaard wordt!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek (onderaan de pagina)
Bijlage 1: Revelation 12 The Woman and The Red Dragon

1 And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with the sun, and the moon under
her feet, and upon her head a crown of twelve stars:
2 And she being with child cried, travailing in birth, and pained to be delivered.
3 And there appeared another wonder in heaven; and behold a great red dragon, having seven heads
and ten horns, and seven crowns upon his heads.
4 And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth: and the
dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as
it was born.
5 And she brought forth a man child, who was to rule all nations with a rod of iron: and her child was
caught up unto God, and to his throne.
6 And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they should
feed her there a thousand two hundred and threescore days.
7 And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon
fought and his angels,
8 And prevailed not; neither was their place found any more in heaven.
9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth
the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.
10 And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom
of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused
them before our God day and night.
11 And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony; and they
loved not their lives unto the death.
12 Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabiters of the earth and
of the sea! for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he
hath but a short time.
13 And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which
brought forth the man child.
14 And to the woman were given two wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness,
into her place, where she is nourished for a time, and times, and half a time, from the face of the
serpent.
15 And the serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman, that he might cause her
to be carried away of the flood.
16 And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth, and swallowed up the flood
which the dragon cast out of his mouth.
17 And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed,
which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ.

Matthew 24: 3, 27, 29, 30 KJV
3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when
shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?
27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the
coming of the Son of man be.
29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not
give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:
30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the
earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great
glory.
Revelation 19:11 KJV
11 And I saw heaven opened, and behold a white horse; and he that sat upon him was called Faithful
and True, and in righteousness he doth judge and make war.

Jeruzalem, De Triumphal Entry Gate van Jezus Christus Eerste Komst is nu nog gesloten.
Maar het zal niet meer zolang duren dat De Messias Wederom door deze poort zal komen.

Who Do You Serve In The Endtime
Ask The Two Witness Spirits of Elijah and Mozes
We Serve Jesus Christ, We Vote for Jesus Christ, We Become ONE with Jesus Christ, We will be
Raptured/Redeemed/Saved by Jesus Christ, We Are Going Home. Are YOU?
It Is All About Who Will Own Your Soul In The EndTime

