We hebben 20 jaar de TIJD gehad om ons Voor Te Bereiden!

WAKE UP!
THE END OF THE DREAMTIME CLOCK
Laatste update: 20 november 2016. Are YOU IN or OUT of Time?
Iedereen die onze geschriften in de afgelopen 20 jaar gelezen heeft weet dat wanneer we
het over De EindTIJD hebben we over Het Einde van de illusie/fantasie/droom TIJD vertellen.
Het Einde van De Duisternis (stof) en Schaduw (ziel) werelden der gevallen schepping. En dat
pas na Het Einde van deze illusie schepping Het Onzichtbare Grote Licht ofwel Ware c.q.
Oorspronkelijke Leven van AL-TIJD IN U Begint!
Het Gouden Tijdperk van 1000 Jaar Gaat Beginnen
OF
Welkom Thuis In De Oorspronkelijke Wereld
DE EINDTIJD KLOK IS BEGONNEN MET AFTIKKEN op 27 MEI 2016

Let Op! De Klok van De EindTIJD is een illusie/fantasie/droom die door de hogepriester- en geheime
genootschappen van deze wereld is ontwikkeld binnen Ruimte en TIJD. Neem deze Klok dan ook niet
te serieus. Stem u net zoals wij vooral af op de Geest in U welke niet van Ruimte en TIJD IS! De
Chesire Cat in de films Alice In Wonderland en Alice Through The Looking Glass, welke op 27 mei
2016 in alle bioscopen zal verschijnen, is de enige die begrijpt wat er hier IN de schepping c.q. op
aarde vandaag aan de hand is omdat HET niet van deze gevallen schepping van TIJD en Ruimte is.
Volg daarom altijd zijn wijze raad. De rest is immers Illusie/fantasie/dromen ofwel Madness!

De Cheshire Cat zegt dat U in een omgekeerde wereld leeft. Alles wat ze u vertellen dat waar is, is niet
waar en alles waarvan ze zeggen dat het niet waar is, is WAAR

DE CHESHIRE CAT: WAARSCHUWT dat U op het punt staat om voor de 3e Keer IN ”The “White
Rabbit” Hol van The Time Keeper Te VALLEN. De 1e keer Viel U In De Tijd (Zielenwereld), De 2e keer
viel u in de Ruimte (Stoffelijke wereld van het lichaam) en NU de 3e keer staat U op het punt om in
een Holografische DNA Transhuman Transgender illusie wereld te Vallen waar uw Lichaam en Ziel, als
u hierin meevalt c.q. aan meedoet, overgenomen zullen worden door Het Beest. Het Beest van De
EindTIJD Klok en zijn volgelingen die een Korte TIJD krijgen om te zien waar hun Vrije Wil toe lijdt!
Voor meer informatie leest u de Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Geschriften 1 t/m 3!
DE CHESHIRE CAT: OPENBAART omdat hij als geen ander in de films Alice in Wonderland en Alice
Through The Looking Glass weet hoe het TIJD en Ruimte illusie/fantasie/droom spel van de
hogepriesters en geheime genootschappen in elkaar zit omdat HET als enige in staat is om zich zowel
bewust binnen als BUITEN TIJD en Ruimte te begeven en manifesteren wanneer dit nodig is om de
mensheid te waarschuwen! U zult in deze EindTIJD Klok, welke een einde maakt aan de

illusie/fantasie/droom wereld van Ruimte (Lichaam) en TIJD (Ziel), nog veel inspirerende
dingen horen van De Cheshire CAT. De Chester ofwel Jester is de Clown, Gek, Nar die als
enige in het Keizer/Priester/Koningkrijk der illusies aan de Keizer/Priester/Koning de
WAARHEID mag vertellen. Van alle anderen gaat de kop eraf. De illusie kop welteverstaan!
Voor meer informatie leest u de Welkom Het Is Volbracht en Visioenen 1 t/m 10!
DE CHESHIRE CAT: ZEGT dat het enige wat NU In Deze EindTIJD van belang is, is dat u een keuze
maakt om BUITEN of BINNEN De Schepping van Ruimte en TIJD te gaan Leven/Lijden. De Innerlijke
Deur naar Buiten (Exit/Rapture) gaat trouwens op hetzelfde moment in de TIJD/Ruimte OPEN als De
Uiterlijke Deur naar Binnen (IN/Tribulation) waardoor volgens de geschriften van Enoch, Torah, De
Apocryphe (Verborgen) boeken van De Originele Bijbel, Koran etc. Tammuz, Horus, Apollo ofwel de
antichrist en zijn gevolg op de aarde zal verschijnen en even de TIJD krijgt om HENZELF TE LEREN
KENNEN ofwel Hun Ware Aard. De KERN vraag is dus of U in De EindTIJD op aarde achterblijft (Left
Behind) voor de festiviteiten van de nieuwkomers of met uw op De Bron/De Vader ofwel met uw
Geestgenoten voorafgaande samen Naar Huis Gaat!
Voor meer informatie leest u de EindTIJD Klok!

ARE YOU IN or OUT OF TIME IN 2016-2017

Raadpleeg eerst de volgende geschriften voordat hieronder verder leest. De EindTIJD Klok is immers
de illusie wereld van de gevallenen binnen ruimte en TIJD. Eigenlijk zijn alleen De Goudgele Datums
en gebeurtenissen van belang omdat deze u verlossen uit uw illusie/droom/fantasie wereld. Het is
zinloos om de EindTIJD Klok te lezen als u niet eerst de voorbereidende geschriften zou lezen!

A. Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m 3
B. Belevingen in de Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m 3
C. Belevingen in De Helende Tuin Deel 1
D. Visioenen en Verhalen over AL-TIJD
E. Het Is Volbracht! Deel 1 t/m 10
F. De EindTIJD KLOK TIKT AF!
G. De Wedergeboorte
U kunt bovenstaande geschriften GRATIS downloaden via de volgende LINK. Lees en DOE deze
geschriften eerst voordat u met het lezen van de ILLUSIE EindTIJD Klok begint!!!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Voor meer informatie over De Eindtijd leest u het illusie geschrift genaamd: De Klok van De EindTIJD De illusie schepping van ruimte en tijd tussen alfa en omega welke u op aanvraag bij ons kunt krijgen.
Dit werk is alleen voor hen die nog in deze illusie geloven en/of er onderzoek in/naar willen doen.
Inclusief de Cosmic Embrace en voorbereidingen op Exodus 2 of 3 en Genesis 2 of 3.
De EindTIJD KLOK wordt wekelijks en zo nodig dagelijks ge-update in het kader van de laatste
wereldwijde deceptie gebeurtenissen binnen ruimte (stoffelijke werelden) en tijd (ziele werelden). U
ontvangt de updates van De Klok automatisch wanneer u zich inschrijft voor de Gratis Nieuwsbrief.
Klik op de volgende LINK voor deze Gratis Nieuwsbrief.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h
Wilt u meer weten over uw transformatie van een stoffelijk- en zielenbewust wezen in een alwetend,
onsterfelijk, goddelijk Geestelijk Bewust Lichtwezen dan schrijft u zich ook nog even in voor een van
De Vele LichtLezingen die we op aarde houden.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtlezingen-2016/oc1le
Hieronder vind u dan ook alleen WAARSCHUWINGEN en geen VOORSPELLINGEN. De TIJD kan
immers op ieder moment van de dag aangepast worden. Zie Bijlage 1: The Time Keeper!

2016 Is Het Jaar van Decepties en een Nieuw Vals Geloof
2016 Is Het Jaar Waarin HET (Sophia) Arriveert/Opstaat

De in de Ruimte/Stof/Rood/Zwart Gevallen Sophia, nu pistis sophia geheten, met Het
Kosmische Ei der gevallen/haar schepping in haar linker hand waarnaar zij met de rechter
hand/wijsvinger wijst waarmee ze wil zeggen: IK BEN/CONTROLEER de gevallen schepping.
Hetgeen natuurlijk een grote illusie en deceptie is binnen ruimte en TIJD (zie *).

Alice (Gevallen Sophia = Chaos)
Through The Looking Glass (Deceptie Video 1)
27 MAY: Young Lady Your Time is UP!
Means The End of The Age of Grace and
That The Day of The Lord (opening of the stargate) is NEAR
Revelation 6 en 8
The Get The World Ready To Go Back In Time to Orion Movie
Inclusief het Monarch (Sophina Vlinder) MK Ultra Mind Control Illusie programma om u in
de illusie van de gevallen schepping van ruimte en tijd te houden middels trauma shock
based split personality programming o.b.v. kunstmatig gecreëerde (angst) crisissen.
https://www.youtube.com/watch?v=anvGUW-vsLE&nohtml5=False

De Zoektocht van Alice naar De Heilige Graal

(The Story en Personages c.q. Hoofdrolspelers uitgelegd)
Allereerst moet duidelijk zijn dat alle personages op zoek zijn naar De Heilige Graal. De
Heilige Graal wordt in de film gepresenteerd als een LichtGevende Goudgele Bol/Orb/god die
de 5 hoofdrolspelers de hele TIJD willen bemachtigen. Met deze ChronoSphere/Kronos = god
ofwel schepper van de TIJD ben je immers in staat om door de TIJD heen en weer te reizen en
(ongewenste) gebeurtenissen aan te passen. De ChronoSphere verandert als je hem aanraakt
dan ook in een TIJDmachine. Een TIJDmachine waar je je eigen Story binnen ruimte en TIJD zo
nodig kunt veranderen. Maar aan het einde van de film blijkt dat een illusie te zijn. Er wordt
dan door Absolem (Hebreeuws Av-Shalom – The Father is Peace) gezegd:

You cannot Go Back In Time but YOU are
always able To Start a New Story!
Absolem welke gedurende de Alice in Wonderland films verandert van een Lelijke Rups in een
Prachtige Blauwe Vlinder - welke ook staat voor Alice’s (UW) transformatieproces in Het
Leven waarin zij/U bijgestaan wordt door de vele personages in de film/uw leven.

De Personages die Alice helpen Volwassen te worden ofwel
Op Te Staan c.q. Wakker Te Worden In Het Grote Licht
In de poster hierboven ziet u De Illusie Heilige Graal van De TIJD (Absolem), Out Of Time
(The Cheshire Cat, Cosmic Christ) welke als enige in de film De Weg UIT/Exit De TIJD vertelt
aan iedereen die het wil zien en horen, The Time Keeper/The Lord of Time (White
Rabbit/Zoon van sophia/The Big Clock/ANU/Nimrod/Amon RA/Osiris/Augustus) ofwel mede
manipulator van de gevallen TIJD werelden, The Two Time Pilars ofwel Poort tussen de TIJD
en Ruimte werelden (Humpty en Dumpty en vele Twins uit onze mythologische geschiedenis
die na de 2e Val de Witte en Rode Koningin worden), The Storyteller van de gevallen
schepping/Uzelf (Alice/Sophia) waarbij de ZIEL van Alice/U = Truth /Sophia = Wijsheid op
zoek is naar haar ware zelf binnen en buiten haarTIJD droomspel waarin ze gevallen is, The
Prince of Time (The Small Clock/Enki/Horus Blue Eye/Apollo) welke de zo(o)n (reïncarnatie)
van de Time Keeper IN Time IS, The Time Messenger (The Hatter/Thoth /Mercurius met
achter hem een spiegel van Kwikzilver) welke tussen de gevallen ziele (tijd) en stoffelijke
(ruimte) werelden en onwetende mensen/engelen/goden reist en nog meer verwarring
(Madness) zaait omdat hij verbonden is met de valse bron zijnde de gevallen Time Keeper en
zijn zoon The Prince of Time, The White Queen (Apsu later na de val in de Stof De 1e Keizerin
van Orion, Antu, Hatshepsut, Livia Augusta etc. genoemd ) of The Beginning of Time en The
Red Dragon Queen (Tiamat later na de val in de Stof De 2e Keizerin van Orion,
Ki/Kali/Isis/Cleopatra etc. genoemd) of The End of Time. Tevens hebben we The Time (Hart)
Emotion (Jabberwocky, draak van de rode koningin) en The Time (Mind) Reader (Absolem,
Rups die verandert in een Blauwe Vlinder, die voor de leugenachtige witte koningin vragen
stelt aan Alice die weer nieuwe vragen en chaos oproepen). Al deze personages moeten
Alice/U testen en confronteren met haar/uw grootste angsten en illusies Binnen de TIJD
(Ziel/Hart/Gevoelens/Emotie) wereld en Ruimte (Lichaam/Hoofd/Gedachten) wereld tijdens
Haar/Uw Innerlijke (Droom) Zoektocht naar De Heilige Graal (Quest for The Holy Grail) welke
antwoord moet geven op de existentiële vraag:

Wie Ben Ik?
Kortom moet leiden tot ZELFKENNIS. Ken Uzelf!
De Ware Alwetendheid, ApoTheose en Onsterfelijkheid BUITEN Ruimte en TIJD ofwel

Het Ware Leven OUT of Time
Besef dat het jaar 2016 voor Alice=Sophia=U (ja de hele film gaat over Uw Zoektocht naar De
Heilige Graal ofwel Wie Ben Ik?) een jaar vol decepties, misleidingen, verleidingen,
manipulaties en kunstmatig gecreëerde angsten zal zijn en er volgens Sophia’s/Uw TIJD
DroomSpel pas in 2017 een ommekeer zal plaatsvinden voor hen die nog in het gevallen
ruimte stoffelijk bewustzijn of TIJD zielenbewustzijn verkeren. Voor hen die NU AL in De
GEEST zijn hebben al deze jaren, datums, gebeurtenissen en daarbij behorende decepties,
misleidingen, verleidingen, manipulaties en angsten geen enkele betekenis meer. Zij zijn
immers AL Thuis en Leven al buiten ruimte en tijd op aarde.

(*) Na de 2e Val van sophia - nu pistis sophia geheten - in De Ruimte/MIND manipuleerde
pistis sophia (zwart/rode madonna), haar zoon en haar/zijn/hun volgelingen alleen maar
de ruimte en gedachten van de onwetende mens. Na haar 1e Wederopstanding van De
Ruimte/Stof in DE TIJD denkt ze naast de stof ook de TIJD/ZIEL te kunnen manipuleren.
Wanneer we het ROOD van de Stof/Aarde vermengen met het BLAUW van De Tijd levert
dit de nieuwe PAARSE gedaante c.q. vermomming van sophia op welke middels het in De
EindTIJD uitdragen van haar valse geloof genaamd TheoSophia/TheoSophy wederom de
controle en manipulatie daarvan moet opleveren van haar gevallen RegenbOog schepping.
De TheoSophia/TheoSophy “Soul Control Geloof” moet in haar nieuwe vorm in de
komende jaren de TheoLogica/TheoLogie “Mind Control Geloof” der huidige godsdiensten
c.q. kerken en technocratie vernietigen en de basis worden van de zogenaamde TIJDelijke
(illusie/droom/fantasie) Paarse Nieuwe Wereldorde.
Natuurlijk komt deze Gevallen sophia, die voor de Innerlijke Chaos en Verwarring van de
gevallen goden/engelen/mens staat, na haar 2e Wederopstanding vroeg of laat gewoon
weer Naar Huis in De Bron van Het Grote Licht! Kortom aan het einde van The (UW) Story
komt alles weer goed met Alles en Ieder-EEN! Zie 29 MEI 2016

2015
Het Wakker Worden Voorspel
4 februari 2015: De geheime genootschappen van de wereld waarschuwen u in deze Honda
commercial om NU Wakker Te Worden! Ze zeggen het vele malen recht in uw gezicht! Het is
ook een vooraankondiging van de bouw van de 1000 Arches ofwel Poorten naar De Tempel
van Baal. Zie aan het einde van de commercial de Poort naar de Tempel van Baal in Palmyra
te Syrië waaruit Honda het water, welke voor occult voor de rivier van de TIJD staat, oprijdt.
Ze laten u ook middels het boekje wat Brian leest zien dat u NU in een Lucid Dream Leeft!
Wake UP Brian It Is Time!!!!!!
Honda HR-V - 90 Sec. TVC
https://www.youtube.com/watch?v=yjyd9dkHMR4

WAKE UP!
Steve Miller Band - Serenade w/ lyrics onscreen
https://www.youtube.com/watch?v=oH7n8nu9k4A

14 maart 2015: Op 14 maart 2015 om 8:15 ofwel 14-3-2015 om 8 uur = numerlogisch 888
welke het Infinity ofwel Oneindigheids Symbool voorstelt (eindeloze – back in time herhaling van de schepping ofwel gevangenis binnen ruimte en tijd) wordt het Eurovision
Song Festival, welke in Stockholm 2016 zal worden gehouden, in het PAARS aangekondigd!
Zouden bepaalde geheime c.q. occulte genoodschappen in de toekomst kunnen kijken?
30 juni 2015: EEERSTE Ster van Bethlehem Configuratie ter vooraankondiging van de komst
van Shiloh ofwel De Messias uit Genesis 49:10 en Openbaringen 12
27 juli 2015: Tijdens de Olympische Spelen in London aan de Thames (River of Time) wordt
het Einde van De TIJD (Big Ben) verschillende malen aangekondigd in The (False) Garden of
Eden. Tevens citeert men het gedicht van William Blake over Het Nieuwe (Valse) Jerusalem
dat volgens bepaalde personen NA HET EINDE VAN DE TIJD in Engeland moet beginnen.
The Complete London 2012 Opening Ceremony | London 2012 Olympic Games
https://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI
And did those feet in ancient time
Walk upon England's mountains green?
And was the holy Lamb of God
On England's pleasant pastures seen?
And did the Countenance Divine
Shine forth upon our clouded hills?
And was Jerusalem builded here
Among these dark Satanic mills?
Bring me my bow of burning gold:
Bring me my arrows of desire:
Bring me my spear: O clouds unfold!

Bring me my chariot of fire.
I will not cease from mental fight,
Nor shall my sword sleep in my hand
Till we have built Jerusalem
In England's green and pleasant land.
William Blake
1 augustus 2015: Kali de godin van Destructie die we bij ons ook wel kennen onder de
namen Ki/Semiramis/Isis wordt voor het eerst op de Empire State Building in NYC
geprojecteerd om de wederkomst van haar zoon Shiva ook wel Enki/Tammuz/Horus ofwel
de antichrist genoemd aan te kondigen. Op 19 april 2016 begint het feest officieel.

Kali geprojecteerd op de Empire State Building

Kali (The Red Queen) te zien in de Alice Through The Looking Glass film van 27 mei 2016

13 september 2015: Het Begin van Het Hebreeuwse United Nations Unesco Valse Jaar Van
Het Valse Licht dat tot 2 oktober 2016 zal lopen. We weten nu dat de voorbereidende werkzaamheden c.q. gebeurtenissen IN/BINNEN DE TIJD van sophia en haar zoon The Time
Keeper / The Lord of Time ook wel De Keizer van Orion, ANU, Brahman, Nimrod, Osiris,
Zeus, Jupiter, Cern-unnos, Lucifer, Augustus, White Rabbit genoemd tussen deze twee data
in gepland zullen worden. We weten ook dat de Time Keeper getrouwd is met zowel The
White Queen (1e Keizerin van Orion/Antu/ Hera/Juno/Livia Augusta) of The Beginning of
Time en The Red Dragon Queen of The End of Time (2e Keizerin van Orion, Ki, Kali,
Semiramis, Isis, Cleopatra, Scarlet Red Woman Who Rides The Beast genaamd Europa
genoemd (zie voor gedetailleerde uitleg van deze familie geschiedenis en tragedie het boek
“The Awakening”). Tevens weten we ook dat De EindTIJD Klok gaat tikken wanneer de King
Planet Jupiter na haar cyclus van 12 jaar het sterrenbeeld Leeuw (Lion/Juda) gaat verlaten en
tussen 6 mei- 16 mei 2016 even TOT STILSTAND KOMT (De Tijd staat Celestiaal en Profetisch
dus even STIL!) om daarna naar Het Sterrenbeeld Maagd te gaan alwaar De Ware en
Tegelijkertijd Valse King of Kings op 23 september 2016 of 12 oktober 2016 (The Official
Jewish Day of Atonement/Yom Kippur) Vooraangekondigd zal worden in de schepping!
Het Laatste Voorbereidende Feest van De Gevallenen gaat dus volgens de valse
hogepriesters en geheime genootschappen zelf globaal beginnen op vrijdag 13 mei 2016 en
loopt tot 2 oktober 2016 waar hun held ofwel De Zoon van De Keizer en 2e Keizerin van
Orion genaamd The Prince of Time, Enki, EA, Shiva, Tammuz, Horus, Apollo ofwel de
antichrist tussen 23 september 2016 -12 oktober 2017 ingehuldigd ofwel verwelkomt zal
moeten worden op aarde. The Prince of Time wordt bijgestaan door The Time Messenger
ook wel bekend onder de namen Thoth, Hermes en Mercurius in de westerse wereld. U
begrijpt nu ook waarom de wereld in 2015 (nog Rood en Blauw) in 2016 zal veranderen in
Paars. Dit is om Het Valse Geloof van Sophia en The Time Keeper te verwelkomen welke
laatste de CERN Alice Atlas sleutel heeft/is om De Poort voor de wederkomst van zijn zo(o)n
The Prince of Time te openen. Voor gedetailleerde uitleg Zie Bijlage 1: THE TIME KEEPER!
En ter ere van dit welkom zal er flink geofferd moeten worden:
Eerst Londen dan New York City en hierna Rome. Invictus BOOM BOOM BOOM en Rio
Tenminste dat is het grote geheime c.q. occulte plan dat binnen ruimte en TIJD is uitgebroed
door een aantal blinden die nog echt denken/voelen dat ze buiten ruimte en TIJD niet in de
gaten gehouden worden door De Vader, De Zoon en De Moeder Barbelo. Voor uitgebreide
informatie hierover leest u Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m 3 welke u
gratis uit De LichtOTheek (onderaan) kunt downloaden middels de volgende LINK:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7

Bent U Al Wakker?
Bent U Al Innerlijk Voorbereid?

ARE YOU IN OR OUT OF TIME!
29 oktober 2015: TWEEDE Ster van Bethlehem Configuratie ter vooraankondiging van de
komst van Shiloh ofwel De Messias uit Genesis 49:10 en Openbaringen 12
13-14 november: De rituele occulte offers in Parijs worden in scene gezet om grootschalig
c.q. wereldwijd het transformeren van een rood+blauw = Paarse Wereld/Transhuman
zombie mens aan te kondigen met behulp van De Purple Rain van de sophia (valse
TheoSophia geloof) en haar Time Keeper zoon (The Lord of Time Osiris) en zijn zoon The
Prince of Time Horus. Tevens wordt wereldwijd een oproep gedaan voor Peace en Safety.
We weten allemaal uit de Bijbel (I Thessalonians 5:3) dat wanneer er wereldwijd een oproep
wordt gedaan voor Vrede en Veiligheid De EindTIJD Klok spoedig begint met aftikken.
“For when they shall say, Peace and Safety; then sudden destruction cometh upon them, as
travail upon a woman with child; and the shall not escape”
I Thessalonians 5:5
Het is toch verbazingwekkend dat 1 dag na de zogenaamde aanslagen in Parijs wereldwijd de
belangrijkste Machtscentra plotseling (het lijkt wel afgesproken werk) verlicht worden in
Rood en Blauw ter Vooraankondiging van Paars op 22 april 2016.

Pyramide van Gizeh 14 november 2015 zonder De Capstone (14e etage). Tegelijkertijd
worden er in meer dan 190 United Nations Climate Change landen soortgelijke prominente
gebouwen verlicht in Rod en Blauw om straks in Paars te onder te gaan.

De Brandenburger Poort (Tor) naar De Tempel van Baal in Berlijn op 14 november 2016 met
daarop De Prince/Tammuz/Horus/Apollo de antichrist en de 4 Paarden van De Apocalypse.

One World Tower en Twin Towers connectie op 14 november 2016 met op de voorgrond het
Vrijheidsbeeld ofwel Tammuz/Horus/Apollo die een lichtsaluut brengt naar de 2 Offers. Het
rituele occulte offer in New York City (Het Nieuwe Babylon) op 911 en het rituele occulte offer
op 1311 in Parijs (Het Occulte Babylon) . Hierna zullen de rituele occulte offers in Aken en
Brussel nog volgen om de antichrist en zijn vader Lucifer gunstig te stemmen

Ook in Jeruzalem is op 14 november 2016 De Klaagmuur Rood/Blauw gekleurd ter
Vooraankondiging van het Paarse Tijdperk en RAS van sophia, The Time Keeper (The Lord of
Time) en zijn zoon The Prince of Time welke op 23-24 september in het jaar XXXX zal starten.
Voor nog 40 rood/blauw verlichtte machtscentra klik u op de volgende link:
http://www.crazystuff.ch/blog/globale-solidaritaet-40-mal-blau-weiss-rot/

25 december 2015: De Paus (Hoofd van de Rooms Katholieke Kerk), Koningin Elisabeth II
(Hoofd van de Anglicaanse Kerk) en Patriarch Kirill (Hoofd van de Russisch Orthodoxe Kerk)
kondigen aan dat dit HET LAATSTE KERSTFEEST is dat de mensheid zal vieren.

2016
THE TIME STAGE IS SET
HET VALSE THEOSOPHIA GELOOF WORDT AANGEKONDIGD
THE FALSE PURPLE PRIESTS ARE IN PLACE
HET PAARSE EINDTIJDSPEL KAN BEGINNEN

Bent U Al Wakker?
Bent U Al Innerlijk Voorbereid?

ARE YOU IN OR OUT OF TIME!

Maar misschien wilt u Uit Vrije Wil Dit EindTIJD spel veranderen door deze
samen met ons In Het Grote Licht Te zetten in 2016 en 2017. Dan verdwijnt
ofwel lost deze illusie/droom/fantasie EindTIJD Klok op in het NIETS!
1 januari 2016: Wereldwijde Christus en Maria aankondiging van “Het Gouden Tijdperk Gaat
Beginnen Programma” waarbij ieder mens in staat is zichzelf in “Het Ware Jaar van Licht” te
transformeren in een Lichtwezen waarbij De Geest zowel het stoffelijke lichaam als ziel zal
doorstralen waardoor dit onaantastbaar wordt voor alle aardse veranderingen in 2016-2017
1 januari 2016: Het Valse “Go Back In Time To Orion/Babylon en Monarch” Programma
wordt wereldwijd geactiveerd op basis van Agenda 2030. Het Transhuman Genetische en
Technologische Modificatie programma om van de mens een volgzame zombie slaaf van de
gevallen engelen/goden te maken is nu in volle gang ter voorbereiding op De EindTIJD!
28 januari 2016: De Clockwork Lion op Trafalgar Square in Londen roept “Time Is Running
Out - For Big Cats” ofwel Jupiter (De Konings Ster ofwel Josef) gaat net als 2000+ jaar
geleden het Sterrenbeeld Leeuw verlaten om zich klaar te maken voor de ONTMOETING met
Venus (De Koninginnen Ster ofwel Moeder Maria) welke zal resulteren in de CONCEPTIE van
Regulus ofwel De Koning Der Koningen Ster ofwel Wederkomst van Het Grote Licht op aarde

Alle gevallen engelen/goden weten dat wanneer dit grote teken weer aan de hemel zal
verschijnen het afgelopen is met de macht en heerschappij van de antichrist en zijn gevolg op
aarde en Na Het Ware (Innerlijke) Jaar van Licht, Het Gouden Tijdperk van 1000 Jaar Gaat
Beginnen voor de Rechtvaardigen en Heiligen die nu al op aarde zijn wakker geworden,
opgestaan en wedergeboren. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat deze gevallenen en
hun onwetende volgelingen een ontsnappingsplan hebben bedacht. Het plan om De TIJD
terug te draaien (Go Back In Time to The Beginning of Time) alwaar zij eens heersten over
Het Orion Keizerrijk. Dit staat uitgebreid omschreven in De Orion Kronieken Deel 1 t/m 3.

Bent U Al Wakker?
Bent U Al Innerlijk Voorbereid?
OP DE PLOTSELINGE VERANDERING (binnen 1 dag staat de
wereld letterlijk op z’n kop) waarover al verteld werd in
Mattheus 24: 37-44, Lukas 17: 20-37 en II Tess 2:3-9?
ROMANS 13:11-12
LUKE 17:28-36

ARE YOU IN OR OUT OF TIME!
12 maart 2016: Fukushima Nuclear Engineer Hiroaki Koide geeft toe dat nu 70% van Japan
radioactief besmet is en dat de Elite begonnen is met het evacueren van hun families en
bezittingen uit Japan. Omdat de radioactiviteit (fall-out) via de zee en radioactieve regen in
de afgelopen 5 jaar de hele voedselketen van Japan is binnengedrongen verwacht men dat
nu 60 miljoen van de 127 miljoen Japanners al radioactief besmet zijn hetgeen te zien is aan
de extreme toename van gezondheidsklachten in Japan. In de afgelopen 3 jaar is de
radioactiviteit via de grote oceaan ook massaal naar Noord- en Zuid Amerika gedreven.
15 maart 2016: De nieuwe film van Tom Burton (Alice In Wonderland) genaamd Miss
Peregrine's Home for Peculiar Children wordt aangekondigd welke op 29/30 september in
alle bioscopen zal verschijnen. Deze film valt op door de volgende details die voor hen die
NU AL In De Geest zijn makkelijk te verstaan zijn.
De film begint met:
There Is A New World Coming
(A World Where No One Can Find Us)

This World Is Coming To An End
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children | Official Trailer [HD] | 20th Century FOX
https://www.youtube.com/watch?v=tV_IhWE4LP0
24 maart 2016: De Hebreeuwse Kalender: Purim, DE TIJD die u voor de laatste maal
waarschuwt om U Voor Te Bereiden op hetgeen komen gaat in de transformatie van ruimte
en tijd!
27 maart - 5 mei 2016: De 40 Dagen van Esther, De TIJD van Gewetensvol Leven is
begonnen. Leeft u al naar uw geweten waardoor u een rechtvaardig mens zult worden?
27-28 maart 2016: Jaarlijkse viering van het Heidense Paasfeest van Nimrod/Ishtar/Easter
6 april 2016: Vooraankondiging Stilzetten van DE TIJD op Torenklok Mechelen Limburg
6 april 2016: Begin Endlösung van de Koerden en burgeroorlog in Turkije (2e Romeinse Rijk)
en tegelijkertijd het Ukraine Referendum (3e Romeinse Rijk) van Nimrods’s Drietand.
6 april 2016: Alle honden in de UK moeten gemicrochipped en gemonitord worden. Leger
neemt in heel Amerika en Europa taken over van de politie na aanslagen in Keulen/Brussel.
7 april 2016: Facebook Mark Zuckerberg introduceert een nieuw tool voor Facebook
Messenger (Mercurius) genaamd The Beast. Met deze App kan je iedereen zijn Beast Code
scannen en weten wie iemand is zonder dat je met hem/haar hoeft te praten. Bent U al lid
van Het Beest. Draagt u al Vrijwillig Het Teken van Het CERN WWW Cosmic Web Beest ofwel
Mark of The Beast? 700.000 Beesten zijn u al voorgegaan zegt Mark in zijn promotie film.

7 april 2016: De Universiteit van Washington kondigt aan dat ze in staat zijn om digitale
beelden en woorden in het DNA van de mens op te slaan en deze weer via het WWW en/of
Cosmic Web op te vragen waar en wanneer nodig. Wetenschappers verwachten dat deze
technologische doorbraak de huidige HARDWARE datacenters van CERN, Microsoft, Google,
Facebook, Apple, IBM etc. etc. kan verkleinen c.q. miniaturisering tot de grootte van een

suikerklontje. De mens wordt in de komende jaren omgebouwd tot een wereldwijd
CONNECTED 2020 ofwel wereldwijd verbonden datacentrum aangesloten op Het Beest.
Op 1 mei 2016 koopt Microsoft Synthetic DNA bij het bedrijf Synthetic Lifeforms om te gaan
experimenteren met dataopslag in synthetisch menselijk DNA. Het einde van het computer
hardware en software tijdperk is in zicht. Chips worden in de nabije toekomst vervangen door
menselijk DNA welke middels apparatuur zoals KRISPR voor allerlei doeleinden Genetisch
Gemodificeerd ofwel ge(her)programmeert kunnen worden om de Übermensch ofwel
Transhuman Zombie van het volgende TIJDperk te creëren. De Transhuman Zombie die
middels het World Wide Transhuman Web (WWTW) verbonden en aangestuurd zal worden
door Het Beest. Draagt u al Vrijwillig/Onwetend De Code van Het Beest? De 3 e Val in de
Holografische Transhuman Zombie Wereld der Zielloze mensen is begonnen.
Op 4 mei 2016 krijgt het bedrijf Bioquark Inc. Van de Amerikaanse overheid toestemming om
mensen Wedergeboren te laten worden die Klinisch Dood zijn verklaard in het ziekenhuis. Het
project heet het ReAnima project en zal wereldwijd uitgerold worden in 2016-2017.
12 april 2016: Na eind september 2015 stilgezet te zijn, zijn de Valse Stargates/Poorten en
Toren van Babel/Jacobs Ladder/Zwarte Saturnus Kubus genoemd door de Hogepriesters van
De Levieten, Jezuïeten en Kore gereactiveerd onder De TEMPELBERG (levieten), CERN
(Jesuiten), Mekka/Antarctica (Kore) en FermiLab/LEGO in Amerika. Tevens worden er sinds
vorig jaar miniatuur stargates/kubussen gefabriceerd voor de Baal Poorten. De activering en
op volle toeren draaien van stargates gaat altijd samen met de toename van aardbevingen
en heftige fluctuaties van het aard magnetisch veld ofwel magnetosfeer.
12 april 2016: Door de wereldwijde protesten tegen het oprichten van 1000 Mensenoffer
Poorten naar de Tempel van Baal in Het Nieuwe Babylon is besloten om hier geen doorgang
aan te geven. In de plaats van de Poorten naar Baal is nu gekozen om de antichrist (AC) te
verwelkomen door Triomfbogen op te richten ter ere van zijn wederkomst in 2016-2017.
13 april 2016: De Vaticaan L.U.C.I.F.E.R Infrarood telescoop op Mt Graham Amerika focust
zich op Planet 7X. Planet 7X ofwel Nibiru, NASA’s Planet 9 staat erom bekend om cyclisch
heftige reacties op de aarde te geven in de vorm van plasma discharges en grote
aardbevingen.
13 april 2016: In Amerika wordt H.R. 636 the FAA Reauthorisation Act voorgesteld om
iedereen die Amerika in of uit gaat een Biometrisch (DNA) Paspoort en Scan te geven welke
wereldwijd gescant, gevolgd en gemonitord kan worden. The Mark of The Beast is hier!
14-april 2016: Wereldwijde Wedergeboorte, activatie en verbinding van De 144.000
Lichten (zie ook bij Home: De Wederkomst van De 144.000 en De Twee Getuigen).
Tegelijkertijd de Verlichting van Orion en De Eerste gevallen engelen/goden ofwel 14 e
Capstone/HorusOog.
14-15 april 2016: Wereldwijd en specifiek de gebieden rond “The Ring of Fire” waar Japan,
Californië, Equador, Tonga etc. zich op bevinden vinden aardbevingen plaats met een kracht

van 7+ op de schaal van Richter. Wetenschappers vrezen voor “The Big Four ofwel 4
aardbevingen met een kracht van 8.0+ binnen 48 uur. Is er een CERN Stargate connectie?
15 april 2016: De Door het Monarch Mind Control gecontroleerde Pink lanceert haar muziek
trailer genaamd “Just Like Fire” voor de nieuwe film genaamd: Alice Trough The Looking
Glass welke op 27 mei 2016 zal uitkomen.
15 april 2016: UN/UNESCO adopteert de Tempelberg alleen als (EL) Al-Aksa Mosque.
15 april 2016: De Holografische Olympische Spelen in Japan, welke in 2020 gehouden zou
moeten worden, wordt geopend met een “Artificial Meteor Lightshow” (ALE The Future of
Entertainment) ofwel meteorietenstorm en staat in Het Teken van Het Beest Robotisering en
Transhumanisering van de mensheid. Alle robots, zelfrijdende auto’s en transhumans
worden verbonden met De SkyTree toren in Tokyo welke wel heel veel lijkt op de SkyNet
Toren uit de Terminator films met Arnold Schwarzenegger. Maar bestaat Japan dan nog wel?

Het Begin van De Jaarlijkse Occulte Rituele Offerperiode 19 april t/m 1 mei 2016
19 april 2016: Openen eerste van 1000 Valse Poorten en/of Triomfbogen naar/van De
Tempel van Baal in Babylon Londen (Trafalgar Square) en NYC (Time Square) en de
organisatie van diverse rituele occulte heidense offer feesten gedurende 19 april-30 april
2016 om mensen en hun kinderen en kleinkinderen te misleiden en verleiden om door een
van de valse poorten naar De Tempel van Baal te lopen alwaar zij ritueel geofferd zullen
worden ter ere van De Orion Keizer/Nimrod/Baal/Osiris/Lucifer. Heel toevallig is de
zogenaamde geboortedag van Adolf Hitler 19 april en zijn zogenaamde sterfdag 30 april.
Wat een occult toeval allemaal of is dit door The Time Keeper en zijn volgelingen allemaal in
scene gezet voor zijn wederkomst op aarde via zijn zoon The Time Lord TammuzHorusApollo

De Empire State Building in New York City (NJC) wordt op 19 april, de eerste dag van de
jaarlijkse occulte rituele offerperiode in het Rood gezet om iedereen eraan te herinneren dat
de antichrist eraan komt. Tenminste dat is de bedoeling van de hogepriester occultisten
onder ons. Maar ja, of dit ook daadwerkelijk dit jaar gaat gebeuren is maar de vraag.

Tegelijkertijd ofwel 19 april wordt in Londen op Trafalgar Square De Triomfboog in Het Rood
Verlicht ter ere van de bloedoffers aan Nimrod/Baal/Osiris in de afgelopen duizenden jaren.

If You Do Not Know The Time Like The Time Keeper and The Time Lord Do
You Will Not Wake Up in Reality in order To Go Home
You Keep On Dreaming and Believing in an Illusion
You Are A Lost Soul in TIME and Space
A Transhuman Transgender Beast
Part Of The Machine of The Beast
Carrying The Mark Of The Beast
A Zombie In Pain
Nearly DEAD
Matthew 24:44
De 1000 Valse Poorten naar De Tempel van Baal welke tijdens Het Hebreeuwse 33 Jubilee
Jaar 2016 (Yob-El) in o.a. Het Nieuwe Babylon gebouwd zullen worden (UK De Moeder van

Het Nieuwe Babylon en De JerUSAlem Het Nieuwe Babylon. Deze Valse Poorten naar De
Tempel van Baal zijn een kopie van De Poort die voor De Tempel van Baal in Palmyra (Syrië)
staat - welke door Koning Solomon en later Herodus ten tijde van Jezus Christus gebouwd
werden om baby’s en kinderen te offeren aan De Keizer van Orion, Nimrod, Baal ofwel
Lucifer.-Deze Poorten ofwel Arches naar De Tempel van Baal worden op dit moment onder
regie van De VN en The Insitute for Digital Archaeology (Holografische Poorten en Tempels)
gemaakt in Carrara (Italië) met behulp van een door AI kunstmatige intelligentie gestuurde
robot genaamd Thor (Noorse God van De Bliksem en Donder ook wel Apollo en de antichrist
genoemd in het westen). The Institute for Digital Technology kreeg voor dit Tempel en
Poorten naar De Tempel van Baal in Babylon project The Apollo Awards 2015. Zoals u weet is
Apollo ofwel Appolion een andere naam voor Enki/EA/Tammuz/Horus ofwel de antichrist.
Zoals u weet betekent Babel in het Akkadian (Bab Ilu) De Poort waardoor de gevallen engelen
ofwel goden naar de aarde komen. Er zijn twee soorten poorten. De Poort waar ANUnaKi
Enki ofwel EA met zijn gevolg naar de aarde kwam en De Poort waardoor ANU-ANUnaTU
Enlil ofwel ILU met zijn gevolg naar de aarde kwam. Zie “The Awakening” voor meer details
over de geschiedenis en de val van de ANUnaKi’s (Enki) en AnunaTU’s (Enlil) op aarde.
19 april 2016: Jaguar Commercial maakt het nogmaals allemaal duidelijk. Bent U Al Wakker?
We have already created A Beast. Now it is TIME for a new Animal. With the same potent
DNA but more ruthlessly efficient. Introducing the new generation (race) of Jaquar.
https://www.youtube.com/watch?v=PBuzMqty5pM
21 april 2016: De Heilige Jacobus, de broer van Jezus is opgestaan om alle gereïncarneerde
Joden, Romeinen, Farizeeërs en Priesters te informeren over de Wederkomst van Christus
IN hen aan De EindTIJD, welke Het Einde van Alle duisternis op aarde zal inluiden!
21 april 2016: In Olympia wordt door de Hogepriesters van Apollo (antichrist) het 80e (Het
Bijbelse Openbaringen 8 VUUR der Apocalyps) Olympische RIO/RA/RE Vuur ter Ere van
Apollo en opgedragen aan Apollo ontstoken. Apollo die net als Enki/EA, Tammuz, Horus en
Thor in zijn rechterhand het VUUR draagt om de wereld te laten ontbranden en in De TIJD te
laten transformeren in een geheel andere PAARSE = Ruimte (Rood) + TIJD (Blauw) gedaante.
Greece: Ancient Olympia hosts 80th Olympic flame ceremony ahead of Rio 2016
Officieel heet de Rio 2016 Olympische Spelen: De XXXI Olympiade hetgeen vanuit een occult
standpunt en numerologie staat voor de 6661 Olympische Spelen. De Spelen van Apollo de
antichrist en zijn moeder Sophia welke staat voor 6666. Het wordt dus een groot feest in Rio
met bovenop de berg een groot Wit Standbeeld van Christus. Is dit de 4 e BOOM
https://www.youtube.com/watch?v=i9La-RBwWMc
21 april 2016: Tijdens de 90e verjaardag van Queen Elisabeth II worden er in Engeland 1000
VREUGDEVUREN ter ere van het oprichten van de 1000 Poorten naar De Tempel van Baal
aangestoken. De 1000 Poorten naar De Tempel van Baal waarvan de eerste op Trafalgar
Square Londen ter Ere van The Time Keeper en zijn Zoon, The White Rabbit, De Keizer van

Orion, ANU, Nimrod, Osiris, Zeus, Jupiter, Cern-unnos, Lucifer, Augustus, Lord Horatio
Nelson (welke voor De Poort op De Kolom genaamd “The Temple of Mars” ofwel Mars De
God van De Oorlog staat. Lord Horatio Nelson waarvan de naam Horatio in het Italiaans Time
Keeper betekent. Lord Horatio Nelson die in zijn familiewapen de Twee Palmen/Pilaren van
De Poort naar De Tempel van Baal in PALMyra te Syrië heeft staan. Lord Horatio Nelson die
De Vloed van Noach welke zijn zombie creaties zijnde de Nephilim en Giganten van de aarde
verwijderde moet WREKEN/AVENGE (Zie de Avengers films van Marvel en UK Sean Connery).
Avengers 3 Infinity War Trailer 2016
https://www.youtube.com/watch?v=qdWxTNrXBh4
The Avengers (1998) Trailer
In deze film ziet u al wat The Time Keeper en The Prince of Time en hun Hogepriesters
allemaal met De TIJD kunnen doen om hun EindTIJD spel voor te bereiden
https://www.youtube.com/watch?v=kgTiFsCMCo4
Lord Horatio Nelson die net zoals Horus zijn Rechteroog verloren heeft in de strijd. Lord
Horatio Nelson die als 33e Vrijmetselaar alle tekenen van Een Vrijmetselaar Groot Meester
draagt. Lord Horatio Nelson die als Capstone ofwel De Vrijmetselaar Keystone bovenop De
Poort/Stargate moet komen om deze te Reactiveren.
Kortom allemaal zaken waar ze bij CERN druk mee bezig zijn vandaag!

De Triomfboog die de antichrist moet verwelkomen in de periode 2016-2017
De Poort die geopend werd op 19 april 2016. De Poort die wanneer je door de ene kant kijkt
gericht is op De Big Ben (The Time Keeper) en de andere kant op de National Gallery
(Isis/Sacrifice) welke een kopie is van de Pergamon Tempel van Baal welke ook In Rome,
Berlijn, Parijs, Washington, NYC (One World Tower Black Cube Tesseract) etc. staat. Zowel in
NYC, Washington, Rome, Berlijn, Parijs etc. is de opstelling hetzelfde. De Fallus van Osiris aan

de ene kant van De Poort (Waar Horus de antichrist uit Wedergeboren moet worden) en de
Baarmoeder van Isis ofwel Dome/Koepel aan de andere kant van De Poort.

Amerika Het Nieuwe Babylon met New York City als prachtig voorbeeld met zowel De Fallus
van Osiris (One World Trade Center), De Twee Vrijmetselaar Pilaren en De White Rabbit in
Black Cube/Tesseract/Zwarte Kubus Brookfield Place welke keurig voor Osiris staat.

The White Rabbit ofwel The Time Keeper (sleutel) voor Brookfield Place. Brookfield welke
niet meer is dan een kopie van De Poort naar De Tempel van Baal (One World Tower) in Het
Nieuwe Babylon. Wanneer zal The White Rabbit De Poort Ingaan om deze te openen voor zijn
zoon The Time Lord waarna deze door De Poort de aarde kan betreden. The White Rabbit
INTRUDE tentoonstelling is tussen 17-30 april te zien in heel Amerika/Nieuwe Babylon.

En ja hoor The White Rabbit ofwel Time Keeper (The Lord of Time) is nu binnen in De Poort
naar De Tempel van Baal (One World Tower). Heel toepasselijk staat hij net als Lord Horatio
Nelson keurig tussen 2 Palmen net zoals bij de originele Tempel van Baal in Palmyra Syrië.

En hier ziet u nog even de Ellis Island (Alice Island) waarop het Vrijheidsbeeld staat (Het
standbeeld van The Prince of Time/Tammuz/Horus/Apollo de antichrist die net als bij de
Olympische Spelen in zijn Androgyne (man/vrouw) rechterhand het licht van Lucifer zijn vader
Nimrod/Osiris/Zeus draagt om de aarde te verduisteren. Apollo brengt een saluut aan De
Poort naar De Tempel van Baal (Brookfield Place), Tempel van Baal (One World Tower met
helemaal boven ofwel op de 14 etage het Valse Licht/Geloof van sophia) en zijn Vader in Het
Nieuwe Babylon. Zijn Vader, The White Rabbit ofwel Time Keeper (The Lord of Time), is klaar
om de poort te openen waardoor Apollo ofwel The Prince of Time c.q. de antichrist de wereld
kan betreden. Op welke datum dat is kunt u lezen IN DE TIJD!
21 april 2016: Tijdens het AANROEPEN van Apollo in Olympia en het ontsteken van de 1000
vreugdevuren in Engeland wordt De Valse Paarse Prince, ritueel geofferd als signaal dat
Ruimte (Rood) en TIJD (Blauw) nu verenigd zullen worden onder De Valse Paarse Prins
Apollo, de zoon van Nimrod en Semiramis ook wel Osiris en Isis genoemd in Egypte. Nu weet
u ook de betekenis van de Nederlandse, Franse, Russische etc. Rood Wit Blauwe vlaggen.
Het Rood en Blauw dat tot 21 april gescheiden gehouden werd door Het WIT van De Geest
moet nu net zoals de Androgyne (Man/Vrouw) Prince en mevrouw/meneer Wurst van het
Eurovisie Songfestival 2014 en 2015 straks de nieuwe VALSE Androgyne Transhuman
Transgender mens opleveren die verbonden zal worden met Het Beest uit De Bijbel. Het
Beest dat zoals u weet (Lees The Awakening nogmaals) het CERN WWW en Cosmic Web is
waar bijna ieder mens vandaag VRIJWILLIG mee verbonden is omdat het zo leuk en hip is. De
Purple Rain is natuurlijk het Genetisch Gemanipuleerde Zaad van Het Beest dat over de
mensheid via zijn Genetisch Gemodificeerde (Natural Flavouring) voedsel, water, vaccins,
chemtrails etc. grootschalig over de mens is uitgestort sinds de 50er jaren onder het mom
van duurzaamheid en de creatie van “Valse SuperTranshumans”. U begrijpt dat Uw Innerlijke
LevensLicht al deze genetische manipulaties eenvoudig kan neutraliseren. Zie ook de werken
“Het Is Volbracht” uit De LichtOTheek welke u gratis kunt downloaden via de volgende LINK:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Zullen er in de komende TIJD 3 Rassen Wakker Worden en Opstaan? Het Christus Ras dat
door De Bruidegom mee naar Huis genomen wordt. Het Gevallen engelen/goden heersers ras
en het middels Purple Rain gemodificeerde Lucifer/Satans Zombie Ras dat langzaam wegrot
door de Genetische Modificaties, Mind Control Straling en Technologische Implantaten die
net zoals in de TIJD voor Noach niet blijken te werken. U Bent GEWAARSCHUWD om Het
Genetische en Technologische Teken van Het Beest te Vermijden! U bent dan niet meer te
redden “To Be Unredeemable” omdat uw ziel is overgenomen door deze gevallenen. Films als
X-Men, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, Avengers, The Fantastic Four,
Spiderman, Superman, The 4400 etc. etc. ofwel de hele helden reeks van Marvel zijn illusie
Super Transhuman Helden die net als vele filmsterren, popsterren en bedrijfstyconen hun ziel
verkocht hebben voor een droom/fantasie/illusie en als beloning langzaam zullen wegrotten!
De Superhuman Zelf Ascension Mythe is een New Age Illusie die ooit door De Levieten,
Jezuïeten en Kore Hogepriesters is ontwikkeld in het begin van de 50ér jaren om de Oude
Rooms Katholieke Kerk te behoeden voor de leegloop na de 2e Wereldoorlog. Paus Pius XII
collaboreerde immers met Adolf Hitler bij het oprichten van Concentratiekampen,
Vernietigingskampen en Holocaust om experimenteel een Übermensch te creëren. Dit
programma heette toen het Eugenetica programma en is nu herdoopt tot Super Transhuman

programma. De samenwerking van Paus Pius XII (1939-1958) met Adolf Hitler werd hem door
vele gelovigen niet in dank afgenomen. Hierdoor verlieten vele teleurgestelde Christenen De
Oude Kerk na de Tweede Wereldoorlog. Vele teleurgestelde Christenen die nu in De New Age
Kerk zitten ofwel in De Val van De Oude Kerk zijn gelopen. De Oude Kerk en Nieuwe New Age
Kerk hebben immers dezelfde Levieten/Jezuïeten/Kore Hogepriesters als bazen. Zoals u al in
The Awakening heeft kunnen lezen waren De Levieten/Jezuïeten/Kore Hogepriesters ook
betrokken bij de oprichting van CERN, Bilderberg en Euro Vision Song Contest.

Op 22 april 2016 wordt het Mercedes Benz Stadion verlicht in Purple Rain ter nagedachtenis
van het rituele occulte offer van Prince op 21 april 2016. Wereldwijd worden na de rituele
occulte offers in Parijs van 13 november 2015 nu alle gebouwen PAARS verlicht. Het feest
gaat beginnen dames en heren. Tenminste dat denken ze.

En nog veel meer Machtscentra en de daarbij behorende gebouwen worden op 22 april
Purple Rain ofwel ter vooraankondiging van de Übermensch c.q. Transhuman mens verlicht.
21 april 2016: CERN ALICE ATLAS LHC brengt in navolging van Alice Trough The Looking
Glass, Angels & Demons, Het Bernini Mysterie en Symmetrie nu ook de film Hologram for
The King met Tom Hanks, welke ook in Apollo 13 speelde, uit. Een film die begint met heel
veel Purple Rain en zoals in de meeste films van 2015-2016 weer helemaal gaat over het
Stilzetten of Terugdraaien van De TIJD en tevens Holografische Projecties van de antichrist
laat zien waarmee men de blinde ofwel onwetende mensen op aarde probeert te overtuigen
van de wonderbaarlijke gaven van de antichrist welke in feite niet meer dan High Tech
trucjes van Het Beest zijn. Zou Tom Hanks nou toevallig succesvol zijn geworden of heeft hij
ook zo’n ziele contract in Hollywood getekend voordat hij beroemd werd?

CERN ALICE ATLAS SYMMETRIE FILM
(Gemaakt in Nederland waar CERN/Bilderberg geboren werd in Amsterdam 1953)

De naam CERN komt van Cern-unnos De Keltische naam voor De Keizer van Orion, ANU,
Nimrod, Osiris, Zeus, Jupiter, The Time Keeper/The Lord of Time, The Key, White Rabbit etc.
CERN is sinds 23 september 2015 op zoek naar The Lord Particle ofwel The Lord of Time.
http://www.symmetrymovie.com/

http://atlas.cern/

Bent U Al Wakker?
Bent U Al Innerlijk Voorbereid?
ARE YOU IN OR OUT OF TIME!
BENT U AL INNERLIJK VOORBEREID OP HETGEEN DOOR DE 1000 POORTEN VAN BAAL
NAAR DE AARDE KOMEN GAAT ALS U NIET UIT VRIJE WIL IN EEN GEESTELIJK LICHTWEZEN
TRANSFORMEERT IN DE KOMENDE DAGEN/WEKEN?
OF BLIJVEN DEZE POORTEN NAAR SATURNUS GEWOON DICHT OMDAT ZE ALLEMAAL
VERLICHT EN GEOPENBAARD ZULLEN WORDEN VOOR WAT ZE WERKELIJK ZIJN?
EEN ILLUSIE/FANTASIE/DROOM BINNEN TIJD EN RUIMTE!
1 Thessalonians 5:3 KJV
For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction comes upon them, as
travail upon a woman with child; and they shall not escape.
Hennessy V.S: The Piccards :90
(The Way Is UP In Time)
(When One Yourney Ends The Next One Begins)
https://www.youtube.com/watch?v=30xqqjosCLQ
Hennessy X.O from 'Drive' Director Nicolas Refn
(All Seeing Eye Rising Heat, Sacrifice To The Beast)
https://www.youtube.com/watch?v=2T8JCapevxM
22 april 2016: Titanic Leonardo Di Caprio speelt een belangrijke rol tijdens het tekenen van
The UN Climate Agreement “There Is A New World Coming” Agenda 2030 in NYC welke in
december 2015 werd voorbereid in Parijs. Mr Di Caprio zegt: An UPHEAVAL and MASSIVE
CHANGE IS REGUIRED NOW – one that leads to a new collective consciousness (belief and
religion). A new collective evolution of the human race inspired and enabled by a sense of
URGENCY from all of you! Op 15 maart 2016 wordt een nieuwe film van Tom Burton (Alice In
Wonderland) genaamd Miss Peregrine's Home for Peculiar Children aangekondigd welke op
30 september in alle bioscopen zal verschijnen. Deze film valt op door de volgende details
die voor hen die NU AL In De Geest zijn makkelijk te verstaan zijn.
De film begint met:
There Is A New World Coming

(A World Where No One Can Find Us)
This World Is Coming To An End
They are going to a special place (meisje en jongen zwemmen door Water=TIJD)
Dan dalen ze af “Descending” naar een schip wat wel heel veel op De Titanic lijkt
Het schip heet de MS Augusta (zoals uw weet uit The Awakening is Augusta/Livia de vrouw
van Keizer Augustus en de reïncarnaties van jawel Nimrod en Semiramis ofwel Osiris en Isis).
Het meisje en de jongen dalen in het schip af door de Baarmoeder/Dome/Koepel van Isis
waarna ze via De Titanic Staircase To Heaven ofwel Jacobs Ladder/Toren van Balen/Stargate
naar een “Special Place” gebracht worden. Een plaats waar allemaal Paarse Transgender
Transhumans rondlopen met allemaal valse wonderbaarlijke eigenschappen.
In de film komen we hetzelfde jongetjes tegen wat we uit de film HUGO kennen welke alleen
maar over TIJD gaat en De Eiffeltoren welke staat voor de Fallus van Osiris ofwel De Keizer
van Orion die eens De Sleutel van De TIJD tot zijn beschikking had waarbij ISIS het slot was.
En wat gebeurt er als de sleutel in het slot gestoken wordt. Jawel daar hebben we Horus
weer ofwel de antichrist die door de poort van Saturnus op aarde moet komen! Nou ja dat is
het grote geheime occulte plan. Maar we weten dat dit soort plannetjes nooit gaan lukken
omdat ze door De Geest ofwel God en Christus allang doorzien zijn!
Aan het einde van de film verandert Miss Peregrine in een Phoenix die uit haar vurige AS
opstijgt naar. Ja, daar waar niemand naartoe wil gaan.
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children | Official Trailer [HD] | 20th Century FOX
https://www.youtube.com/watch?v=tV_IhWE4LP0
Independence Day: Resurgence Trailer
(De Alien Deceptie film om uw geheugen op te frissen)
https://www.youtube.com/watch?v=NCe_JshWOZ0
22-23 april 2016: CERN ALICE ATLAS wordt op volle kracht aangezet waarna het Aarde
Elektromagnetische veld op 23 april tussen 5:37 UT en 7:39 UT grotendeels implodeert.
Heeft u zich op 22-23 april wat vreemd gevoeld, dan weet u waardoor dit gekomen is.
23 april 2016: Na de De Clockwork Juda Jupiter Lion van 28 januari en Poort naar De Tempel
van Baal op 19 april is het op Trafalgar Square nu tijd geworden om aldaar St Georges (St
Joris en De Draak) en Shakespeare (400 jaar) festiviteiten te starten. Zoals u weet is St.
George De Patroon Heilige van Engeland welke op de nationale vlag te zien is als het Rode
(Genua/Tempelier) Kruis op een Wit Vlak. Na de inlijving van Schotland kwam hier het St.
Andrews Blauwe Kruis overheen. Jawel ook weer Rood Wit en Blauw wat Paars moet
worden in de komende TIJD om Tammuz/Horus/Apollo ofwel de antichrist te verwelkomen.

En jawel hoor net zoals bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen van 2012 in
Londen wordt weer het gedicht van William Blake Jeruzalem voorgedragen. Is Engeland dan
toch The Garden Of Eden of wordt zij opgeofferd voor een hoger (gevallen) doel? Op 22 april
feliciteert Facebook “The Brits” met een Rode Roos, Draak en Helm, Facebook Doodle.
23 april 2016: Amerika’s STRATCOM kondigt operatie Global Lightning (Apollo/Thor) Strike
aan. Meer dan 9 US Combatant commands beginnen met het oefenen van een Global
Wargame tegen China, Rusland, Iran en Noord Korea ofwel hun Occulte vrienden.
23-29 april 2016: De Hebreeuwse Kalender: Passover Feest der Wederopstanding van
Tammuz 4 de antichrist (AC) welke ieder jaar geviert wordt door de volgers van De Zwarte
Zon Saturnus ofwel The Black Cube die u tegenwoordig overal tegenkomt op straat.

Rabbi Shlomo Goren (Rabbi van Het Israelische leger), met de Saturn Black Box op z’n
voorhoofd, na herovering van de Klaagmuur en Tempelberg tijdens de 6 daagse oorlog van
5 juni – 10 juni 1967
Het ware Passover gaat over Atonement (Vergeving) en Redemption (Kwijtschelden van de
zonden van de mens) door Jezus toen hij zich met 3 nagels voor de zonden van de mens aan
het kruis van Saturnus, de zwarte kubus/zon, liet nagelen om 3 dagen later als Christus weer
als Voorbeeld voor alle Mensen Op Te Staan ofwel Wedergeboren te worden
24 april 2016: Vooraankondiging Stilzetten van DE TIJD op Torenklok in Den Helder
25 april 2016: De Heilige Helena, de vrouw die Jacobus op zijn weg verzorgde, is opgestaan
en vele vrouwen zullen haar voorbeeld volgen voor de vele Heiligen die zullen Opstaan!

25 april 2016: Jaarlijkse viering van de National DNA Day ofwel Human Genome Day
(Genetische Manipulatie) ter ere van het ontstaan van De Transhuman Zombie Ras/mens.
Tegelijkertijd komt de nieuwste X-Men Trailer Apocalypse uit. Een film met vele Super
Transhumans die allemaal Hollywood illusies zijn om de massa te misleiden en verleiden om
ook Vrijwillig een Transhuman zombie te worden. De X-men Trailer film begint met de zin:
Just because there is no war, does not mean there is peace. He (Apollo) is coming!
Gevolgd door Illuminati Pyramides en het herplaatsen van de Capstone/Keystone op de 14e
Etage van de Pyramide. De wederopstanding van de Blauw/Paarse antichrist etc.
26 april 2016: Jaarlijkse Aliens Day viering. Kortom het promotie programma voor het
verwelkomen van aliens welke natuurlijk niet meer zijn dan Genetisch Gemodificeerde
mensen die jaarlijks in grote getalen wereldwijd gefabriceerd worden. In China is vorig jaar
zelfs een fabriek geopend welke 1 miljoen koeien/varkens/mensen per jaar kan klonen.

26 april 2016: Er wordt geannonceerd dat de Big Ben STIL Gezet zal worden. Het Symbool
van The Time Keeper Osiris wordt STILGEZET. De TIJD wordt STIL Gezet ter voorbereiding
op de komst van The Prince of Time ofwel Tammuz, Horus, Apollo de antichrist.
27 april 2016: De Eerste LichtGolf en WAARSCHUWING. De 144.000 Heilige Lichten
Activeren Het Grote LichtVeld in de schepping en in/op/rond de aarde waardoor de
duisternis ingesloten zit Tussen Het Grote Christus en Maria Licht. Het Grote Christus en
Maria Licht vraagt of U zich Innerlijk Op dit Grote Licht WILT AFSTEMMEN voor SALVATION

WIJ WETEN HOE LAAT HET IS!
WEET U HET NU OOK?

27-30 april 2016: Joshua’s Long (Time) Day. Joshua vertelt aan iedereen die het wil weten
wat er met De TIJD gaat gebeuren in de komende weken en maanden. Het Ware Paars is
Het Paars Van De Innerlijke Wederopstanding en Wederkomst van Christus IN U NU!
Are You In The True Lambs Book Of Life
Has The True Lamb Paid For Your Sins
Do You Serve The True Lamb Now?
If Yes. You Have Been Redeemed, Sealed and Saved FOR EVER
The Promised Land, The New Jerusalem, Was Already OPEN for them who COULD SEE
THE ONE IS THERE FOR THEM WHO HAVE OPENED THEIR INNER EYE FULLY
29 april 2016: Begin van de kleine Moslim bedevaart genaamd Umrah welke plaatsvindt
tussen 29 april en 8 mei en de grote bedevaart Hadj inluidt tussen 9-14 september 2016.
29 april 2016: In navolging van Facebook Mark Zuckerberg (7 april 2016) introduceert De
CEO van Google ook een HOLO PRESENCE App om De Beast Code te verrijken met allerlei
GEOSpatial BioMetrische Transhuman Transgender informatie. Voor hen die dit nog niet
weten is GEOSpatial Intelligence de opvolger van het huidige internet en heeft het geen
hardware meer nodig als input device. Het is helemaal Holografisch en Genetisch geworden
en wordt dus gepersonifieerd met je Biometrische Genetische Informatie. U bent nu echt
een Vrijwillig volwaardig lid van Het Beest Geworden. Bent U al lid van Het Beest. Draagt u al
Vrijwillig Het Teken van Het CERN WWW Cosmic Web Beest ofwel Mark of The Beast?
29 april 2016: CERN wordt stopgezet door een Weasel. Het woord Weasel, welke een
onderdeel is van een Spinnewiel, betekent in het Engels Clock Wheel/Click Wheel en staat
voor Het STILZETTEN van De TIJD! De werkelijke reden voor het stopzetten van CERN is
natuurlijk dat De Levieten/Jezuïeten/Kore Hogepriesters zich willen voorbereiden op de
Rituele Offers die na 1 mei en specifiek vanaf 13 mei wereldwijd moeten plaatsvinden om de
antichrist bij zijn wederkomst op aarde gunstig te stemmen. Het Beest in Posthuman vorm.
29 april 2016: Aankondiging van de Invictus Games. Queen Elisabeth II en haar kleinzoon
Prince Harry maken samen met Barak en Michelle Obama een leuk promotie filmpje met
veel BOOM BOOM BOOM erin. Hier een mooi filmpje direct van The British Monarchy site.
invIctus gAMes ofwel I AM Invictus (Apollo) staat dik gedrukt op de folder.

Invictus Games 2016 fighting talk
https://www.youtube.com/watch?v=KuNcSp2T4Lw

Let The Countdown Begin!!!
29 april 2016: Rusland en China besluiten zich te verenigen tegen de USA en Europa op
militair, monetair en handels politiek. Dit zijn de eerste 4 van de 10 koningen die zich onder
de antichrist zullen verenigen. Hun strijd is dus een False Flag strijd om de wederkomst van
de antichrist te bespoedigen in de periode 13 september 2015 -2 oktober 2016.
29 april 2016: De Trevi Fontijn in Rome wordt, net zoals NYC (Empire State Building) en
Londen Triomf Boog op Trafalgar Square, ROOD Verlicht vooruitlopend op het OFFEREN
van NYC, LONDEN EN ROME aan de antichrist. Tenminste dat is het occulte plan!

De Trevi Fontein staat zoals u weet recht voor De Clemens XII Tempel van Baal

30 april 2016: Het vieren van Beltane Eve, Walpurgisnacht, Roodmas Day, Hitler
1 mei 2016: Jaarlijkse occulte viering van de Wederopstanding van de antichrist AC ook wel
BelTane en MayDay genoemd in de occulte kringen. En gelijk op deze eerste dag van het jaar
van de antichrist wordt er een kerk in New York City geofferd genaamd Manhattan Cathedral

1 mei offer aan de anticrist in Manhattan vlak bij de One World Tower Tempel van Baal
1 mei 2016: Microsoft koopt Synthetic DNA bij het bedrijf Synthetic Lifeforms om te gaan
experimenteren met dataopslag in synthetisch menselijk DNA. Het einde van het computer
hardware en software tijdperk is in zicht. Chips worden in de nabij toekomst vervangen door
menselijk DNA welke middels apparatuur zoals KRISPR voor allerlei doeleinden Genetisch
Gemodificeerd ofwel ge(her)programmeert kunnen worden om de Übermensch ofwel
Transhuman Zombie van de het volgende TIJDperk te creëren. De Transhuman Zombie die
middels het World Wide Transhuman Web (WWTW) verbonden en aangestuurd zal worden
door Het Beest. Draagt u al Vrijwillig/Onwetend De Code van Het Beest? De 3 e Val in de
Holografische Transhuman Zombie Wereld der Zielloze mensen is begonnen.
4 mei 2016: Het bedrijf Bioquark Inc. Van de Amerikaanse overheid toestemming om
mensen Wedergeboren te laten worden die Klinisch Dood zijn verklaard in het ziekenhuis.
Het project heet het ReAnima project en zal wereldwijd uitgerold worden in 2016-2017.
4 mei 2016: De NextVR Teams beginnen met het uitrollen van een wereldwijd Holografisch
netwerk en systeem om concerten overal ter wereld tegelijkertijd te laten plaatsvinden. We
kenden dit al van Microsofts HoloLens en HoloPortation project maar nu wereldwijd.

4 mei 2016: De leider van De Transhumanist Party, Zoltan Istvan, wordt gevraagd om een
hoge positie in het Witte Huis na de Presidentsverkiezingen van 2016 op zich te nemen.
Zoals in De Dagen van Noach, Lot en Babylon
Mattheus 24 “Rede van de Laatste Dingen”, Luke 17 en Genesis 6 en 11
4 mei 2016: Laatste Dodenherdenking in Nederland want hierna is De Dood er niet meer!
Het is altijd vreemd om te zien dat we tijdens de dodenherdenking net als de Amerikanen,
Engelsen en Joden een groot aantal kransen leggen voor de Fallus van Osiris op De Dam.
Zouden ze in Den Haag wel weten aan welk occult offer ritueel ze ieder jaar meedoen.
5-5 mei 2016: De Tweede LichtGolf en WAARSCHUWING: Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag
en Geestelijke Moeder Maria Dag viering en Waarschuwing van Moeder Maria aan alle
mensen op aarde die niet in de illusie val van de antichrist willen lopen in de komende
weken en maanden van De Grote Transformatietijd. Het Grote Christus en Maria Licht
vraagt nogmaals of U zich Innerlijk Op dit Grote Licht WILT AFSTEMMEN voor SALVATION
Thema: Het in je Bewustzijn Loslaten van De Ruimte
5 mei 2016: De Joden herdenken de Holocaust op dezelfde dag dat De Nederlanders hun
doden herdenken van de Tweede Wereldoorlog.
5 mei 2016: Het is in Amerika “The National Day of Prayer” die dit keer in het teken staat van
“Wake Up America” met als motto: Shout It Loud, do not hold back, raise your voice like a
TRUMPET uit Isaiah 58:1. Bent U Wakker? Iedereen schreeuwt dat U Wakker moet worden!

Zie wederom Het Blauw-Rode Alarm c.q. Waarschuwingssignaal in deze poster voor Paars

6 mei 2016: Google presenteert op 6 mei zijn Google Doodle waar we De Titanic (Kronos de
God van De Tijd en zijn Titanen) rechtstreeks op een IJsberg welke symbolisch staat voor
Mount Olympus ofwel de witte berg waarop de Griekse Olympian gevallen goden wonen. Nu
weet u waarom de Titanic gezonken is. Hij werd door De Volgelingen van De Olympians op
aarde c.q. in de stoffelijke werelden ritueel geofferd aan Zeus welke de leider is van De
Olympians. De Olympians die na de strijd met Kronos en de Titanen de baas werden over de
gevallen schepping van ruimte en TIJD incl. de aarde. Zeus die u ook wel kent onder de
namen The Time Keeper, De Keizer van Orion, ANU, Nimrod, Osiris, Amon RA etc.

Mount Olympus, Griekenland. De plaats waar zogenaamd de gevallen goden in een andere
TIJD dimensie wonen lijkt wel verdacht veel op een IJSberg waar De Titanic tegenaan voer.

6 mei 2016: TegelijkerTIJD met de presentatie van De Titanic Google Doodle wordt in
Amerika aangekondigd dat De SS United States (Cruiseschip van De Amerikaanse Elite)
gerestaureerd zal worden. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de occulte
genootschappen Het Nieuwe Amerika/Het Nieuwe Babylon als een Phoenix uit Het AS van
Het Oude Amerika willen laten verrijzen in de komende maanden/jaren.

6 mei 2016: TegelijkerTIJD wordt in Engeland (De Moeder van het Nieuwe Babylon) op de
Thames/TIME, bij Greenwich (Time), vlak bij De Big Ben (Time), De Obelisk van Cleopatra/Isis
en The Eye/Horus Reuzenrad het nieuwe Cruiseschip genaamd Viking Sea gedoopt.
Zou het allemaal toeval zijn er op 6 mei 2016 ofwel 6-5-2016 ofwel numerlogisch 11-9 ofwel
911 gewaarschuwd wordt door de occulte genootschappen dat oude schepen c.q. de oude
wereld ten onder gaan om plaats te maken voor een nieuwe wereld van Viking God Thor.
En o ja vergeet ook niet de film van Tom Burton (Alice In Wonderland) genaamd Miss
Peregrine's Home for Peculiar Children welke op 15 maart werd aangekondigd en op 22 april
door Leonardo di Caprio (Titanic) nogmaals werd gebruikt om het einde van de oude wereld
aan te kondigen. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children verschijnt op 30 september in
een bioscoop bij u in de buurt.
De film begint met:

There Is A New World Coming
(A World Where No One Can Find Us)
This World Is Coming To An End
They are going to a special place (meisje en jongen zwemmen door Water=TIJD)
Dan dalen ze af “Descending” naar een schip wat wel heel veel op De Titanic lijkt
Het schip heet de MS Augusta (zoals uw weet uit The Awakening is Augusta/Livia de vrouw
van Keizer Augustus en de reïncarnaties van jawel Nimrod en Semiramis ofwel Osiris en Isis).
8 mei 2016: Vele Blauw Rode Waarschuwingssignalen in Parijs welke beginnen bij de
Historische Poort naar De Tempel van Baal genaamd de Arc De Triomphe (1e Straat) welke
dan via de Champs de Elysee loopt naar Cleopatra’s (isis/Osiris Fallus) Obelisk, met Gouden
Capstone welke wijst naar Het Louvre alwaar voor de deur op de 14 e Straat/Brug over de
Seine De 14e Capstone van de Pyramide van Gizeh staat ter aanroeping en vervulling van De
Grote Pyramide met daarop Het Al(Niets)ziend Oog van Horus de antichrist. Zoals u weet
staan in Londen (De Moeder van het nieuwe Babylon Amerika) en New York (Het Nieuwe
Babylon) dezelfde ROOD Granieten Obelisken welke uit Luxor/Karnak stammen en geplaatst
zijn TUSSEN De NIJL (River of Time zie Bijlage 1) en De Tempel van Amon RA/Purple Rain

Zie ACHTER de Oude Poort (Arc de Triomphe) naar De Tempel van Baal (Louvre Museum) De
Nieuwe Poort Naar De Tempel van Baal. En in de Poort het Rood/Blauw wat straks Paars
moet worden bij de wederkomst van de zoon (Prince Horus) van The Time Keeper (Osiris)

Zie VOOR de Oude Poort (Arc de Triomphe) naar De Tempel van Baal (Louvre Museum) De
Fallus van Osiris ook wel Cleopatra’s (reïncarnatie van Ki/Isis) Obelisk genoemd waaromheen
het Al(Niets)Ziend Oog van Horus te zien is. Een vergelijkbare constructie ziet u in Londen aan
de Thames (River of Time zie Bijlage 1) in de vorm van The Eye ofwel Reuzenrad. U ziet nu
ook dat zowel aan de Nijl, Thames als Seine (Rivers of Time) net zoals bij de Ganges/Ganga
(Time Rivier en God van India) alle Poorten, Obelisken en Tempels in steeds dezelfde volgorde
staan. En dat is overal in de wereld exact hetzelfde aan The Purple Rivers of Time welke de
verbinding zijn tussen Ruimte en TIJD. Ruimte en TIJD waartussen de ZIELEN zich verplaatsen.

De Arc de Triomph is een replica van The Arch of Titus aan de via Sacra te Rome. De
Romeinse Keizer Titus vernietigde Jerusalem en De Tweede Tempel op De Tempelberg om de
Joden te straffen voor hun ongelovigheid, hypocrisie en godlasterlijke gedrag.
Hierboven ziet u nog even de standaard opstelling van de Arc de Triomph/Arch of Titus
ofwel De Poort (Straat 1), naar De Fallus naar De Tempel met Pyramide Capstone op de 14e
Straat/Brug. Besef dat na De Franse Revolutie op de plaats waar nu De Fallus van Osiris
(Cleopatra’s/Isis Obelisk) staat alle Onthoofdingen plaatsvonden. In Heel de wereld worden
jaarlijks voor De Fallus van Osiris mensen Geofferd/Herdacht die Ritueel moesten sterven
voor hun Valse BloedGod Osiris.

8 mei 2016: CERN ALICE ATLAS LHC brengt in navolging van Alice Trough The Looking Glass,
DaVinci Code, Angels & Demons, Symmetrie, Hologram for The King (21 april 2016) nu ook
de film INFERNO met Tom Hanks uit. Inferno is de opvolger van de DaVinci Code en Angels &
Demons. De film is gebaseerd op “Dante’s Inferno” en verwijst naar DE HEL in al zijn VAL
fasen. De Diepste Val die de mens kan maken ofwel De Diepste HEL (Bodemloze Put/
Bottomless Pit uit De Bijbel) waarin hij/zij terecht kan komen is De Hel die Gereserveerd is
voor De Hoog Verraders. De Hypocriete Hoog Verraders die Wetend hun vrienden, familie,
gezin en uiteindelijk zichzelf voorliegen over de werkelijke geschiedenis en toekomst ofwel
de bedoeling van de schepping en aarde. De Werkelijke geschiedenis van De 1e, 2e en 3e Val
en De Weg van De Wederopstanding naar Huis. Zie voor meer informatie over De Val en De
Wederopstanding: Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m 3. Deze kunt u gratis
verkrijgen in onze LichtOTheek. Voor updates schrijft u zich in voor de Gratis Nieuwsbrief. U
krijgt dan automatisch de Laatste EindTIJD Klok per email.
Klik Hier voor Gratis Geschriften uit De LichtOTheek
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7

Gratis Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Nieuwsbrief
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h
De Film INFERNO begint met de volgende TEKST
(Een KlokkenBel Klinkt Luid en zegt WAKE UP!!!)

There is a Switch
If YOU Throw IT
Half The People on Earth Will DIE
But If You Don’t
In 100 Years
The Human Race Will Be EXTINCT
(De Laatste Scene c.q. beelden zijn gevuld met het bloed van de geofferde)
INFERNO Teaser Trailer May 8, Release Date October 14
https://www.youtube.com/watch?v=D37DgTKaCaU
https://www.youtube.com/watch?v=xbNBB1D37U8
Alleen Hoog Verraders van De Mensheid zullen deze Schakelaar van De Dood Gebruiken.
Hun Loon zal De Bodemloze Put ofwel Bottomless Pit uit Het Boek Openbaringen zijn.
Deze film past helemaal binnen The UN Climate Agreement “There Is A New World Coming”
en UN Agenda 2030 welke op 22 april 2016 en 23 september 2015 aangekondigd werden.
En voor alle duidelijkheid: We hoeven niet 3.5 miljard mensen ritueel af te slachten en te
offeren aan ANU/Nimrod/Baal/Osiris en zijn zoon Tammuz/Horus/antichrist om uit het As
Een Nieuwe Wereld Wakker Te Laten Worden en Op Te Laten Staan. Daarvoor hoeft u alleen
maar NU van bewustzijn te veranderen. Van een Onwetend en Blind gehouden mens in een
Alwetend en AlZiend Adamas Mens. Zie de LichtOTheek over Hoe Je Dat DOET!
9 mei 2016: In Rusland wordt de Laatste Bevrijdingsdag gevierd op Het Rode Offer Plein
8-12 mei 2016: Invictus Games worden gehouden in Orlando USA.
6-9-16 mei 2016: Jupiter verlaat na een cyclus van 12 jaar het sterrenbeeld Leeuw en staat
10 dagen zo goed als STIL om daarna naar het Sterrenbeeld Maagd te gaan voor De
Ontmoeting met Venus en De Conceptie van Regulus oftewel De Wedergeboorte van Het
Grote Licht Christus op aarde welke Het Begin van Het Gouden Tijdperk inluid.
Tussen 6-16 mei staat volgens De Occulte Hogepriesters der Levieten, Jezuïeten en Kore De
TIJD van de Celestiale (Sterren) Klok dus even STIL om daarna haar Progressie naar Het

Sterrenbeeld Maagd te vervolgen alwaar volgens hun valse overtuiging De Valse King of
Kings Wedergeboren zal moeten worden in de schepping! Kortom ze presenteren wereldwijd
een vals verhaal dat ze over het ware verhaal proberen te leggen om het volk te misleiden en
van hun Innerlijke Wedergeboorte af te houden. Het Voorbereidende Feest van De
Gevallenen gaat dus volgens henzelf beginnen op 17 mei 2016 en loopt tot 2 oktober 2016
waarna hun held ofwel De Zoon van De Keizer van Orion genaamd The Prince of Time, Enki,
EA Tammuz, Horus, Apollo ofwel de antichrist ingehuldigd ofwel verwelkomt zal moeten
worden op aarde om het roer over te nemen van de 10 koningen waarna hij zichzelf volgens
Orion gebruik kroont tot de 1e-11e Koning ofwel Keizer van Het Orion Keizerrijk Back In Time.
En ter ere van dit welkom zal er mogelijk flink geofferd moeten worden in de komende TIJD:
Londen, New York City, Rome, Jeruzalem (Het Eind van Het Oude Geloof) en Rio de Janeiro
Christ The Redeemer Beeld op de Corcovado Berg (Fatima 3 Vervulling)
BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM

Allemaal VOOR AANGEKONDIGD IN DE PAARSE FILM I PET GOAT II uit 2012
Jezus Christus wordt in deze film afgebeeld met exact hezelfde gezicht van Jezus dat te
zien is bij het Christ The Redeemer Beeld op de Corcovado berg te Rio de Janeiro. Zowel
het Vrijheidsbeeld in New York als Christ The redeemer Beeld te Rio zijn door Occulte
Vrijmetselaar Architecten ontworpen en gebouwd als vooraankondiging en vervulling.

Het offeren van deze steden (Volk, Staat en Geloof) werd al in 2012 voor aangekondigd in de
TIME film I Pet Goat II. Let vooral op De kleur Paars, Het Instorten van de Oude Kerk c.q.
Geloof, Alice in De Magische Occulte Cirkel, The White Rabbit ofwel Time Keeper achter
Alice, De Exit Deur achter Alice waar de Bruid van Christus ofwel De Rechtvaardigen en
Heiligen voor het begin van De EindTIJD door zullen verdwijnen, De Gespleten appel op een
Pyramide waaruit de Valse Paarse (Lotus) antichrist verschijnt. Het einde van Amerika door
het scheuren van de voor hen heilige vlag. De ineenstorting van de nieuwe One World Tower
en Two Pillars voor deze Tempel van Baal. Osama Bin Laden die op 1 mei 2011 ofwel Beltane
c.q. Mayday geofferd werd en samen met de boot van De God van De Dood Anubis over The
River of Time naar de HEL ofwel De Dood vaart. Het Stoffelijke (Ruimte) Vrijheidsbeeld,
welke een afbeelding is van de Androgyne (man/vrouw) Tammuz/Horus/Apollo, dat instort
en plaatsmaakt voor de Levende Ziel (TIJD) Tammuz/Horus/Apollo Posthuman in Het Vlees
als antichrist / Het Beest welke Verbonden is met iedereen die Vrijwillig/Onwetend De Code
van Het Beest draagt middels Genetische Modificatie en Nano Technologie implantaten
welke via ons water en voedsel al jarenlang aan de mensheid gevoerd wordt. Hiermee is het
de bedoeling dat het nieuwe Posthuman Übermensch RAS van Het Beest geboren wordt
welke over De Nieuwe Aarde en Het Universum, welke uit het stof als een Phoenix zal
herrijzen, zal regeren. Het Beest dat De Mind van ieder Transhuman mens overneemt en als
zielloze zombies IN de TIJD kan besturen zoals we al gezien hebben in de films Back To The
Future 1 t/m 3, Tomorrowland, Transcendence, Interstellar, Alice Through The Looking Glass
etc. Tot slot zien we in deze I Pet Goat II film De ondergang van alle huidige (valse) geloven
zoals het kapitalisme, communisme, socialisme, kerken, new age etc. om plaats te maken
voor een One World Order Geloof onder de antichrist, De Paarse Dood (Purple Rain) en de
Desecration/Belediging van Christus. U begrijpt dat deze flauwekul Hollywood scenario’s
allemaal opgelost kunnen worden als U NU In Het Grote Licht Wakker Wordt en Opstaat!
I PET GOAT II ofwel IXXI
https://www.youtube.com/watch?v=6n_xCI-peq0

14 mei 2016: Het 60e Eurovision Contest Feest met 26 (= numerologisch 8) kandidaten gaat
beginnen in 2016 ofwel 60, 1956-2016, 26 is 6666. Het Feest van Sophia 6666 en
Yaldaboath 666 In Time. Het logo stelt het Paarse Zaad/Geloof (Valse Bruid) voor dat de

antichrist (Valse Bruidegom) komt halen/oogsten in 2016-2017. U kunt er alles over lezen,
horen en zien in Bijlage 2 genaamd: The 60th Anniversay of The Eurovision Songfestival
Klik hieronder voor het hele Paarse Eurovision Song Contest 2016 – Grand Final
https://www.youtube.com/watch?v=no1v1-2HZ6g
Het Transhuman Liedje 3: Nederland – Slow Down. Eindigt als nummer 11 De Poort
Klik hieronder voor het nietsverhullende liedje:
https://www.youtube.com/watch?v=PwF9DI89q1w
Dit liedje is een Transhuman Transgender Zombie liedje dat recht uit de keuken van CERN
komt. Het gaat helemaal over het VERTRAGEN, STIL ZETTEN EN TERUGDRAAIEN van DE
TIJD. Kortom ze vertellen u precies wat ze bij CERN en collega stargates over de wereld aan
het doen zijn. De TIJD stil zetten waarna de 2 POORTEN OPEN GAAN! Voor welke Poort
kiest U. De Innerlijke Poort naar Christus en Naar Huis of de Uiterlijke Poort naar de
Transhuman Transgender Zombie wereld van Het Beest ofwel de antichrist.
Tijdens het liedje hoort en ziet u De Klok van De EindTIJD TERUGLOPEN. Symbolisch zetten
ze hierna in het midden van het liedje in een zee van Paars De TIJD nog even STIL voor U!
Precies 10 seconde ofwel de 10 dagen dat Jupiter even STILstaat voordat hij van het
sterrenbeeld Leeuw (Lion of Juda) in Progressie naar Het Sterrenbeeld Maagd gaat alwaar
de conceptie van Christus zal plaatsvinden. Dat de gevallen engelen/goden dat niet willen
mag duidelijk zijn in het liedje. Ze willen niet VOORUIT in de TIJD maar ACHTERUIT in de
TIJD (Back To The Future). Vooruit betekent namelijk het einde van hun Alice in
Wonderland/Sopfia illusie/droom/fantasie Spel. Het/Hun TIJDspel is dan UIT!
Douwe Bob is natuurlijk keurig in het Paars gekleed met een Paarse Lotus op z’n Keel. Dan
weet u ook voor wie Douwe spreekt/zingt. Maar of hij dat zelf beseft? Tsja…
15 mei 2016: NBC brengt de trailer voor hun nieuwe TV serie Timeless uit en start de hele
maand waar TIJDreizen, TIJDmanipulatie, TIJDmachines en GO BACK in Time centraal staat.

TIMELESS | Official Trailer | NBC Fall Shows 2016
https://www.youtube.com/watch?v=4glJzvUunOE
Opvallende zinnen in de trailer zijn:
This Fall History will be remade
The future is not on your side
The Mason Industry (Free Masons) is behind it
This is my handwriting but I didn’t write that. Not Yet, But you will
En jawel hoor we komen ook weer Ezechiels TIJDreis Wielen tegen net zoals bij Alice
27 mei 2016: Alice Through The Looking Glass ofwel Sophia = Alice versus The Red Dragon
Queen of The EndTime. Zie ook het verhaal van The Awakening en ANU-NA-KI’s. The Red
Dragon Queen en Horus Blue Eye die ervoor willen zorgen dat Alice/Sophia (zie onze
geschriften Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m 3) niet naar Huis kan gaan om
zich te verenigen met haar al eerder weder opgestane man De Keizer van Orion ook wel
ANU/Nimrod/Baal/Osiris/Zeus/Jupiter/Cern-unnos Lucifer op aarde genoemd. ANU die al
naar Huis is gegaan IN De Geest ofwel Out Of Time is op aarde om nu ook zijn vrouwen (Antu
en Ki) en zoon (EA) wakker te maken om samen weer Naar Huis Te Gaan.
Alice Naast De TIJDmachine en De Blauwe (Horus) Vlinder der Valse Wedergeboorte

Alice (Sophia) Through The Looking Glass (Deceptie Video 2)
Go Back In Time Monarch Mind Control programmering!
We Have You Fixed In NO TIME
https://www.youtube.com/watch?v=x3IWwnNe5mc (Video 2)
White Rabbit Muziek uitgevoerd door PINK
https://www.youtube.com/watch?v=oKw7VyCaG5A
White Rabbit Muziek Just Like Fire uitgevoerd door PINK
https://www.youtube.com/watch?v=WkyDce0AQ6s

27 mei 2016: Tegelijkertijd met de extreem occulte film Alice Through The Looking Glass
komt ook X-Men: Apocalyps film uit.
https://www.youtube.com/watch?v=Jer8XjMrUB4
De belangrijkste gesproken tekst in de trailer is: He (the prince the antichrist) is coming!
De belangrijkste gesproken tekst in de film is: All (sophia/jean in deze film) has been revealed!
Dit wordt gezegd door De Hoofdrolspeler Apocalypse En Sabah Nur, welke de anitchrist speelt in
deze film, nadat hij door sophia gespeelt door Jean (Jeannie out of the bottle welke op het einde van
de film zich openbaart als de ware soul/mind controller in het hele EindSpel der X-men) is verslagen.
Hiermee wordt tevens Het Valse Geloof Van De Gevallen sophia op aarde aangekondigd onder het
mom van de moeder der moeders welke de plaats moet innemen van Christus en Moeder Maria.

27 mei 2016: En of dit nog niet genoeg duidelijk is voor de hele wereldbevolking wordt ook
de film Independence Day: Resurgence Trailer op 27 mei uitgebracht.
https://www.youtube.com/watch?v=FrS7PThzR8s
De belangrijkste gesproken tekst in deze film is: She (The Fallen Queen/sophia) has arrived!
Het Valse Geloof van TheoSophia/TheSophy begint zijn drakenkop weer op te steken!

Begint u het EindTIJD scenario van de hogepriesters en geheime genootschappen al een
beetje door te krijgen. Besef echter dat het een illusie/fantasie/droom EindTIJDKlok is.
Alles kan nog IN De TIJD BUITEN De TIJD veranderd worden.
Er staat IN De TIJD immers niets vast!

333 It’s Is ENDTIME
The King = 33, The Queen = 33, The Prince = 32
Grand Master = 33, Sublime Prince = 32, Grand Inspector Inquisitor = 31
Numerologie: IBM = 33, UK =33, NASA = 33, HAARP = 33, UN = 33
De gevallen goden/engelen en hun hogepriesters geven u de boodschap dat ze de controle
hebben over ruimte en tijd (niet waar). De gevallen goden/engelen en hun hogepriesters
zeggen tegen hun volgelingen dat ze klaar zijn voor het UITVOEREN van Het EindTIJD

scenario. De gevallen goden/engelen en hogepriesters zeggen dat ze u recht in het gezicht op
duizenden manieren gewaarschuwd hebben voordat ze hun plannen ten uitvoer gaan
brengen. Bent U al Wakker. Bent U Al Innerlijk Voorbereid? Countdown!!!

Let The Countdown Begin!!!
Waar moeten we vanaf 27 mei op letten:
1. De Holografische Illusie van Space Aliens DECEPTIE
2. Het in discrediet brengen van de King James Bijbel 1611
3. De Beesten die Uit Het Water (TIJD) en de aarde komen
4. Manipulaties in ruimte (MIND Control) en vooral TIJD
(Soul Control c.q. uw tegenstrijdige gevoelens/HART).
5. Het Openen van de CERN Stargates/Poorten

Zie hoe ze de 14e Capstone van de Pyramide ofwel Horus (The Price of Time) proberen te
verbergen in een illusie ofwel deceptie. Het zal niet meer zolang duren voordat ze met de
grote deceptie beginnen om de mens nog meer in de angst, verwarring, twijfel, paniek etc.
te brengen. Besef echter dat De Geest IN U niet in verwarring gebracht kan worden. Alleen
uw Ziel (Gevoelens/Emoties) en Lichaam (Gedachten/Mind) kunnen voor een korte tijd
GEMANIPULEERD worden. Trap niet is deze straks grootschalige misinformatie en deceptie

Doorzie hun Holografische illusie, droom, fantasie die ze u willen verkopen door aan de
hemel illusie/deceptie tekenen te laten verschijnen die ALLEMAAL NIET WAAR ZIJN.

WAKE UP!
TIME IS RUNNING OUT!
ARE YOU IN OR OUT OF TIME!
29 mei 2016: HET GOUDEN TIJDPERK IS BEGONNEN VOOR DE “ELECT ONES”.
TegelijkerTIJD wanneer sophia en haar nieuwe TheoSophy de kop begint op te steken
wordt De “We Gaan Naar Huis” met behulp van de 12 Eonen ofwel 12 Levenskwaliteiten
Wakker Worden oefening gelanceerd om uw ZelfHelend Vermogen ofwel LevensKracht
volledig te Herstellen. Iedereen die NU al OUT of Time wil Leven op aarde kan deze
Levenslessen vandaag al praktisch beoefenen en de Tribulation periode voorkomen!
30 mei 2016: De planeet Mars, ook wel de god van de oorlog genoemd, staat vandaag het
dichst bij de aarde en in alignment met Saturnus, Mercurius, Aarde en Venus. Zie voor meer
informatie www.solarsystemscope.com
30 mei 2016: Alice Memorial Day ofwel de dag waarop Amerika “Het Nieuwe Babylon” de mannen
en vrouwen herdenkt die onnodig geofferd werden tijdens een van de vele oorlogen die dit land
sinds Independence Day gevoerd heeft ter ere van Lucifer en de antichrist. In Engeland “ De Moeder
van Het Nieuwe Babylon” vind elk jaar eenzelfde herdenking “Remembrance Day”genaamd Poppy
Day/RodeKlapRoos plaats in Londen. Dit jaar zal de viering op 11 november 2016 plaatvinden alwaar
door Queen Elisabeth II een Rode Krans gelegd zal worden voor de Fallus Obelisk van Osiris.

1 juni 2016: De Gotthard Tunnel in Zwitserland (vlak bij CERN) wordt geopend en heeft een
bijzonder interessante Rituele Openings Ceremonie waar allemaal Demonen door de Poort
naar de aarde (CERN) komen. Vooral minuut 6:07:06 tot 6:31:07 en 1:55:33 tot 2:31:10 zijn
zeer verhelderend voor iedereen die nog steeds geloofd dat we hier met toevalligheden te
maken hebben en niet met een vooropgezet Occult Ritueel Hollywood spel en script. U weet
echter dat in De EindTIJD CERN, net zoals De TIJD/ruimte Toren van Babel, Jacobs Ladder, De
Tweede Tempel van Salomon en Herodes incl. de Valse Ark de Verbonds etc. niet zullen
werken omdat letterlijk de stekker eruit getrokken zal worden. Het is dus allemaal een
fantasie/illusie/droom ofwel DECEPTIE van gevallenen die niet weten waar ze over praten.
LIVE: World’s longest tunnel to open in Gotthard massif
https://www.youtube.com/watch?v=I4NU0Tok1T4
3 juni 2016: Midden Oosten (Israel en Palestijnen) Vredes besprekingen in Parijs. De
besprekingen die vooral gaan over Jerusalem, De Tempelberg en de 3 e Tempel. Op dezelfde
dag stroomt De Seine over en zet Parijs voor een groot deel onder Water = TIJD.
6 juni 2016: Het is 06-06-2016 ofwel 666. Het getal 666 staat volgens Alasdair Livingstone
van de Birmingham University voor het getal van de Anu-Na-Ki (600), Anu de Keizer van de
Anunaki (60) en (H)Adad de leraar van het valse geloof (6). Enlil staat voor het getal 50 en
Enki/EA ofwel de antichrist staat voor 40. Welke getallen hebben de Amerikaanse
presidenten ook alweer gekregen? Was het niet George Bush Sr 41, Bill Clinton 42,
Geoerge Bush Jr. 43, Obama 44 en wie zal nummer 45 worden. Ja, dat staat al vast.
Voor uitgebreide informatie over de Anu-Na-Ki leest u nogmaals The Awakening!

Ieder mens kiest vanaf vandaag welke richting hij of zij wil
opgaan In de EindTIJD. Heeft u uw richting al gekozen

ARE YOU IN OR OUT OF TIME!
6 juni 2016: De Time film Edge of Tomorrow (Live, Die, Repeat) kwam uit in 2014 welke de
vooraankondiging was van De Illusie Holografische Space (Alien) Deceptie Invasie.

Edge of Tomorrow film met de Big Ben of TIME in Londen in de achtergrond

Edge of Tomorrow film met de 14e Capstone of TIME voor het Louvre in Parijs

Edge Of Tomorrow Official Extended Trailer #3 (2014) HD
https://www.youtube.com/watch?v=W7zpo3hU3d4
6 juni 2016: Jaarlijkse Atheisme Dag. Wat gelooft u nog na al het lijden in uw leven?
6 juni 2016: Laatste Jaarlijkse Herdenking van D-Day 1944 (Operation Overlord). Na D-Day
kwamen de wereldleiders Roosevelt, Churchill en Stalin tussen 4-11 februari 1945 in Jalta
(Krim) tot de verdeling van de wereld in 10 koningkrijken met ieder een eigen koning. En
zoals u weet zal een van deze koningen, nadat hij de andere 9 koningen uit de weg heeft
geruimd, ZICHZELF tot Keizer Kronen in de 3e Tempel op de Tempelberg te Jeruzalem.

Post-War New World Map op basis waarvan de wereld in 10 koningkrijken verdeeld werd
7 juni 2016: Het is de hoogste TIJD om uw Innerlijke Licht te checken. Hoe is met de 12
Eonen ofwel LevensLichtKwaliteiten van uw Innerlijke Lamp gesteld. Brand uw Innerlijke
Lamp al fel opdat deze gloed door de Bruidegom herkend zal worden tijdens de Falling
Away. De Falling Away die zal plaatsvinden VOOR de Sudden Destruction zoals in de bijbel
al voorspeld werd in II Tess 2:3-9, Matthew 25: 1-13 en Luke 17:32. Zie voor meer
informatie het Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Geschrift: Check Uw Innerlijke Licht!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7

Tussen 7 juni 2016 en de nog nader aan te
kondigen datum van de Falling Away ofwel
Rapture gaat u natuurlijk niet zitten WACHTEN
maar zorgt u er iedere dag voor dat uw Innerlijke
Licht c.q. Lamp steeds feller gaat branden!
(Zowel Noach, Moses en Rahab kregen nog 7 dagen na DE LAATSTE WAARSCHUWING van
God om zichzelf en hun familie en vrienden voor te bereiden)
De Waarschuwing 7 dagen VOORAF AANGEKONDIGD
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!het-eind-van-de-tijd/mj6d3
11 juni 2016: Evacuatie instructies ter voorbereiding op de Rapture/Falling Away wanneer
De TIJD even STIL Valt en op dat moment TEGELIJKERTIJD De Poort naar Buiten (EXIT-Out
of TIME en The Coming of The Son of Man) als De Poort Naar Binnen (In TIME en The
Coming of the son of perdition incl. the 4 horses of the Apocalypse van de Tribulation
periode) Open Gaan! Het is niet voor niets dat tegelijkertijd Alice Through The Looking
Glass, X-Men Apocalypse en Now You See Me 2 verschijnen waar de 4 rijders van de
Apocalypse prominent in verschijnen om de Tribulation periode aan te kondigen.

EVACUATIE INSTRUCTIES
1. Zorg dat je Alert, Nuchter en Voorbereid bent om opgehaald te worden.
2. Weest Voorbereid op de Rapture – zie Check Uw Innerlijke Licht van 7 juni 2016
3. Wacht Geduldig af tot de Hemel zich Opent en de Son of Man u komt ophalen
4. Laat u niet meer afleiding door stoffelijke- en/of ziele zaken zoals de vrouw van Lot
5. Draai u niet om voor hypocriete en ongelovige mensen die niet willen zien/horen
ofwel In Time willen Achterblijven (Left Behind) Matt 24:51 en Luke 12:46
Meer informatie: Ezekiel 1, Luke 21, I Thess 4:17 en 5:6, Luke 17: 28-36, II Kings 2:11 en
6:17 (KJV) en natuurlijk alle VOORBEREIDENDE geschriften die u kunt vinden op onze site:

- Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m 3
- Belevingen in de Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m
- Belevingen in De Helende Tuin Deel 1
- Visioenen en Verhalen over AL-TIJD
- Het Is Volbracht! Deel 1 t/m 10
- De EindTIJD KLOK TIKT AF!
- De Wedergeboorte
U kunt bovenstaande geschriften GRATIS downloaden en UITPRINTEN via de volgende LINK.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Let Op 1 Een aantal van u (De Heiligen ofwel Ambassadeurs van Christus op aarde II Corinthians
5:20 (KJV)) heeft gekozen om vrijwillig op aarde achter te blijven om tijdens De Tribulation periode
(onwetende doch rechtvaardige) mensen te informeren en te helpen om alsnog naar Het Nieuwe
Jeruzalem of Naar Huis te gaan. Of dit voor u ook het geval is hoort u Direct van De Vader!
Let Op 2: De Rapture ofwel Falling Away van De Ware Gelovigen ofwel zij die Hun Innerlijke Licht in
Woord en DAAD uistralen zal door sophia, de antichrist en hun volgers verkocht worden als een
Alien Abduction. Dit is natuurlijk helemaal niet het geval. Deze mensen zijn gewoon naar Het
Nieuwe Jeruzalem in De Zielen Wereld (Exodus 2) of naar Huis in De Geest (Exodus 3). Deze
mensen wachten gewoon op U tot u ook besluit om het Ware Innerlijke Geloof Naar Huis te volgen

PRINT ALLE INFORMATIE EN BOEKEN UIT VOOR DEZE LEFT
BEHIND’s! HET INTERNET, MOBIELE TELEFOON EN UW PC
ZULLEN STRAKS NIET MEER WERKEN!
11 juni 2016: Everybody is Gone to The Rapture Play Station Game Release date 2015. In dit
niet toevallig op 11 juni 2015 uitgebrachte spelletje wordt u al gedemonstreerd wat er vlak
voor de komst van de son of perdition en de 4 paarden van de apocalypse op aarde gebeurt.

Our Story Begins At The End of The World
https://www.youtube.com/watch?v=w1tBl7upgDU
https://www.youtube.com/watch?v=T2yJL59FWxg
Het verhaal speelt zich niet toevallig af in 1984 ofwel in het jaar van George Orwell’s boek 1984
Dear Esther(Purim) was het spel dat vooraf ging aan dit spelletje. Kortom de waarschuwing aan
Esther dat ze zich moest voorbereiden op haar Bruiloft om opgehaald worden door De Bruidegom

12 juni 2016: De Hebreeuwse Kalender: Pentacost, De TIJD waar 50 dagen (Grieks:
Pentekostos) na Pasen De Heilige Geest wordt uitgestort over de Rechtvaardigen c.q.
Bekeerlingen welke Gods woord in woord en daad in de afgelopen 40 dagen van Esther
hebben opgevolgd kortom De Bruid van Christus zijn geworden die De Bruidegom (Christus)
komt ophalen voordat De EindTIJD daadwerkelijk gaat beginnen. Het is tevens het begin van
De (Valse) Rooms Katholieke Kerk. De Kerk die zoveel ritueel bloed aan zijn handen heeft.
20 juni 2016: 22:35 UT De Dag met het meeste Licht!
23 juni 2016: Independence Day: Resurgence release in Engeland. Een Deceptie film om u te
overtuigen dat er gevaarlijke buitenaardse wezens zijn waartegen we ons moeten
beschermen. Het feit is echter dat deze zogenaamde Alien technologie volgens oud USA
President Truman al sinds de 50er jaren bij ons bekend en in gebruik is. Hoezo Aliens dat zijn
we zelf! Bangmakerij voor niets dus!
Independence Day: Resurgence Trailer
The World Turned Upside Down And Thrown On London
We (YOU) Had 20 Years To Prepare!
So Did They!
https://www.youtube.com/watch?v=_l8_P-R02Pw

INERMEZZO
In De Dagen van Noach en Lot

23 juni 2016, The Ark Encounter in Williamstown Kentucky USA
wordt voor aangekondigd op Times Square, Manhattan te New York City
In de dagen van Noach en Lot waren de mensen op aarde nog gewoon aan het eten en
drinken, kopen en verkopen, trouwen, planten, bouwen en feesten alsof er niets aan de
hand was en alles zou blijven zoals het eens geweest was.
De tekenen aan de hemel en op de aarde vertelde echter een geheel ander verhaal. Het
weer en de natuur waren zeer onrustig geworden en de mensen waren vervallen in
beestachtig Sodom en Gomorrah gedrag waar jaloezie, hebzucht, machtswellust, trots, lust,
toorn en verraad centraal stonden. Noach en Lot waarschuwde deze mensen keer op keer
dat ze bezig waren zichzelf en de wereld om hen heen te (zelf)vernietigen.
Vandaag leven we weer In De Dagen van Noach en Lot!

De hele maand juni 2016 is tot Pride (Trots) maand uitgeroepen en gedurende deze maand
vinden de meest beestachtige Sodom en Gomarrah festivals, feesten, optochten plaats die
ooit in Londen, New York en Parijs gehouden zijn ter voorbereiding op de komst van The Son
of Perdition. Google verschijnt met zijn Google Pride Doodle genaamd #pride for everyone
onder het mom van party, party, party, till you drop. Ezekiel 16:49-50, Genesis 13:13

Op 10 juni wordt door de Noorse Marine een Replica Ark van Noach aangevaren in Oslo.
Op 10 juni wordt aangekondigd dat er een Replica Ark van Noach naar Olympische Rio gaat
Op 10 juni wordt The Ark Encounter in Williamstown Kentucky USA voor aangekondigd
En dan begint het te regenen dag in dag uit. Londen, New York, Parijs, Rotterdam en vele
andere steden krijgen te maken met de grootste regenval in de afgelopen 100 jaar. Zouden
het weer 40 dagen regen worden? Wij weten het niet. Wat we wel weten is dat we
gewaarschuwd worden om weer eens normaal ofwel gewetensvol tegen elkaar te gaan
doen. Kortom het is de Hoogste TIJD geworden om uw Innerlijke Licht te Checken, genadig
en barmhartig te worden jegens uw naasten en uzelf.

Op 22 juni 2016: de dag voor de BreXit, vind er extreme regenval In Londen, Parijs en
Rotterdam plaats en moet men bijna de stemming over de BreXit uitstellen.
Op 23 juni 2016: besluit Engeland de EEG te verlaten hetgeen De Eerste BOOM is zoals we
deze al hierboven tussen 21-29 april 2016 hebben voor aangekondigd. Zoals u weet is het
occulte ofwel geheime plan van de gevallen engelen om direct na de Eerste EXIT/Rapture 1
(Rapture 1 is The Coming of The Son of Man welke zijn Bruid ofwel de Rechtvaardigen en
Heiligen van de aarde komt ophalen. De BrExit staat dus voor de Br-uid die Exit gaat voordat
de Hel op aarde ofwel Tribulation periode aanbreekt. Laat u dus niet misleiden over het
sprookje dat Engeland de EEG gaat verlaten. Daar is helemaal geen TIJD meer voor!)
De Poort/Gate naar de aarde open te zetten om de kunstmatig door de geheime priester
genootschappen gecreëerde (Holografische AI) 4 paarden van de Apocalyps te verwelkomen.
Het Eerste Witte Paard is die van de Financiële en Economische Ineenstorting welke op 1
juni 2016 werd voor aangekondigd middels de rituele, extreem occulte, opening van de
Gotthard Tunnel ofwel Poort/Gate in Zwitserland alwaar een zeer grote Witte Trein de
Tunnel naar De Aarde kwam uitrijden.
Het Tweede Rode Paard is die van De Oorlog welke al in diverse occulte films, reclames en
media is voor aangekondigd in 2015 en 2016 zoals u hierboven heeft kunnen lezen en zien.
Het Derde Zwarte Paard is die van gebrek en honger. Door de oorlog stort de gehele
infrastructuur c.q. logistiek van de ene op de andere dag wereldwijd in elkaar.
Het Vierde Vale Paard is die van Ziekte en De Dood die overal op aarde zal rondwaren
ongeacht of je je hoog op een berg, diep in een bunker/tunnel, in een ruimteschip op weg

naar de Maan of Mars of door een CERN Stargate gestapt c.q. verscholen hebt. Het zal overal
zijn behalve bij hen die zich op dit alles hebben voorbereid in het afgelopen jaar van Esther.

Op 23 juni 2016: wordt de film Independence Day: Resurgence in Londen/Engeland
uitgebracht. In deze Deceptie film zien we hoe na een Alien Invasie Londen geheel ten onder
gaat ofwel Britain is Exit. BrExit dus. Dit is de stoffelijke betekenis van BrExit. Het Ritueel
Offeren van Britain/Engeland aan Baal om De Nieuwe Wereldorde te kunnen stichten uit het
As. Hierna volgt Amerika New York City zoals u al in de EindTIJD Klok heeft kunnen lezen.

Op 23 juni 2016: verschijnt er op Ridgeway Hackpen Hill, Wiltshire England een Graancirkel
waar 2 Haaien (Londen The City en New York Wall Street) met samen 24 tanden om De
Heilige Drie Eenheid (Keltische Triquentra Divine Energies) van De Vader, De Zoon en De
Heilige Geest zwemmen. De Drie Eenheid wordt gesymboliseerd door 3 in elkaar verweven
Vissen. De 2 Haaien staan natuurlijk symbool voor de Haaien van The City in Londen (Loan
Sharks en White Collar Sharks) welke een land met eigen wetten en regels binnen Engeland
is (Het Financiële Moeder van Babylon Centrum van Europa) en Wall Street te New York City
welke een land met eigen wetten en regels binnen Amerika is (Het Financiële Babylon
Centrum van De Wereld) welke klaar staan om alle Vissen zijnde Christenen, Moslims, Joden,
Hindoes, Boeddhisten etc. ofwel alle oude geloven op aarde te beroven en verslinden.
Tussen de 2 Haaien en De Drie Eenheid zien we 4x6 ofwel 6666 welke De Numerologische
Code voor Sophia de Mind en Soul Controller is en Het Nieuwe TheoSophia Geloof op aarde
moet worden vanaf 1 januari 2017 nadat de Haaien de oude geld/geloven hebben
verslonden. Tot slot verwijst de hele graancirkel als je hem decodeert naar wederom 23 en
24 september 2016 of 2017!!!???
Op 23 juni wordt TEGELIJKERTIJD grootschalig reclame gemaakt voor de opening van The Ark
Encounter te Williamstown Kentucky USA (7-7-2016 ) op TIMES Square in New York City. Zij
Weten Hoe Laat Het Is. Wij Weten Hoe Laat Het Is. Weet U Ook Hoe Laat Het Is? De hele
wereld weet langzamerhand dat we In De Laatste Dagen van De Laatste Generatie verkeren.

Pride Month Kick Off Feest in AGO op 3 juni 2016
met Het Witte en Rode Paard van De Apocalyps

Pride Month Route in Manhattan New York City op 25 en 26 juni 2016
Op 25 en 26 juni vinden in Londen en New York de meest beestachtige Sodom en Gomarrah
optochten, feesten en festivals plaats welke deze steden in de bekende geschiedenis gekend
hebben. De route in New York loopt van Christopher (Columbus) Street, Arch of Titus waar
zowel The One World Tower (Nieuwe Osiris Offer Tempel) als The Empire State Building
(Oude Osiris Offer Tempel), 5th Avenue, naar De Empire State Building (Osiris). In Londen
voert de route naar Trafalgar Square alwaar Nelson (Osiris) en Isis keurig staan te wachten
op hen die zich in de tempel van Baal laten offeren in de komende maanden en jaren. Naar
verwachting lopen er in Manhattan 1.6 miljoen en in Londen 1 miljoen Onwetenden al
feestende mensen mee. Onwetend dat ze straks middels de 4 Paarden van de Apocalyps
geofferd zullen worden aan The Son of Perdition ofwel Het Beest en de AntiChrist.

Paus Franciscus en Karekin II laten 2 Duiven/Haaien los voor Mount Ararat
Op 26 juni laten Paus Franciscus en Catholicos Karekin II van Armenië ritueel 2 witte duiven
maar occult gezien 2 haaien los voor Mount Ararat ofwel de berg waarop De Ark van Noach
NA DE VLOED terecht kwam en een geheel NIEUWE GENERATIE van (Transhuman) mensen,
de afstammelingen van Noach, op de aarde kwam.

En in de middag een occult feestje van valse priesters zonder witte duiven
http://www.armradio.am/en/2016/06/25/pope-in-armenia-day-two-in-pictures/

Op 30 juni 2016: is het een jaar geleden dat op 30 juni 2015 De Bijna Ster van Bethlehem
(Venus/Jupiter) voor de Eerste Keer verscheen als Waarschuwing en Vooraankondiging van
hetgeen komen gaat. Op 29 oktober 2016 zal het een jaar geleden zijn dat De Bijna Ster van
Bethlehem op 29 oktober 2015 voor de Tweede Maal aan de hemel verscheen als
Waarschuwing en Vooraankondiging van hetgeen komen gaat. Op 23 september 2017 zal De
Ster van Bethlehem daadwerkelijk weer aan de hemel verschijnen na 2000+ jaar.

U heeft zich net als Esther een jaar Innerlijk kunnen voorbereiden op datgeen komen gaat:
Kiest u voor de EXIT ofwel Rature 1 (The Son of Man) dan bent u VRIJ van deze zaken.
Of
Kiest u om DIRECT NA DE EXIT als “Left Behind” feest te vieren met de 4 Paarden van de
Apocalyps, van The Son of Perdition ofwel Het Beest, nadat zij op de aarde losgelaten zijn.
Net als in de dagen van Noach, Lot en Babylon!
U bent Gewaarschuwd!
De Trompetten om U Voor Te Bereiden en Verzamelen Schallen als nooit tevoren!
Op 7 juli 2016 wordt De Ark ofwel The Ark Encounter officieel geopend in Williamstown
Kentucky USA. Volgens de Joodse/Hebreeuwse kalender ging Noach op 23-23 november De
Ark in zoals u hieronder in de EindTIJD Klok kunt lezen.
Op 13-14 Juli verdwijnt Jupiter voor 12 jaar uit het sterrenbeeld Leeuw op weg naar Maagd.
Het Jaar van Licht loopt af op 2 oktober 2016. Het jaar waar bijna alle Profetische, Bijbelse,
Celestiale, Occulte, Stoffelijke Tekenen aan De Hemel en op De Aarde samenkomen als Het
Begin van Het Eind Der TIJDEN.
Houdt vooral 23,24 en 25 september 2016 en 2017 goed in de gaten!
We wachten NU op De Laatste Trompet van Verzamelen! Rev 1:1-3 en 4:1
He Is Coming Back In The Days of Noah To Collect His Prepared Bride. Matt 24 en Luke 17.
Al hetgeen hierboven staat inclusief de Evacuatie Voorbereidingen staan tevens in onze
nieuwsbrieven nummer 1 t/m 23 en natuurlijk Mattheus 24: 37-39 (Noach) en Lucas 17:2630 (Lot). Hoe u zich verder moet voorbereiden staat uitgebreid en beknopt omschreven in
Mattheus 24:3-33, Mattheus 34-51 en Check Uw Innerlijke Licht versie 101 welke u via de
onderstaande link gratis kunt downloaden (bijna helemaal onderaan de pagina).
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
We Leven In De Dagen van Noach en Lot
Wij weten niet de exacte TIJD maar de tekenen zijn overal om u heen!
Wereldwijd worden Evacuatie oefeningen en Troepen mobilisaties gehouden.

Bent U Al Wakker?
Bent U Al Voorbereid?
Gaat U Mee Naar Huis tijdens Rapture 1 of 2?
4 juli 2016: America’s Independence Day en de dag waarop Alice In Wonderland Geboren
werd in het Oxford van 1862. Chales Dodges (Lewis Carroll) nam Alice Liddell en haar
zuster mee op een roeiboot tripje op de rivier de ISIS van Folly Bridge naar Godstow.
7-7 juli 2016: De Derde LichtGolf en WAARSCHUWING: Christus vraagt nogmaals aan alle
mensen die niet in de 3e Val van de antichrist ofwel Holografische Genetische Manipulatie
Transhuman en Transgender Wereld van Het Beest willen lopen om zich in de komende
weken en maanden Innerlijk Op dit Grote Licht AF TE STEMMEN voor SALVATION. De
Mensheid maakt zich klaar voor Exodus 2 ofwel De Grote Oversteek van De Rivier van De
TIJD welke de mensheid al Eonen vasthoudt in de illusie wereld van ruimte en TIJD.
Thema: Het in je Bewustzijn Loslaten van De TIJD
12 juli 2016: In Jeruzalem wordt een meisje genaamd Ariel Ritueel Geofferd door haar Hart
met 12 messteken te doorboren. Ariel zoals u weet is de andere naam voor Israel en
Jeruzalem en de 12 messteken staan natuurlijk symbool voor de 12 stammen van IS-RA-EL.
Het Hart van de Natie Israel is aangevallen en de (valse) Saturnus Black Box Joden nemen
actie door de volgende dag de Menorah dichter bij Het Verboden Deel van De Tempelberg
te verplaatsen ter voorbereiding op de gehele overname van de Tempelberg door De
(Valse) Joden om bouw van De Derde Tempel op de Tempelberg te VERVULLEN!

De Gouden Kandelaar ofwel Gouden Menorah waar het verhaal van de brieven van
Johannes uit Openbaringen 2 en 3 aan de 7 Gemeenten verteld wordt ofwel De Laatste
WAARSCHUWINGEN van God aan Het Joodse Volk en Gentiles om BEROUW te tonen! Het
Joodse Volk dat al door Mozes en vele andere profeten gewaarschuwd werd maar nog
steeds niet wil luisteren en zelfs Jezus Christus als Messias tot de dag van vandaag ontkent!
13 juli 2016: VOORAANKONDIGING van De Ster van Bethlehem Conjunctie (Venus+Jupiter)
en waarschuwing van De Christus IN U om u weer Rechtvaardig te gaan gedragen!
13 juli 2016: Na het Ariel incident op 12 juli 2016 hebben de (Valse) Joden het excuus
gevonden om naast het verplaatsen van de Menorah naar het voor De Joden Verboden
gedeelte van De Tempelberg ook de Israelische Troepen te mobiliseren op de Golan Hoogte
ofwel Gedemilitariseerde Zone (DMZ) in Syrie . Er staan sinds 13 juli 2016 honderden
Israelische Tanks en tienduizenden Israelische manschappen te wachten op hetgeen er met
Damascus staat te gebeuren zoals in de Bijbel al was vooraangekondigd. Het is de hoogste
tijd dat de Valse (Saturnus/Black Box) Joden zich gaan bekeren tot het Ware Christendom!
Tegelijkerijd mobliseren de Chinese, Russische, Amerikaanse en Europese legers zich in grote
getalen in en rond de Ukraine, Polen, Syrie, Israel, Turkije en De Chinese Zee.
14 juli 2016: Jupiter verdwijnt tussen 14 juli en 14 augustus 2016 definitief uit Het
Sterrenbeeld Leeuw. Een van de 3 Laatste EindTIJD Profetien is dan definitief VERVULT! Er
zijn dan nog maar 2 profetien te vervullen voordat De Bijbel, Torah en Koran UIT zijn. Voor
meer informatie Leest u in bijlage 3: The Last Days van De EindTIJD zijn begonnen!
16 juli 2016: AANKONDIGING Gouden Tijdperk van Wedergeboorte of Oordeel. Wat U Wilt!

14 juli – 14 augustus 2016: Tussen 14 juli en 14 augustus verlaat Jupiter via de achterpoot
het sterrenbeeld Leeuw (Juda) om richting het Sterrenbeeld Maagd (Virgo) te gaan om de
een na laatste profetie te vervullen rond 23 september 2017. Tegelijkertijd komt De Zon
via de voorpoot het sterrenbeeld Leeuw (Juda) binnen om de twee na laatste profetie te
vervullen ofwel de wederkomst van de antichrist/apollo op aarde. Zie bijlage 4!!!
14 augustus 2016: Tish’a B’av ofwel 9AV waarop de Joden de vernietiging van de 1e
Tempel (Nebukadnezar) en 2e Tempel (Titus 70 AD) ofwel Stargate herdenken. De
vernietiging van De Valse Ark des Verbonds! Zie ook 23 september 2017 voor een
gedetailleerde uitleg. Hou 23 september 2017 in de gaten!
5-21 augustus 2016: De Olympische spelen in Rio worden gehouden tijdens 9AV. Bijlage 5
27-28 augustus 2016: ONTMOETING van de Bruid (Venus/Maria) en Bruidegom
(Jupiter/Josef) in het Sterrenbeeld Maagd

INTERMEZZO

HET SMALLE PAD NAAR HUIS IS DE
SNELSTE WEG NAAR HUIS
777 DE LAATSTE TEKENEN AAN DE HEMEL

De VERVULLING van Genesis 49:10 (Sign of Shiloh/Messias) en Openbaringen
12 (Sign of The Woman/Mother) is vanaf 27 augustus 2016 t/m 23 september
2017 te zien aan de hemel ofwel configuratie en conjuncties van de sterren.
Deze Sterren Configuraties en Conjucies zijn de laatste van de 40 tekenen aan
de hemel zoals in de bijbel vooraangekondigd werd. Dit is dus een eenmalige
gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid!!!

Het Smalle Pad Naar Huis is De Snelste Weg Naar Huis
Het Brede Pad Naar Huis is De Langzaamste (reïncarnatie) Weg Naar Huis

CELESTIALE RICHTINGAANWIJZERS OP DE SMALLE WEG NAAR HUIS
De planeet Jupiter komt op 27 Augustus 2016 aan in het Sterrenbeeld Maagd. Dit is tevens
de dag waarop Jupiter en Venus samenkomen in het sterrenbeeld Maagd. Deze conjunctie
tussen Jupiter en Venus in Maagd vind iedere 49 jaar (Groot Shemitah jaar van 7x7 jaar)
plaats. De cyclus van Jupiter in de sterrenbeelden Leeuw, Maagd en Schorpioen is eens in
de 12 jaar. Bent U al Wakker geworden?

Vanaf 27 augustus 2016 reist Jupiter in Maagd alwaar hij op 23 september 2017 aankomt
om Openbaringen 12 uit De Bijbel en Profetieën in vervullingen te laten gaan.
De Geboorte Pijnen (weeën) voor De Geboorte van de Het Kind ofwel Christus en
tegelijkertijd de antichrist (voor wie c.q. welke weg kiest u) staan voor de Tribulation TIJD
waar de mensheid die nog niet Wakker is geworden mee te maken krijgt. Zie De EindTIJD
Klok in de LichtOTheek (onderaan pagina) voor uitgebreide informatie.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Tijdens de Tribulation TIJD reist Jupiter door naar het Sterrenbeeld Schorpioen om Antares
ofwel het hoofd van de gevallenen te bezoeken.
Kortom we bevinden ons in twee UNIEKE jaren welke pas weer als celestiale configuratie
over 49 jaar terugkomen. Over 49 jaar is De Laatste Generatie echter, zoals voorspeld in de
Bijbel (Mattheus 24:32-34 KJV), niet meer op deze aarde. Dus zal het een en ander volgens
het filmscript van de gevallenen in de jaren 2016-2017 in vervulling moeten gaan om er
zelf nog bij te kunnen zijn. De jaren 2016-2017 zijn dan ook zowel Celestiaal, Bijbels en
Profetisch UNIEK in de geschiedenis van de (gevallen) engelen. U als Wakker geworden
Mens is echter allang voor deze gebeurtenissen Opgestaan en Weer Naar Huis Gegaan in
Rapture 1 of 2. Kortom U Bent Out Of Time!

Jupiter (Zeus/Osiris) met Aurora ofwel Aureool op Het Hoofd van de Konings Planeet

Het is dan ook niet toevallig dat op 4 juli (Amerikaanse Independence Day) de NASA Probe
genaamd Juno (Romeins) Godin Moeder van De Hemel/Sky - ook wel Hera (Grieks) en
Sophia (Oorspronkelijke Wereld) genoemd - arriveert bij Jupiter (Romeins) - ook wel Zeus
(Grieks) genoemd - en Jupiter omgeven wordt door een Aurora boven op het Hoofd van
de planeet alsof deze (schijn)heilig is. Jupiter staat echter voor de valse profeet, 66 en het
begin van de polariteit ofwel gevallen schepping in de zielenwerelden (1e Val).

Google Doodle 4 juli 2016 waar Juno/Hera (YOD) bij Jupiter/Zeus is
Jupiter (Romeins) kent u ook als Zeus (Grieks), Osiris en Amon RA (Egyptisch) en IO PITAR
(Latijn). I is de gepolariseerde mannelijke kracht in de zielenwereld terwijl O de
gepolariseerde vrouwelijke kracht in de zielenwereld is. In De Zielenwereld wordt de valse
god Jupiter/Zeus/Osiris/Nimrod aanbeden terwijl in de stoffelijke wereld de valse god
Saturnus aanbeden wordt. Deze aanbidding is de brede weg van 3e Val in De Holografische
Wereld. De Aarde moet hierbij gezien worden als een soort TussenWereld. Op deze Tussen
2 Wereld Planeet kunt u NU kiezen om Wakker te worden in De Geest (We Zijn Thuis),
Wakker te worden in De Ziel (Het Nieuwe Jeruzalem) of te vallen in de Hologafische AI
Genetisch Transhuman wereld van Het Beest ofwel de antichrist.
HET IS 12 UUR!
Kiest U voor De Smalle Weg Naar Huis of voor De Brede weg van de 3e VAL?
Voor meer informatie leest u het op 777 ofwel 7 juli 2016 uitgebrachte boek genaamd Het
Smalle Pad Naar Huis versie 1001 welke in de LichtOTheek te verkrijgen is
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
De Adamas Christussen
28 augustus 2016: Na BrExit Begin Ineenstorting Dollar als World Reserve Currency
21 september 2016: Rusland samen met Syrie en Iran (en op de achtergrond China) zijn nu
officieel in oorlog met Amerika, Israel, EU, Turkije, Saoudie Arabie en Quatar etc. op het
grondgebied van Syrie. Zie de volgende nieuwsberichten van de UN en internationale pers.

http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13950631000607
https://www.youtube.com/watch?v=c8JppJyVxYU&feature=youtu.be
https://sputniknews.com/search/?query=israel+september+21+2016
https://www.youtube.com/watch?v=TbGDnChrvOo
https://sputniknews.com/asia/20160920/1045505677/china-army-might.html

United Nations Security Council met op de achtergrond de Phoenix (midden) ook wel De
Draak/Slang (Israelische Stam van Dan) genoemd welke De Wederkomst van de antichrist
moet voorstellen in deEindTIJD van Chaos en Ellende ofwel Tribulation. Zie voor details over
de stam van Juda (Leeuw) en stam van Dan (Slang/Draak) het Wedergeboorte verhaal uit De
LichtOTheek (onderaan) http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek

13-23 september 2016: Valse wederkomst/geboorte aankondiging door de volgers van AC

Nadat op 19 april 2016 de Triomfboog van Baal in Londen (Trafalgar Square) werd neergezet
wordt op 19 september 2016 in New York, Manhattan (City Council Park), precies op de dag
waarop de United Nations General Assemby in New York begint alwaar De “One World
President” gekozen gaat worden, eenzelfde Triomfboog neergezet waar symbolisch geoefend
wordt hoe De Nieuw Gekozen “One World High Priest” en “One World President” straks de
antichrist gaan verwelkomen op aarde (zie bijlage 6,7,8 en 9 voor gedetailleerde informatie).

Wanneer u van deze kant (City Hall Isis Dome Stoffelijke Baarmoeder) kijkt door de
Triomfboog ziet u de Valse “Fountain of Life” welke natuurlijk staat voor De TIJD ofwel
Zielenwereld. Wanneer u nog verder zou kijken komt u in een rechte lijn achter de “Fountain
of Life” De One World Tower ofwel De Fallus van Osiris tegen. De antichrist ofwel de zoon van
Osiris genaamd Horus Blue Eye komt natuurlijk van de 14e etage (symbolisch) van de One
World Tower door de Triompfboog op Aarde alwaar het EindFeest kan gaan beginnen.

Op 22 september laat het Digital Institue of Archeology het lied “Bridge Over Troubled
Water” spelen welke natuurlijk staat voor de moeilijke en onzekere gebeurtenissen als
Ruimte en TIJD (Tijdelijk) door elkaar heen gaan lopen in de EindTIJD
22-23 september 2016: De TIJD waar het aantal Licht Uren hetzelfde is als het aantal
Duisternis Uren ofwel “When The Day Becomes The Night and Everything Will Be Turned
Upside Down in one Day/Night” zoals in de Alice Through The Looking Glass Trailer is gezegd.
Zie bijlage 6, 7, 8 , 9 en 10 voor details genaamd Het Tijdperk van De Messias is Begonnen,
De 3e VAL en De Schepping als Verlossings Mechanisme (in 3 Stappen Naar Huis)!
23 september 2016: Londen Heeft het nummer 23. New York heeft het nummer 32.

Cleopatra’s/Isis Needle/Obelisk in Central Park Manhattan

Zullen de IN DE TIJD, door De Drie Valse Rode Granieten Obelisken uit Luxor en Karnak welke
in Londen, New York Central Park Manhattan en Parijs Place de la Concorde staan,
VOORAANGEKONDIGDE data zijnde 9-23 en 9-24, welke ritueel occult numerologisch de
betekenis hebben van 56 ofwel de 11. Het getal van TIME-Disturbace ofwel De Manipulatie
van TIJD door The Time Keeper (The Lord of Time), The Prince of Time, The Time Messenger
en hun Hogepriester volgelingen, dit jaar in vervulling gaan? Of zal het toch een ander jaar
zijn omdat wel de maand en dag occult voor aangekondigd zijn maar niet het JAAR. Het jaar
staat dus nog niet vast en kan op ieder moment In De TIJD veranderd worden. Zie ook Bijlage
1: The Time Keeper voor een nadere uitleg over TIJDmanipulaties, TIJDreizen, TIJDspiralen,
TIJDlijnen, TIJDmeesters, TIJDprinsen, TIJDpoortwachters, TIJDrivieren.

Cleopatra’s/Isis Needle/Obelisk aan De Thames Voor De TIJD in Londen
Zowel De Rode Granieten New York Central Park Manhattan, London Thames als Paris Place
de la Concorde zijn zowel Energetisch als via het water In De TIJD verbonden met Luxor en
Karnak ofwel het Tempel complex van ANU/Nimrod/Amon Ra/Osiris met daarvoor de
tempels van Isis later Cleopatra (incarnatie) en Hatshepsut later Livia Augusta etc.

29 september 2016: Tim Burtons (Alice In Wonderland) Miss Peregrine's Home for Peculiar
Children verschijnt in de bioscoop om u nog even te herinneren dat De Titanic, ofwel oude
wereld gaat zinken om plaats te maken voor een nieuwe wereld orde. En natuurlijk laat Miss
Peregrine aan Alice zien What TIME it is. Alice Young Lady Your Time is UP!!!!!!

2 oktober 2016: Einde van het Joodse Jaar van (Valse) licht 13-09 2015/2-10 2016
3-4 oktober 2016: De Hebreeuwse Kalender: Rosh Hashana. Het Nieuwe Joodse Jaar gaat
beginnen waarna men zich 10 dagen gaat herbezinnen (Berouw) op zijn/haar gedrag.
4 oktober 2016: Vooraankondiging dat alle kinderen (little ones), geestelijk beperkten,
dieren zonder uitzondering door Het Grote Christus Licht worden opgehaald voordat De
EindTIJD STIL staat. De mens die anders dan de dieren over een Vrije Wil beschikt staat in
de komende dagen waarschijnlijk voor de belangrijkste beslissing van zijn/haar Leven. Dus
Moeders en Vaders als u met uw (kleine) kinderen mee wilt gaan naar Huis is het de
hoogste TIJD om ook zelf wakker te worden. Zie 7-11 juni 2016 boodschappen.
6 oktober 2016: In Rome wordt in Het Colosseum een tentoonstelling geopend genaamd
“Rising from Destruction” ofwel de wederopstanding van Nimrod, ook wel bij ons bekend als
Lucifer en de antichrist, Na De Zondvloed. Hebben we net in Londen, New York en Dubai de
Triomfboog van Nimrod/Baal/Het Beest mogen bewonderen. Nu staat ie midden in Rome
alwaar de Triomf van Het Romeinse Rijk van Het Beest over de hele wereld begon.
Tegenover Het Colosseum staat natuurlijk de Triomfboog van Titus. De Romeinse generaal
en later Keizer van Het Romeinse Rijk die 70 AD de 2e Tempel van Salomon/Herodus met de
grond gelijk maakte omdat de Is-Ra-ELische (IsisAmonRaElohim) hogepriesters zich weer
eens aan het misdragen waren. Titus komt u meerdere malen tegen in de EindTIJD Klok. Zie
voor uitgebreide info ook bijlage 4 en 7. De Datum 6 oktober is natuurlijk ook niet toevallig
gekozen omdat deze hele tentoonstelling gaat over Genesis 6, Enoch 6 en Openbaringen 6
ofwel de wederkomst van Nimrod/AC/Het Beest op aarde. U bent gewaarschuwd!

12 oktober 2016: De Hebreeuwse Kalender: Yom Kippur, The Day of Atonement ofwel na
de 10 dagen van herbezinning kiest U voor dit nieuwe jaar waarop u zich gaat Afstemmen.
Tevens is het de dag waarop de valse hogepriesters en hun geheime genootschappen hun
prins ofwel The Prince of Time, Enki, EA, Shiva, Tammuz, Horus, Apollo ofwel de antichrist
willen inhuldigen ter voorbereiding op de officiele aankondiging van 20 januari 2016.
14 oktober 2016: INFERNO film met Tom Hanks, die de antichrist speelt, komt uit en is
vanaf vandaag in de bioscoop te bewonderen. Wij stellen U de vraag of U De Schakelaar
Omzet ofwel De Mensheid, Uw Familie, Uw Gezin, Uw Vrienden en Uiteindelijk Uzelf
Verraad en Ritueel Offert aan Baal of gewoon samen met ons mee naar Huis Gaat!
17-23 oktober 2016: De Hebreeuwse Kalender: Sukkot. Feast of Tabernacles. Het feest
waarop de Rechtvaardigen en Heiligen als Bruid SAMENKOMEN om opgehaald te worden
door de Bruidegom. Maar welke bruidegom is dit bij de Joden? De Valse of De Ware?
17-23 oktober 2016: Komt De Bruidegom zijn Bruidsschat (Rapture rechtvaardige en
heilige mensen) dit jaar ophalen of zal dit pas volgend jaar tijdens de 1e Oogst
(Barley/Rhab) en 2e Oogst (Wheat/Ruth) gebeuren. Deze laatste raden wij u niet aan!
21 oktober 2016: En tegelijkertijd met de Rapture vooraankondiging zien we dat de gevallen
engelen en hun hogepriesters The Arrival Openbaringen 13 Deceptie film aankondigen.

The Beast From The Sea
Bible Revelations 13 KJV welke DIRECT op Revelation 12 volgt. Revelation 12 die de Clestiale
Wederkomst van De Ware Messias Aankondigt op 23-09-2017. De Eerste Rapture is dan
allang geweest en we zitten dan al midden in de Eerste Tribulation Revelation 6 periode.
In alle bioscopen op 11-11 ofwel 101-101-2016
Arrival Official Trailer 1 en 2 (2016) - Amy Adams Movie
https://www.youtube.com/watch?v=AMgyWT075KY
https://www.youtube.com/watch?v=aTNJtEXYsyw
Kiest U voor De Rapture of Valse Alien Valse Invasie in de EindTIJD is de grote vraag.

21 oktober 2016: En of bovenstaande nog niet voldoende is wordt op 21 oktober ook nog
eens de fim “Before The Flood” aan de wereld gepresenteerd. Zie bijlage 10 voor details.

Before the Flood - Trailer | National Geographic (Sept 27 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=D9xFFyUOpXo
Leonardo DiCaprio (UN Messenger of Peace) at International Day of Peace 2016 - Student
Observance (Sept 16 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=A738wLfXorw
Leonardo DiCaprio meets the Pope: “Thank you for this private audience” (Jan 28 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=2Z1NGRq-gv0

31 oktober en 1 en 2 november: En ze gaan maar door. Terwijl wij ons op 31 oktober, 1 en 2
november herinneren dat de Nephilim (gevallen halfgoden) en Raphaim (giganten), ofwel de
genetisch gemodificeerde massamoordenaars van de mensheid voor de vloed (lees Genesis
6, Enoch 6-10, Openbaringen 6, Qumran Book of Giants, Book of Jasher, Gilgamesh Epic,
Apkallu/Ummanu Stories) door de Zondvloed van de aarde gespoeld werden om de
mensheid een tweede kans te geven om Wakker Te Worden, Op Te Staan en Wedergeboren
te worden om Naar Huis Te Gaan, treuren de Elohim (gevallen engelen) en hun hogepriester
op deze dag om hun verloren genetisch gemanipuleerde monsters. Het is dan ook niet voor
niets dat de blinde mensheid zich tijdens Halloween verkleed als monsters en wandelende
doden. Zonder het te weten laten ze hun kinderen en kleinkinderen rondlopen als dolende
zielen van de Nephilim en Giganten. Nimrod liet na de vloed De Toren van Babel bouwen om
te ontsnappen aan het volgende gericht van God. Voor alle duidelijkheid. Zowel Noach,
Nimrod als Abraham en hun kinderen leefde allemaal in globaal dezelfde tijd en hebben dus
allen de eerste tijd na de zondvloed meegemaakt. Het is de hoogste TIJD om NU Genesis 6,
Enoch 6 etc. te lezen. Dan weet u wat u te wachten staat wanneer u zich niet Voorbereid op
Rapture 1. Het Tijdperk waar de gevallen engelen tijdelijk worden losgelaten is aangebroken.
Om de Elohim, Nephilim, Raphaim, Nimrod Toren van Babel (Stargate) gekte nog verder te
verspreiden werd op 6 oktober-11 december in het Colosseum te Rome (The Orion Roman
Empire) de “Rising from Destruction” tentoonstelling geopend alwaar De Gevleugelde Stier
van Nimrod te zien is, een deel van het dak van de Tempel van Baal en een aantal tabletten
van de Ebla Bibliotheek waarin nota bene het hele Genesis 6, Enoch 6, Openbaringen 6 etc.
verhaal onder uw neus gedrukt en verteld wordt. Bent U NU al Wakker wat ze met u van
plan zijn in Openbaringen 6 en daarna 13 als u zich NU niet voorbereid op De Rapture!

Nimrod, The Winged Bull, ook wel bekend uit de ANUnaKi/Apkallu geschiedenis

Heeft u Genesis 6, Enoch 6-10 en Openbaringen 6 ofwel 666
Het Plan van Het Beest al gelezen. Het is COUNTDOWN TIJD naar 23-09-2017
8 november 2016: US President, Senate and House of Representatives Verkiezingen. Gelooft
u dat deze volgorde allemaal toevallig is. Slaap dan rustig door en wordt voor 23-09-2017
wakker in een wereld die u zelfs uw ergste vijand niet toewenst.
11 november 2016: In Engeland “De Moeder van Het Nieuwe Babylon” vind elk jaar net als
in Amerika Memorial Day (Het Nieuwe Babylon) eenzelfde herdenking genaamd
“Remembrance Day” ook wel Poppy Day/RodeKlapRoos genoemd plaats in Londen. Dit jaar
zal de viering op 11 november 2016 plaatvinden alwaar door Queen Elisabeth II een Rode
Poppy Krans gelegd zal worden voor de Fallus Obelisk van Osiris in Londen. Londen die al zo
rijk is aan Osiris Fallussen zoals de Big Ben.

11 november 2016: Officiele wereldwijde presentatie van de Arrival Openbaringen 13 Film.

The Beast From The Earth
Bible Revelations 13 KJV welke DIRECT op Revelation 12 volgt. Revelation 12 die de Celestiale
Wederkomst van De Ware Messias Aankondigt op 23-09-2017. De Eerste Rapture is dan
allang geweest en we zitten dan al midden in de Eerste Tribulation Revelation 6 periode.
20 november 2016: HERINNERING aan de komst van De Ware Ster van Bethlehem
TEGELIJKERTIJD

20 november 2016: DECEPTIE van De Valse King of Kings/Regulus in de vorm van de AC
23-24 november 2016: HERINNERING aan het feit dat NOACH de Ark binnen ging.
Zoals in De Dagen van Noach, Lot en Babylon
Mattheus 24 “Rede van de Laatste Dingen”, Luke 17 en Genesis 6 en 11
30 november – 2 december: HERINNERING aan het feit dat NOACH’s Vloed over de aarde
heen kwam om alle “Abominations” die de gevallen engelen en (half) goden ofwel elohim
en nephilim in de vorm van de giganten voortgebracht hadden, middels genetische en
technische modificatie en manipulatie, van de aarde verwijderd/gezuiverd werden. De
gevallenen rouwen nog steeds om het verlies van hun monsterachtige creaties tijdens de
heidense feesten van “The Day of The Dead” ofwel Halloween. In 2016-2017 willen de
gevallenen wraak nemen op God voor zijn ingrijpen middels de vloed. Wat dus niet lukt!
25 december 2016: CONCEPTIE van De King of Kings/Regulus in het sterrenbeeld Maagd
25-26 december 2016: Tegelijkertijd de jaarlijkse viering van het Heidense Occulte Kerstfeest
(Santa Claus/Satan Claus) waar ter ere van De Keizer van Orion ook wel ANU/Nimrod/Baal
Osiris/Zeus/Jupiter/Cern-unnos/Lucifer genoemd, de op Pasen verwekte kinderen 9
maanden later aan Baal geofferd worden. Dit keer op 1000 Fysieke en Holografische Nieuwe
Babylon locaties welke geprojecteerd worden middels Holoportation technieken. Omdat De
Orion Keizer al naar Huis is gegaan en Antu en Ki binnenkort wel zullen volgen kunnen er
alleen nog maar Holografische Illusie projecties van hen op aarde verschijnen. De
verwachting is dat daarna ook Enki/EA/Tammuz/Horus ofwel de antichrist eieren voor zijn
geld zal kiezen. Wat dan nog op aarde overblijft is een valse blinde gevallen priesterkaste en
technocratie die daarna, net zoals in Orion gebeurd is (Zie De Orion Kronieken Deel 1 t/m 3),
VERLICHT zal worden waarna de illusie van ruimte en TIJD ophoud te bestaan.
25 december 2016 tot 1 januari 2017: De Hebreeuwse Kalender: Chanukah. Het Festival
van Het Valse Licht?

2017
Is Het Jaar 2017 Het Jaar Waarin Het Echte of Valse
Gouden Tijdperk Begint?
Is Het Jaar 2017 Het Jaar Waarin HIJ (Horus de antichrist)
Arriveert/Opstaat
OF

Is Het Jaar 2017 Het Jaar Waarin Christus in Ieder Mens
Wedergeboren Wordt om hem voor te gaan c.q. doen
1 januari 2017: Het Valse TheoSophia/TheoSophy Programma wordt geactiveerd welke
alle Old Age geloven van zowel De TheoLogica/TheoLogie en New Age moet vervangen om
een wereldreligie te vormen onder sophia en haar volgelingen. Zie Welkom In De
Oorspronkelijke Wereld Deel 1 voor een gedetailleerde uitleg over De Val van Sophia!
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!
Wie wordt de echte President/Koning van Noord Amerika: Trump, Hillary of de antichrist
1 februari 2017: Het is 9 maanden na de jaarlijkse Valse Paarse Occulte viering op 1 mei
2016 van De Wederopstanding van de antichrist. Wordt Het Nietsziend Oog NU Geboren?
Trump-Hillary of De antichrist
Interludium: Openen valse Derde Tempel van Baal in Jeruzalem, Abomination &
Desolation. Grote verstoringen in het ruimte/tijd firmament binnen de gevallen schepping.
Deze ruimte/tijd verstoring zorgt voor een wereldwijde BLACKOUT in de oude stoffelijke
wereld technologie om plaats te maken voor de nieuwe ziele wereld TIJD technologie. De
Blackout wordt dus niet veroorzaakt door een Stoffelijke EMP maar door een TIJDelijke
TIJD/Ruimte manipulatie c.q. verstoring.
Zie voor meer informatie het verhaal van The Time Keeper in Bijlage 1
11-17 april 2017: De Hebreeuwse Kalender: Passover Feest der Wederopstanding van
Tammuz 4 de antichrist (AC).
Het ware Passover gaat over Atonement (Vergeving) en Redemption (Kwijtschelden van de
zonden van de mens) door Jezus toen hij zich met 3 nagels voor de zonden van de mens aan
het kruis van Saturnus, de zwarte kubus/zon, liet nagelen om 3 dagen later als Christus weer
als Voorbeeld voor alle Mensen Op Te Staan ofwel Wedergeboren te worden
11-17 april 2017: Volgens Joodse Traditie De 1e Oogst van De Heiligen/Gerst
Komt De Bruidegom zijn Bruidsschat (heilige mensen) dit jaar ophalen? De eerste grote
golf van mensen die innerlijk wedergeboren worden ofwel Rapture 1 (Barley/Rhab). Later
zal tijdens de Tribulation periode nog een tweede Rapture komen ofwel Rapture 2
(Wheat/Ruth). Deze raden wij u niet aan!
31 mei - 6 juni 2017: De Hebreeuwse Kalender: Pentacost, De TIJD waar 50 dagen (Grieks:
Pentekostos) na Pasen De Heilige Geest wordt uitgestort over de Rechtvaardigen c.q.
Bekeerlingen welke Gods woord in woord en daad in de afgelopen 40 dagen van Esther
hebben opgevolgd, kortom De Bruid van Christus zijn geworden die De Bruidegom (Christus)

komt ophalen voordat De EindTIJD daadwerkelijk gaat beginnen. Het is tevens het begin van
De (Valse) Rooms Katholieke Kerk. De Kerk die zoveel ritueel bloed aan zijn handen heeft.
31 mei – 6 juni 2017: Volgens Joodse Traditie De 2e Oogst van De Rechtvaardigen/Tarwe
Komt De Bruidegom zijn Bruidsschat (rechtvaardige mensen) dit jaar ophalen? De tweede
grote golf van mensen die innerlijk wedergeboren worden ofwel Rapture 2 (Wheat/Ruth).
1 augustus 2017: Tish’a B’av ofwel 9AV waarop de Joden de vernietiging van de 1e en 2e
Tempel ofwel Stargate herdenken. De vernietiging van De Valse Ark des Verbonds! Zie ook
23 september 2017 voor nadere uitleg.
13 september 2017: INDALING van De Koning Der Koningen is het sterrenbeeld Maagd
21-22 september 2017: De Hebreeuwse Kalender: Rosh Hashana. Het Nieuwe Joodse Jaar
gaat beginnen waarna men zich wederom mag afvragen of u al Zuiverder bent geworden.
Ieder jaar wordt alle Joden gevraagd of ze zich tussen Rosh Hashana en Yom Kippur willen
herbezinnen op hun gedrag in woorden, daden en gedachten. Heeft U al Berouw gehad?

HET TEKEN VAN SHILOH/MESSIAS
VERSCHIJNT NA 2000 JAAR+
WEER AAN DE HEMEL
23 september 2017: GEBOORTE van De Koning Der Koningen in het sterrenbeeld Maagd
.

Herinner u nog even dat de Valse Rode Granieten Obelisken uit Luxor en Karnak welke in
Londen, New York Central Park Manhattan en Parijs Place de la Concorde staan allemaal de

datum 9-23 en 9-24 aangeven. Alleen HET JAAR IN DE TIJD staat nog niet vast wanneer zij
hun Egyptische Bijbelse profetieën van het boek Openbaringen zullen vervullen OF NIET!
Deze datum wordt tevens gecodeerd aangeduid in de Hebreeuws/Joodse kalender als de
9AV = 9-23 (numerologisch) welke de dag is waarop de Joden op Tisha Bav de vernietiging
van de 1e en 2e Tempel (Salomon en Herodus) herdenken. De 1e en 2e tempels welke net
zoals De Toren van Babel, Jacobs Ladder, CERN etc. Stargates ofwel TIJDportalen zijn
tussen de ziele- en stoffelijke werelden. Poorten die God niet toestaat om voor langere tijd
geopend te worden. Niet langer dan een ½ uur ziele ofwel 6 maanden aardse TIJD.
22-23 september 2017: De TIJD waar het aantal Licht Uren hetzelfde is als het aantal
Duisternis Uren ofwel “When The Day Becomes The Night and Everything Will Be Turned
Upside Down in one Day/Night” zoals in de Alice Through The Looking Glass Trailer gezegd
werd. Kiest u voor Het Licht of De Duisternis op 23 september 2017?
30 september 2017: De Hebreeuwse Kalender: Yom Kippur, The Day of Atonement ofwel
na de dagen van herbezinning (Repent) kiest U voor dit nieuwe jaar waarop u zich gaat
Afstemmen. Tevens is het de dag waarop de valse hogepriesters en hun geheime
genootschappen hun prins ofwel The Prince of Time, Enki, EA, Shiva, Tammuz, Horus,
Apollo ofwel de antichrist willen inhuldigen ter voorbereiding op de officiële aankondiging
van 20 januari 2016.

Confirmation of The Covenant (Daniel 9:27)
1. Wie bevestigt het Covenant in de EindTIJD: de antichrist (Daniel 11:21-22)
2. Wat is de bevestiging van het Covenant: Vredesverdrag tussen Israël en Palestina
(onder wereldwijde druk) over de Tempelberg en de bouw van de 3 e Tempel
3. Welke offers zal de antichrist stoppen: dierenoffers (Daniel 30-32)
4. Wanneer zal de Abomination of desolation plaatsvinden: als de antichrist zitting
neemt op zijn troon in de 3e tempel op de Tempelberg te Jeruzalem. Voordat hij dit
doet zal er een EXIT ofwel Falling Away/Rapture/Exodus 2 en 3 van de
Rechtvaardigen en Heiligen op deze aarde plaatsvinden naar betere oorden.
5-11 oktober 2017: De Hebreeuwse Kalender: Sukkot. Feast of Tabernacles. Het feest
waarop de Ongelovigen en Achterblijvers/Left Behind/Zure Druiven SAMENKOMEN om
opgehaald te worden door de Bruidegom. Maar welke bruidegom is dit bij de Joden? De
Valse of De Ware?
Hierna begint De Grote TransformatieTIJD en daarna Victorie ofwel Einde van De TIJD!
24-30 september 2018: HET GOUDEN TIJDPERK VOOR DE LAATSTE GENERATIE
Na de diverse Oogsten van Passover (1e Oogst van De Heiligen/Gerst) en Pentacost (2e
Oogst van de Rechtvaardigen/Tarwe) blijven tijdens Tabernacles (3e Oogst van De
achterblijvers/zure druiven) alleen de Ongelovigen nog over op aarde.

Let Op! De hierboven gepresenteerde Klok van De EindTIJD is een illusie/fantasie/droom die door
de hogepriester- en geheime genootschappen van deze wereld is ontwikkeld binnen Ruimte en
TIJD. Neem deze Klok dan ook niet te serieus. Stem u net zoals wij vooral af op de Geest in U welke
niet van Ruimte en TIJD IS! De Chesire Cat in de films Alice In Wonderland en Alice Through The
Looking Glass, welke op 27 mei 2016 in alle bioscopen zal verschijnen, is de enige die begrijpt wat
er hier IN de schepping c.q. op aarde vandaag aan de hand is omdat HET niet van deze gevallen
schepping van TIJD en Ruimte is. Volg daarom altijd zijn wijze raad. De rest is immers
Illusie/fantasie/dromen ofwel Madness!

Bent U Al Innerlijk Voorbereid?
Time Is Running Out!
ARE YOU IN OR OUT OF TIME!

PUT ON OUR ARMOUR OF LIGHT!
Then Revelation 6 en 8 etc.
Are Not Coming For YOU!
Romans 13:11-12 KJV
And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep: for now is our
salvation nearer than when we believed.
The night is far spent, the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness,
and let us put on the armour of light.
1 Peter 5:8 KJV
Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walks about,
seeking whom he may devour:
Luke 6:26 KJV
Woe unto you, when all men shall speak well of you! for so did their fathers to the false
prophets.
Matthew 7:15 KJV
Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are
ravening wolves.
1 Corinthians 15:58 KJV

Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the
work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord.
2 Corinthians 4:17 KJV
For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and
eternal weight of glory;
Romans 8:18 KJV
For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with
the glory which shall be revealed in us.
2 Corinthians 4:18 KJV
While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for
the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.
Matthew 24:44 KJV
……..be ye also ready
Or your will be left
Luke 12:46
…….. with the unbelievers
Matthew 7:14
Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be
that find it.
1 Tessalonians 5:3
For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction comes upon them, as
travail upon a woman with child; and they shall not escape.
Revelation 8
The Seventh Seal and the Golden Censer
Deze KLOK wordt wekelijks en zo nodig dagelijks ge-update om u op de hoogte te houden
van de laatste ontwikkelingen in de Fantasie/Illusie/Droom EindTIJD. Om de laatste updates
te ontvangen schrijft u zich in voor de Gratis Nieuwsbrief!

Klik op de volgende LINK voor deze Gratis Nieuwsbrief.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h

Let Op! Dat in het jaar 5776-1776-2016 TEGELIJKERTIJD de wederkomst van de antichrist (1
mei 2016) als de wederkomst van Christus IN U (13 juli 2016) VOOR AANGEKONDIGD
worden en de volgers van de antichrist de wederkomst van Christus IN U proberen over te
nemen c.q. overschaduwen en verduisteren middels decepties, misleidingen en
verleidingen! Zie ook het geschrift genaamd “Het Is Volbracht! Deel 1 t/m 10” dat u gratis
kunt downloaden in de LichtOTheek!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
De Valse Tekenen ofwel DECEPTIES/FALSE FLAGS/TIMES welke de hierboven genoemde
gebeurtenissen VOORAANKONDIGEN
-

Het in zijn oude glorie herstellen van Nimrod’s Babylon en daarbij behorende Tempel
van Baal en de daarnaartoe lijdende Poorten van ruimte en tijd ofwel Toren van
Babel ook wel valse ark des verbonds, jacobs ladder, zwarte saturnus kubus etc.
genoemd. Kortom het samenvoegen van het 1e Romeinse Rijk (Rome), 2e Romeinse
Rijk (Constantinopel Turkije) en 3e Romeinse Rijk (Kiev Ukraine) onder een
wereldleider, een volk en een vlag. De Vlag van Nimrod’s Drietand ofwel het wapen
dat in de huidige vlag van de Ukraine staat en uitleg geeft aan het huidige
referendum over de Ukraine!
-

Het opblazen van De Dome of The Rock om plaats te maken voor De Derde Tempel
- De Val van Damascus en aanval op IS-RA-EL
- Waarschuwing van Moeder Maria in uw HART
- Ongewilde upgrade naar Holografische Software
- Blackout van energie- en datanetwerken wereldwijd
- Waarschuwing van Christus in uw HART
- De wederkomst van de Holografische Rode Draak Planet 7X
- De komst van door onszelf gecreëerde Holografische (fake) Robot Aliens
- Plasma Discharge tussen Planet 7X en De Aarde
- Time Shift Manipulaties ofwel de verplaatsingen binnen ruimte en tijd

Natuurlijk kunt u alle hierboven genoemde TIJDEN en TEKENEN voor eens en voor ALTIJD
loslaten in uw idee, hoofd (gedachten) en hart (emotie/gevoel) omdat zoals u weet het
allemaal onderdeel is van een gevallen schepping illusie/fantasie/droom TIJD Wereld!
De KLOK van De Gevallen Schepping kunt u ook bekijken op Stellarium!

Bent U Al Wakker?
Bent U Al Voorbereid?
Gaat U Mee Naar Huis tijdens Rapture 1 of 2?

De Back In Time Occulte Spiraal van De TIJD

De Foreward In Time Vaticaan Spiraal van De TIJD in Het Time Keeper Vaticaan

Bijlage 1: THE TIME KEEPER (The Lord of Time) and his Blue Eyed Son

Voor ieder-een die wil weten waar onze geschriften, visioenen en verhalen van de
afgelopen 20 jaar vandaan zijn gekomen. Inclusief De Klok van De EindTIJD!
Wanneer je buiten TIJD en Ruimte leeft op aarde, kortom wel op maar niet meer van de
schepping van TIJD en Ruimte Bent, zie je dat TIJD en Ruimte net zoals de lichtsnelheid
VARIABELEN zijn. Niets in de gevallen schepping van Tijd (1e Val) en Ruimte (2e Val) is dus
CONSTANT ofwel Onveranderlijk, Onbeweegbaar en Onwankelbaar zoals God dat is.
Zie voor een uitgebreide uitleg hierover het geschrift:
Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m 3
Buiten TIJD en Ruimte ofwel buiten de gevallen schepping van Time (1e Val in De Zielen
Werelden) en Space (2e Val In Stoffelijke Werelden) ben je dus in staat alles te OVERZIEN wat
er In De Gevallen en dus Gevangenis Werelden binnen Time en Space gebeurt. Ook wanneer
er door The Time Keeper, ook wel De Keizer van Orion, Nimrod, Brahma, Osiris, Zeus,
Jupiter, Cern-unnos, Lucifer, Augustus, White Rabbit etc. genoemd, zijn Eerste vrouw The
Beginning of Time, ook wel De 1e Keizerin van Orion, Antu, Saraswati, Hera, Juno, Livia
Augusta en zijn Tweede vrouw The End of Time/Space, ook wel De Keizerin van Orion, Ki,
Kali, Gayatri, Semiramis, Isis, Cleopatra, Scarlet Red Woman Who Rides The Beast genaamd
Europa genoemd (zie voor gedetailleerde informatie over deze familie geschiedenis en
tragedie het boek “The Awakening”) en zijn zoon (Anu+Ki) c.q. opvolger c.q. re-manifestatie
The Prince of Time, Enki/EA, Tammuz, Shiva, Horus, Apollo, Antichrist, The Beast op aarde
genoemd GEMANIPULEERD wordt met DE TIJD. Kortom De TIJD Stilgezet-, Vooruitgezet- en
Achteruitgezet kan worden. The Time Messenger, ook wel Thoth, Hermes, Mercurius etc.
genoemd zorgt middels het WWW en Cosmic Web dat alles keurig van mens, dier, plant etc.
via het “Internet of Things” via De Code ofwel Genetisch Gemodificeerde DNA Merk van Het
Beest keurig aan Het Beest op zowel genetisch als elektronisch niveau gekoppeld zal worden.

Al deze manipulaties c.q. veranderingen BINNEN TIJD en Ruimte en daarmee
samenhangende gebeurtenissen zijn BUITEN TIJD en Ruimte VOORAFGAAND aan Het Idee
ofwel Story/Verhaal (Alice) bestaande uit tegenstrijdige Gevoelens (Hart) en Tegenstrijdige
Gedachten (Mind) van The Time Keeper, The Beginning of Time, The Prince of Time en The
End of Time/Space aan De Ware Vader en De Ware Moeder bekend. Sophia, The Time
Keeper en/of The Prince of Time en/of zijn/hun First Beginning of Time Moeder en/of
zijn/hun Second End of Time/Space Moeder hebben dus geen enkele kans om iets in het
verborgene ofwel de gevallen werelden van de Schaduwen (Zielen Werelden) en/of
Duisternis (Stoffelijke Werelden) te doen zonder dat dit aan hun (Groot) Vader en (Groot)
Moeder VOORAF bekend IS. Het is dus een Idee/Story droom/illusie/fantasie spel dat
kinderen tijdens hun puberTIJD in de zandbak spelen terwijl ze denken dat hun ouders niets
zien van het spel dat ze samen binnen ruimte en tijd spelen.
Hoewel sophia, The Time Keeper en/of The Prince of Time en/of The First Beginning of
Time Moeder en/of The Second End of Time/Space Moeder dus binnen De Gevallen
Schepping van TIJD en Ruimte De Vrije Wil hebben om de TIJD stop te zetten, vooruit- en
achteruit te zetten - u begrijpt dat je met deze Macht van het voor- en achteruit in DE TIJD
gaan in staat bent om je snode plannen in detail qua ideeën, gevoelens en gedachten ofwel
gebeurtenissen uit te werken en (astrologisch, symbolisch, numerologisch, metaforisch en
qua gebeurtenissen) voor te bereiden - is het aan De Vader in hoeverre dit binnen de TIJD
Alfa/Omega Spel toegelaten wordt.
Ziet De Vader (God Christus) in samenspraak met De Moeder (De Ware Moeder Maria
ofwel 1e Gedachte Barbelo) dat sophia, The Time Keeper en/of The Prince of Time en/of
zijn/hun The First Beginning of Time Moeder en/of zijn/hun Second End of Time/Space
Moeder bezig is zijn schepping uit wraak, haat, woede, boosheid etc. te zelf-vernietigen ten
kostte van haar/zijn scheppingen ofwel kinderen en klein-kinderen dan zullen er in een of
meer TIJDlijnen WAARSCHUWINGEN en HULPMIDDELEN geplaatst worden voorafgaande
aan de door sophia, The Time Keeper en/of The Prince of Time en/of zijn/hun The First
Beginning of Time Moeder en/of zijn/hun The Second End of Time/Space Moeder geplande
destructieve gebeurtenissen. Deze HULPMIDDELEN verschijnen spontaan aan de
Rechtvaardigen en Heiligen die NU al Wakker Geworden en Opgestaan zijn op aarde om Het
Grote Licht te verspreiden en verbinden tot Een Groot God/Christus LichtVeld. TegelijkerTIJD
wordt er aan iedereen die NU Wakker Wil Worden en Op Wil Staan om In De Geest
Wedergeboren te worden eenvoudige SALVATION en 29 MEI 2016 (zie de Klok) instructies
gegeven om DE WEG TERUG NAAR HUIS TE VINDEN EN TE GAAN! Kortom aan alles is
gedacht om alle kinderen weer naar Huis te laten komen nadat het puberale
speelkwartiertje in de zandbak van de schepping en aarde voorbij is.
Raadpleeg hiervoor de volgende geschriften:
1. Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m 3
2. Belevingen in de Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m 3
3. Belevingen in De Helende Tuin Deel 1
4. Visioenen en Verhalen over de BeginTIJD, EindTIJD en AL-TIJD
5. Het Is Volbracht! Deel 1 t/m 10
6. De EindTIJD KLOK TIKT AF!

7. De Wedergeboorte
U kunt bovenstaande geschriften GRATIS downloaden via de volgende LINK. Lees en DOE deze
geschriften eerst voordat u met het lezen van de ILLUSIE EindTIJD Klok begint!!!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7

The Time Keeper (The Time Lord) en The River of Time
Vraagt u zich ook wel eens af waarom alle Poorten naar De Tempel van Nimrod/Baal/Osiris,
Fallussen van Osiris en Tempels ter Ere van Nimrod/Baal/Osiris aan het WATER staan. Nou
dat is heel simpel te verklaren. Water ofwel TIME wordt gezien als de verbinding tussen de
Aardse ofwel Stoffelijke Werelden en Zielen Werelden. Wanneer er dus belangrijke
Persoonlijkheden (Latijn Persona = Masker) zoals Keizers, Keizerinnen, Hogepriesters,
Koningen, Koninginnen sterven of Geofferd worden in een onderlinge familie machtsstrijd
op aarde dan zullen deze altijd na hun dood of onthoofding te Water gesteld worden ofwel
IN DE TIJD naar De Zielenwerelden gezet worden. Nu moet u niet direct denken dat dit
ritueel enig nut heeft voor uw ziel en/of waar deze terecht zal komen na uw natuurlijke of
onnatuurlijke dood. Dit (offer) ritueel heeft immers geen enkel nut en/of zin. Het maakt niet
uit waar u sterft of ritueel geofferd wordt. Het enige wat telt is of u uw DIRECTE VERBINDING
met De Vader/Christus IN U hersteld heeft en in Overgave, Geloof en Vertrouwen als een
Rechtvaardig en Heel Mens op deze uitwerkplaneet bent gaan Leven. Dan Bent U NU Gered
en zult u voordat de het grote feest der gevallenen op deze aarde uitbreekt gered worden.
Het Reservoir der Zielen
Omdat er nog sommige illusie personen geloven dat het Water de verbinding is waarover De
Zielen van de stoffelijke werelden naar de Zielen werelden reizen zijn er tussen de Poorten
Naar De Tempel, Obelisken en Tempels zelf vaak meren ofwel grote vijvers aangelegd die de
zielen die overgaan of TIJDelijk vanuit de andere Ziele dimensie op bezoek zijn op aarde een
TIJDelijke woon- en verblijfplaats te geven. Het fabeltje dat de (hoge)priesters hun handen in
deze meertjes en vijvers wasten en wassen voordat zij met hun bezwerings en/of
aanroepings rituelen begonnen mag dan ook naar het land der fabeltjes verwezen worden.
De huidige (Hoge)priesters der exorcisten, technocraten en alchemisten moeten echter
bijzonder goed oppassen wat zij aanroepen want zij kunnen wat nu door deze TIJDelijke
poorten komt niet meer beheersen en/of controleren. Ons advies: DOE HET NIET! Jullie
weten niet wat jullie over jezelf en de wereld afroepen wanneer je niet als Mens in Het
Grote Licht staat.
Crossing The River Of Time (The Serpent of Time- Serpentine)
Op 5 mei 2016 (Bevrijdingsdag, Hemelvaart dag en Mariadag) hebben heel veel mensen Het
Ruimte Illusie Bewustzijn Losgelaten. Zij zijn dus geen onderdeel meer van De 2 e Val ofwel de
gevangenis van de Ruimte waartoe ook het Lichaam behoort. Het Lichaam van deze mensen
is stap voor stap en/of versnelt op 5 mei VerGeestelijkt ofwel van een ander trillingsgetal
geworden. Kortom men is nog wel op de aarde maar qua bewustzijn niet meer van de aarde.
Op 7 juli 2016 zal de volgende stap in Bewustzijn volgen. Op deze Dag van De Tijd zullen vele
mensen Het TIJD Illusie Bewustzijn Loslaten. Zij zijn dan geen onderdeel meer van De 1 e Val

ofwel de gevangenis van De TIJD waartoe ook De Ziel behoort. De Ziel van deze mensen zal
stap voor stap en/of versnelt op 7 juli VerGeestelijken ofwel onderdeel van De Grote
Innerlijke Stilte en Het Grote Christus Licht worden dat zich zal verbinden tot een Groot Licht
dat daarna voorbereid is om weer Samen Naar Huis Te Gaan. Deze Laatste stap naar Huis
wordt ook wel Exodus 2 en De Grote Oversteek van De Rivier van De TIJD genoemd.
De Wereld van De Geest
Besef AL-TIJD dat De Wereld van De Geest Geen Ruimte en TIJD kent. Het is de wereld
voorbij de illusie/fantasie/droom van ruimte en tijd. Het is de wereld waar je niet geboren
wordt en ook niet sterft. Het is de wereld van waaruit je bewust op een of meer TIJDlijnen
en Plaatsen kan materialiseren in de schepping (zandbak) van ruimte en tijd om je werk
der Vooraankondiging , Heling en Verlossing te doen voor de gevallen medemens. Volledig
Vergeestelijkte Mensen/Adamassen worden dan ook nooit (weder)geboren.

Time In The Mirror Bible (R-KJV)
Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom de Originele Christelijke Bijbel van 80 boeken
tussen 1881-1885 is uitgekleed tot 66 boeken. 66 welke het nummer is van de valse
profeet die voor de antichrist en sophia op aarde opstaat om het valse sophia woord op
aarde te verspreiden. Is uw Bijbel gebaseerd op de Revised King James Version van 1885?
There are 66 books in The Mirror Bible
The Book of Books Isaiah has 66 chapters
There are 66 words in the lords prayer
The word "curse" is used 66 times in the OT
66 is the numeric value of the jewish caballah
66 is the number of the false prophet in the End Times
66 persons of the family of Jacob (jacobs Ladder) came to Egypt
Route 66 in America is The Route of The Beast to Earth
The height of the great sphinx of Gizeh, near to Memphis, Egypt, is 66 feet,
There are 66 geostationary satellites orbiting around the Earth, which make it possible to
track and trace any transhuman or human with a cellphone, ipad, TAB or mobile device.
The 66th chapter of the bible is Exodus 16 which is the story of Manna from heaven
The Purple Rain of The Time Keeper over The Earth At The End of Time
Heeft u zich wel eens afgevraagd waar de Originele Archaic Hebrew Geschriften van 900
BC en de Greek Septuagint Geschriften van 300 BC zijn gebleven? De originele teksten
waarop alle Bijbels gebaseerd zijn volgens de echte schriftgeleerden. Is uw Bijbel
gebaseerd op deze Originele geschriften of zijn ze DOOR DE TIJD HEEN Veranderd!
Is uw God, Genadig, Barmhartig en Onvoorwaardelijk Liefdevol of Jaloers, Hoogmoedig,
Toornig, Wraakzuchtig, Moordend en om offers vragend. Dan weet u gelijk welke versie
van de bijbel U leest. De Originele Bijbel van Christus of de bijbel van de antichrist.

BLIJF TROUW AAN DE 10 GEBODEN VAN MOZES

EN DE ORIGINELE KING JAMES BIJBEL VAN 1611 ALS U
VANDAAG NOG GEEN DIRECT CONTACT HEEFT MET GOD!

Eurovision Song Contest 2016 - Grand Final
Zie de wereld van Rood en Blauw naar Paars veranderen!
gepresenteerd tijdens het Levieten/Jesuiten/Bilderberg/CERN
Euro Vision Song Contest 2016
https://www.youtube.com/watch?v=no1v1-2HZ6g
Voor meer informatie over de Occulte achtergrond van het Eurovision Song Festival gaat u
naar bijlage 2: The 60th Anniversay of The Eurovision Songfestival that started in 1956

TIJD IN DE BIJBEL
Genesis 1:1
In the beginning (of time) the fallen god(s) (The Time Sophia and TimeKeeper Yaldaboath)
created the heaven (time/soul) and the earth (space/body).
Ecclesiastes 3:15
That which hath been is now; and that which is to be hath already been; and God
requireth that which is past (The Father is not of space and time but oversees everything
that happens within time and space from the beginning until the end).
Genesis 3:22-24
And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and
now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever:
Therefore the Lord God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from
whence he was taken.
So he drove out the man; and he placed at the east of the garden of Eden Cherubims, and a
flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life.
Genesis 11:5-6
And the Lord came down to see the city and the tower (TimeStarGate/Tower of
Babel/Jacobs Ladder/Arc of The Covenant/CERN), which the children of men builded.

And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they
begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to
do (show them temporarily, without the interference and protection of The Father/Christ,
who they really are out of free will).
Daniel 7:25
And he (the anticrists) shall speak great words against the most High, and shall wear out the
saints of the most High, and think to change times and laws: and they shall be given into his
hand until a time and times and the dividing of time (opening of the CERN stargate).
Joshua 10:12-14
Then spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before
the children of Israel, and he said in the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon; and
thou, Moon, in the valley of Ajalon (Stop Time).
And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon
their enemies. Is not this written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of
heaven, and hasted not to go down about a whole day. (Slow Down Time)
And there was no day like that before it or after it, that the Lord hearkened unto the voice of
a man: for the fallen lord fought for Israel. (the lord of fallen IS-RA-EL)
2 Kings 20:4-11
And it came to pass, afore Isaiah was gone out into the middle court, that the word of the
Lord came to him, saying,
Turn again, and tell Hezekiah the captain of my people, Thus saith the Lord, the God of David
thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears: behold, I will heal thee: on the
third day thou shalt go up unto the house of the Lord.
And I will add unto thy days fifteen years; and I will deliver thee and this city out of the hand
of the king of Assyria; and I will defend this city for mine own sake, and for my servant
David's sake.
And Isaiah said, Take a lump of figs. And they took and laid it on the boil, and he recovered.
And Hezekiah said unto Isaiah, What shall be the sign that the Lord will heal me, and that I
shall go up into the house of the Lord the third day?
And Isaiah said, This sign shalt thou have of the Lord, that the Lord will do the thing that he
hath spoken: shall the shadow go forward ten degrees, or go back ten degrees?
And Hezekiah answered, It is a light thing for the shadow to go down ten degrees: nay, but
let the shadow return backward ten degrees (To Go Back WithIN Time).

And Isaiah the prophet cried unto the Lord: and he brought the shadow ten degrees
backward, by which it had gone down in the dial of Ahaz (Turn Back The Clock of Time).
Luke 21:26
Men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on
the earth: for the powers of heaven shall be shaken.
Revelation 17:8-11
The beast (the antichrist) that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of the
bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose
names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they
behold the beast that was, and is not, and yet is (The beast only exists withIN the
illusions/dream/fantasy World of Time).
And here is the mind which hath wisdom. The seven heads are seven mountains, on which
the woman sitteth (The seven hills of Jerusalem/Rome).
And there are seven kings: five are fallen, and one is, and the other is not yet come; and
when he cometh, he must continue a short space.
And the beast that was, and is not, even he is the eighth, and is of the seven, and goeth into
perdition.
Revelation 20:1-7
And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a
great chain in his hand.
And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound
him a thousand years,
And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he
should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after
that he must be loosed a little season.
And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw
the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and
which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon
their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years.
But the rest of the dead lived not again until the thousand years were finished. This is the
first resurrection.

Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection: on such the second death
hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a
thousand years.
And when the thousand years are expired, Satan shall be loosed out of his prison,
Revelation 10:6
And sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven, and the things that
therein are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which
are therein, that there should be time no longer
Daniel 12:4
But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end: many
shall run to and fro, and knowledge shall be increased.
Tot slot
Het mag dan ook duidelijk zijn dat wij al 20 jaar(1996-2016) in onze geschriften De Innerlijke
Weg Naar Huis Openbaren en Beschrijven zoals wij Deze Direct van De Vader doorkrijgen.
Tevens WAARSCHUWT De Vader Door Ons voor Gebeurtenissen die destructief kunnen zijn
voor uw Ziel. Uw Ziel die na De Wederopstanding gewoon weer opgaat in De Geest Gods.
Wij doen dus niet aan VOORSPELLINGEN maar wijzen u al 20 jaar De Innerlijke Weg Naar
Huis en WAARSCHUWEN U VOORAF om u voor te bereiden op datgene wat komen gaat. Let
wel: Alle door sophia, The Time Keeper, The Prince of Time, The First Beginning of Time
Moeder, The Second End Space/Time Moeder en hun Hogepriester TechnoVolgelingen
geplande gebeurtenissen zijn Te Verlichten TOT NIETS.
U bepaalt immers zelf wat U Wilt!
De gevallen engelen, goden en mensen hebben geen enkele Kracht in hun scheppingen!
Maar U Mensen die over De Innerlijke Geest beschikken hebben Alle Kracht Beschikbaar!
KORTOM HET WORDT DE HOOGSTE TIJD OM WAKKER TE WORDEN, OP TE STAAN EN WEER
NAAR HUIS TE GAAN. WELKOM THUIS. WELKOM IN DE REEELE WERELD!
En kijk niet net zoals de vrouw van LOT om als de wereld achter u verdwijnt!
Adamas Christus

P.S. Wij weten hoe laat het is. Weet U het NU ook?

Bijlage 2: The 60th Anniversay of The Eurovision Songfestival that started in 1956
14 mei 2016 ofwel occult gezien 14+5+2016=10 (The Beginning en End of Time)
Natuurlijk heeft u onze uitgebreide analyse van de Eurovision Song Festivals van 2014 en
2015 al gelezen. Zo niet dan kunt u deze vinden in het rapport genaamd The Awakening!
14 maart 2015 The Countdown Magic Flower To Stockholm 2016

Op 23 maart 2015 om 15:52 (= numerlogisch 88) werd de Countdown Magic Flower KLOK
gestart in Stockholm op het plein van The LightHouse (Apollo) ter vooraankondiging van
het Euro Vision Song Contest in 2016. De Magische Bloem bestaat uit 190 blaadjes welke
toevallig ook de 190 landen waren die toevallig in Parijs en New York samen zouden gaan
komen (in de toekomst) in Parijs en New York in het kader van The United Nations Climate
Change Summit. De Magische Bloem werd ontworpen door MK (Ultra) Illuminatie.

De Countdown Magic Flower KLOK staat keurig op een Zwarte Doos ofwel The Saturn
Tesseract Cube ofwel Saturnus Hexagonale Kubus welke symbool staat voor de Zwarte Zon
welke net zoals in CERN de antichrist moet verwelkomen op aarde in de periode 20162017. Tenminste dat is het grote occulte/geheime plan zoals u hierboven gelezen heeft.

Het 60e Eurovision Contest Feest met 26 (= numerologisch 8) kandidaten gaat beginnen in
2016 ofwel 60, 1956-2016, 26 is 6666 Het Feest van Sophia 6666 enYaldaboath 666 In
Time. Het logo stelt het Blauw/Rode Zaad (Valse Bruid) voor dat de antichrist (Valse
Bruidegom) komt halen/oogsten in 2016-2017. Komt allen samen voor de AC.

Tegelijkertijd start er een feestje bij De Stockholm Globe Arena welke op 14 maart 2015
om 8:15 ook al Paars gekleurd was. Zouden deze mensen al in de toekomst kunnen kijken?
Natuurlijk niet, ze rommelen maar wat met hun Levieten, Jesuiten, Kore, CERN, Hollywood
scripts om de Mirror Bible zoals we in Bijlage 1 gezien hebben ten uitvoer te brengen in
2016-2017. Maar vanuit De Geest (buiten ruimte en tijd) wordt alles wat in de zandbak
ofwel gevallen schepping binnen Ruimte en TIJD plaatsvindt goed in de gaten gehouden.
Het Levieten, Jesuiten, Kore, CERN, Hollywood Script 2016
Het Eerste Paarse Transhuman Transgender Euro Vision Song Contest
Alice Humpty Dumpty zegt: When I use a word it means just what I choose it to mean, neither
more neither less. The question is who is the master of the word – that is ALL
Klik hieronder voor het hele Eurovision Song Contest 2016 – Grand Final
https://www.youtube.com/watch?v=no1v1-2HZ6g
Zie hoe over de 190 landen/vlaggen en 26 finalisten constant de Purple Rain ofwel De Paarse
Transhuman Transgender Genetische Manipulatie Regen/Manna middels Chemtrails,
GMO’s, Chemicalien, DNA etc. symbolisch over zich uitgestort krijgen.
DE OPENING OP DE 3:33 (ENDTIME) MINUUT VAN DE YouTube Video
Allereerst gaat de Saturnus 6 Hoek Tesseract Poort Naar De Aarde open en komen er over de
Valse Regenboogbrug, vanuit De Saturnus Zielen Wereld naar De Stoffelijke Wereld, allemaal
Rare Transhuman Transgender Beesten tevoorschijn die de Pijl van The White Rabbit ofwel
Time Keeper over De Witte Loper naar de aarde volgen ter verwelkoming van de anitchrist.

In de zaal ziet u dat alle mensen al een PaarseBlauwe Armband dragen met De Code van Het
Paarse Beest. De Code ofwel Mark of The Beast dat ze verbind en slaaf maakt van Het Beest.
Op de achtergrond in het decor ziet u De Stargate To The False Heaven ofwel Jacobs ladder.
Hierna wordt er in de openings scene een liedje door de winnaar van vorig jaar gezongen:
Don’t you worry, don’t you worry we have a plan for YOU
Wat dit plan is weten we nog goed van het winnende liedje van Mans Zelmer-lowe uit 2015
Heroes Nummer 10 van 1 The Beginning en 0 End of TIME
We are the Heroes of our TIME but we are dancing with the demons in our MINDS. Kortom
ze zeggen hier netjes dat ze uw Mind gaan conroleren en Ziel overnemen. Tenminste dat is
het plan en u weet dat dit plan helemaal uit de hand gaat lopen. Ze beheersen en
controleren immers helemaal niets in de gevallen schepping van ruimte en tijd omdat het
een tijdelijke illusie/droom/fantasie van een paar blinde krachtloze gevallenen is.
https://www.youtube.com/watch?v=5sGOwFVUU0I

Tegelijkertijd in de Paarse Stockholm Globe Arena zien we luid en duidelijk 60-60 ofwel 66
van de valse Paarse Profeet die 666 ofwel de antichrist (Het Beest) moet vooraankondigen.
https://www.youtube.com/watch?v=no1v1-2HZ6g
EN DAN BEGINT DE CONTEST VAN 26 TRANSHUMAN TRANSGENDER KANDIDATEN
Transhuman Liedje 1: België – What’s The Pressure. Eindigt als nummer 10

What’s the pressure?
You will grow, you will know in the end
That this is fiction
It’s in your mind, live your life instead
Een leuk liedje dat net als in de film Alice In Wonderland u recht in uw gezicht zegt dat de
hele wereld een fiction ofwel illusie is van uw Mind ofwel gedachten en gevoelens. U bent
gehypnotiseerd (zie de vele zonnen in het decor) door de Valse Sun/Son of god Lucifer. De
zoon van de valse gevallen god heet natuurlijk de antichrist ofwel Het Beest uit de Bijbel.
Transhuman Liedje 2: Tsjechië – I Stand. Eindigt als nummer 25
Cause I stand
I stand
I am standing here
Just because of you
Every part of me is a part of you
I stand
Wederom een interessant alles onthullend liedje. Elke Transhuman Transgender Zombie
welke De Code ofwel Mark of The Beast draagt is immers onderdeel van Het Beest. Gabriela
is prachtig in het Wit gekleed als De Valse Witte Bruid voor De antichrist Bruidegom.
Transhuman Liedje 3 om 23:33 (ENDTIME) Nederland – Slow Down. Eindigt als nummer 11
Nu krijgen we een Transhuman Transgender Zombie liedje dat recht uit de keuken van
CERN komt. Het gaat helemaal over het VERTRAGEN, STIL ZETTEN EN TERUGDRAAIEN van
DE TIJD. Kortom ze vertellen u precies wat ze bij CERN en collega stargates over de wereld
aan het doen zijn. De TIJD stil zetten waarna de 2 POORTEN OPEN GAAN! Voor welke Poort
kiest U. De Innerlijke Poort naar Christus en Naar Huis of de Uiterlijke Poort naar de
Transhuman Transgender Zombie wereld van Het Beest ofwel de antichrist.
U Bent Gewaarschuwd!
Tijdens het liedje hoort en ziet u De Klok van De EindTIJD TERUGLOPEN. Symbolisch zetten
ze hierna in het midden van het liedje in een zee van Paars De TIJD nog even STIL voor U!
Precies 10 seconde ofwel de 10 dagen dat Jupiter tussen 6 en 16 mei 2016 even STILstaat
voordat hij van het sterrenbeeld Leeuw (Lion of Juda) in Progressie naar Het Sterrenbeeld
Maagd vertrekt alwaar de astrologisch symbolische conceptie van Christus zal
plaatsvinden. Dat de gevallen engelen/goden dat niet willen mag duidelijk zijn in het
liedje. Ze willen niet VOORUIT in de TIJD maar ACHTERUIT in de TIJD (Back To The Future).
Vooruit betekent namelijk het einde van hun Alice in Wonderland/Sofia
illusie/droom/fantasie spel. Het/Hun TIJDspel is dan UIT!
Douwe Bob is natuurlijk keurig in het Paars gekleed met een Paarse Lotus op z’n Keel. Dan
weet u ook voor wie Douwe spreekt/zingt. Maar of hij dat zelf beseft? Tsja…

https://www.youtube.com/watch?v=PwF9DI89q1w
I’m going nowhere and I’m going fast
I should find a place to go and rest
I should find a place to lay my head tonight
Every morning there’s another start
Every morning hits so hard
Guess I’m running scared
Guess I’m running on empty
Mister, can you help me
Cause it seems I’ve been lead astray
I keep searching for an answer
For a way
Won’t you help me
You gotta
Slow down, brother
Slow down, brother
Slow down if you can’t go on
Slow down, brother
Slow down, brother
Slow down if you can’t go on
Do you think I’ll ever learn
I used to be without concern
Now all I ever do don’t seem to free me
Mister, can you help me
Cause it seems I’ve been lead astray
I keep searching for an answer
Today
Won’t you help me
You gotta
Slow down, brother
Slow down, brother
Slow down if you can’t go on
Slow down, brother
Slow down, brother
Slow down if you can’t go on
Slow down, brother
Slow down, brother
Slow down if you can’t go on
Slow down, brother

Slow down, brother
Slow down if you can’t go on
Slow down, brother
Slow down, brother
Slow down if you can’t go on
Slow down, brother
Slow down, brother
Slow down if you can’t go on
Het liedje eindigt op 27:23
Transhuman Liedje 4: Azerbaijan – Miracle. Eindigt als nummer 17
Het Rode Paard van de Apocalypse (Openbaringen 6)
Ter voorbereiding op de komst van de antichrist (Openbaringen 9)
Gonna take a miracle, oh oh
Gonna take a miracle to heal this love (earth)
Baby I won't stay another night
This time I say good bye, I'm letting you go
Gonna take a miracle, oh oh
Gonna take a miracle to save us now (men)
And I won't pretend to be alright
my heart is on the line, our end is my start (oeps)
Gonna take a miracle, oh oh
Gonna take a miracle to save us now
Gonna take a miracle, oh oh
Gonna take a miracle to save us now
Nadat in Liedje 3 de EindTIJD Klok is STILgezet en de 2 deuren geopend zijn horen we een
meisje genaamd SAMRA een liedje zingen wat over een Miracle gaat wat nodig is om haar
liefde ofwel De Aarde te redden. Nou dat roepen ze bij The UN Climate Conference in Parijs
en New York toevallig ook in de afgelopen paar maanden. Zelfs Titanic Leonardo di Caprio
liet op 22 april 2016 nog even het volgende weten: “There Is A New World Coming” Agenda
2030. En wat zal dat Miracle dan wel niet moeten zijn. Jawel, de volgelingen van de antichrist
moeten eerst een grote schoonmaak houden op de oude wereld alvorens deze als schone
nieuwe wereldorde als een Phoenix uit Het As van de oude wereld kan verschijnen. Kortom
de hogepriester volgelingen van Lucifer willen eerst de aarde schoonmaken voordat de
sun/son ofwel zoon van de grote baas genaamd de antichrist komt. Mooi voorspellend liedje
gezongen door SAMRA ook wel vrij vertaald naar MAS-RA ofwel Veel Zonnegod Amon RA.
Transhuman Liedje 5: Hungary – Pioneer. Eindigt als nummer 19
When you need to run away

From what other people say
Your enemy might be your own mind
A smile, a hug, a little praise
You haven’t received for days
For long you feel mistreated
In a world where the poems sound fake
And the love is replaced by the fame
A million hearts of a million people
Be proud, you were born to be real
A million lies in a million temples
It’s only fear, become a pioneer
Nogmaals wordt hier de aandacht gevraagd voor het huidige leven/lijden op aarde. Het is
een fake ofwel illusie wereld waar we het lijden compenseren met wat tijdelijke aandacht,
roem en entertainment ofwel inhoudsloze feesten. We leven vandaag in een “Waste Land”
(zie ook het toneel) een wereld c.q. land van grote innerlijke armoede, liefdeloosheid, leegte
lijden en de dood waar de mens tegen beter weten en voelen in maar mee doorgaat. Daar
moet wat aan gedaan worden. Wordt opnieuw geboren als Transhuman Pionier. Maar of je
nu zo blij moet zijn als Transhuman Transgender Zombie op aarde die bestuurd wordt door
Het Beest is maar de vraag. Er zijn mensen die gewoon zonder deze Paarse flauwekul tot het
ware leven willen komen in een wereld die de gevangenis van ruimte en tijd overstijgt!
Transhuman Liedje 6: Italy – No Degree of Seperation. Eindigt als nummer 16
before I shut myself in a box
Always a bit 'away from the things of life
Because so deeply I had never heard
And then I felt an emotion
Come on fast and get ahead in my chest
Without turning off the voice
And do not feel tension, just life within me
No degree of separation
Any kind of hesitation
there is no longer any division
Between us
Weer zo’n mooi liedje waar een meisje smeekt om door de antichrist overgenomen te
worden zodat ze een zullen zijn. Ja, het moet niet gekker worden in deze Mad Mad World!
Op het toneel staat ze symbolisch op een klein groen eilandje in het water (TIME). Van de
hele oude wereld is na de grote schoonmaak niets anders overgebleven dan een klein groen
eilandje waar allemaal mooie gelukkige gezonde zombies leven/lijden in Het Hof van Eden
met net zoals bij de Olympische Spelen in Engeland van 2012, The Tree of Life. En ja, hoe
toepasselijk. Deze Nieuwe Eva biedt u aan het einde van haar liedje ook een Hap uit De

Appel aan om God weer eens belachelijk te maken en uit te dagen. Maar ja, God kijkt
gewoon hoofdschuddend toe naar deze goddeloosheid en godslastering en wacht geduldig
af wat deze gevallen mensen/goden/engelen straks uit vrije wil over zichzelf gaan afroepen.
Transhuman Liedje 7: Israel – Made Of Stars. Eindigt als nummer 15=6
Het Zwarte Paard van de Apocalypse (Openbaringen 6)
Ter voorbereiding op de komst van de antichrist (Openbaringen 9)
A language I don’t understand
You speak, I listen, I’m your friend
(You hypnotise me)
Take my hand
A million faces tied in chains
You ride a black horse in the rain
(You hypnotise me)
Don’t escape
No more, no more, no more, no more
‘Cause we are all
Made of stars
Silver fragments falling
We are made of stars
We are made of stars
Searching for that secret promise
Made of stars
You heal me, you fill me
Ignite a flame within me
(You hypnotise me) Mmm…
Hovi Star zingt ons toe dat we allemaal gevallen sterren zijn. En ja, Hovi dat klopt we zijn
allemaal gevallen sterrenstof die nu op aarde met een tijdelijk lichaam rondlopen. Maar Hovi
is het nu wel verstandig dat je je wederom laat Hypnotiseren door degeen waardoor je in
eerste instantie gevallen bent in De Tijd, daarna In De Stof en als het zo doorgaat straks In De
Holografische Transhuman, Transgender Zombie wereld waar je niets meer te vertellen hebt
over zowel je lichaam als ziel. Ja, dat is een vraag die je snel mag beantwoorden! Hovi zingt
zijn liedje op de grote gevallen ster welke, zoals in openbaringen 9 verteld wordt, uit de
hemel zal vallen waarna hij (de antichrist) de sleutel van put des afgronds zal ontvangen.
Revelations 9 King James Bible (KJB)
And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him
was given the key of the bottomless pit.
Transhuman Liedje 8: Bulgaria – If Love was a crime. Eindigt als nummer 4
Locked up for life
But I’ll do the time

If love was a crime
Then we would work miracles
High above the ground
They will never break us down
Never mind wrong or right
Our love ain’t got no pride
So we change for better
Unafraid, never fade
When it’s dark we illuminate
Can we rise together?
They will never break us down
Together we’re untouchable
You and me against the world
Together we’re invincible
They will never break us down
Kijk hier zien we het eerste Transhuman, Cyborg, Zombie Robot meisje over het toneel
lopen. En ja ze dagen samen God uit dat deze niet in staat is om de stekker eruit te trekken.
They will never break us down. Maar ja, meisje tot nu toe heeft God, als de gevallen weer
eens te ver gingen in het zichzelf in vrije wil ervaren, altijd op een zeer genadige manier de
stekker uit het stopconatct getrokken om erger te voorkomen. Zo heeft God de stekker uit
De Toren van Babel Stargate getrokken, Uit De Jacobs Ladder Stargate getrokken, Uit De Ark
des Verbonds Stargates van de 2e tempel van Salomon en Herodus getrokken en zo zal het
de CERN en andere stargates op aarde/mars en maan ook vergaan. Dus meisje wordt wakker
en kom naar Huis. Het spel der gevallenen is al verloren voordat het echt gespeeld kan
worden en dat weten alle hogepriesters op aarde. Hun TIJD is kort. Het Is al VOORBIJ!
Transhuman Liedje 9: Sweden – If I Were Sorry. Eindigt als nummer 5
If I were sorry
It would be a different story
If I were sorry
I’d give you all the glory
If I were sorry
But I’m not sorry, no
Dit is een jongetje van een jaar of 16-17, ja dan zijn ze nog eenvoudig te vormen c.q.
programmeren met allerlei MK Ultra Monarch onzin over het leven. Dit jongetje is zo van het
pad af, dat zelfs al stort de boel in elkaar/opgaat in de Hel hij nog niet Sorry kan zeggen. Nou
ja dat jongetje natuurlijk niet maar zijn bazen die het liedje geschreven en gecomponeerd
hebben. Achter hem op het toneel verschijnen de volgende woorden:
STOP

MISTAKE
DEVIL
LIES
Tsja, als U nu zou STOPPEN om dezelfde FOUTEN te maken die DE DUIVEL keer op keer
maakt dan wordt u automatisch Wakker en kunt u Opstaan om Weer Naar Huis Te Gaan.
Ook met dit onwetende jongetje dat gewoon gebruikt wordt voor wat LEUGENS en
propaganda. Wat is trouwens de gemiddelde leeftijd van alle artiesten bij elkaar. Rond de 27
jaar of jonger. Tsja een volwassen mens doet natuurlijk niet mee aan deze onzin.
Transhuman Liedje 10: Germany – Jamie Lee. Eindigt als nummer 26
The story of us is already told.
Let's tear the book apart
start to rewrite it all.
We're already gone, but still in this together
Like a dragon to his gold
we're still holding on.
Can't we get an alternate ending?
Can't we get an alternate ending? Oooohhhhh
Tell me who's scared now?
This is the ghost of you
haunting the ghost of me
hanging out in this world forever.
Tell who's scared now?
Jamie Lee zingt dat dit verhaal net zo oud is als het verhaal van Noach en de geschiedenis
zich eindeloos herhaalt totdat we een Alternatief Einde van Het Spel Kiezen. Zoals u allemaal
weet is er vandaag een alternatief einde beschikbaar en dat is Het Einde van de illusie van
Ruimte en TIJD. Kortom Wakker Worden, Opstaan en Weer Naar Huis Gaan. Of wilt u nog
een keer een zielloze transhuman transgender zombie worden uit Openbaringen 9:1-12.
Lees onze geschriften nogmaals en handel ernaar in woorden en daden. Welkom Thuis!
-

Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m 3
Belevingen in de Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m 3
- Belevingen in De Helende Tuin Deel 1
Visioenen en Verhalen over de BeginTIJD, EindTIJD en AL-TIJD
- Het Is Volbracht! Deel 1 t/m 10
- De EindTIJD KLOK TIKT AF!
- De Wedergeboorte

-

Voor meer informatie over De Eindtijd leest u het illusie geschrift genaamd: De Klok van De
EindTIJD - De illusie schepping van ruimte en tijd tussen alfa en omega welke u op aanvraag bij ons
kunt krijgen. Dit werk is alleen voor hen die nog in deze illusie geloven en/of er onderzoek in/naar
willen doen. Inclusief de Cosmic Embrace en voorbereidingen op Exodus 2 en Genesis 2.

De EindTIJD KLOK wordt wekelijks en zo nodig dagelijks ge-update in het kader van de laatste
wereldwijde deceptie gebeurtenissen binnen ruimte (stoffelijke werelden) en tijd (ziele werelden).
U ontvangt de updates van De Klok automatisch wanneer u zich inschrijft voor de Gratis
Nieuwsbrief. Klik op de volgende LINK voor deze Gratis Nieuwsbrief.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h

Transhuman Liedje 11: France 56:56 – J’ai Cherche. Eindigt als nummer 6
I’ll be looking, looking for you
You’re the one that’s making me strong
Is op zoek naar Osiris onder de Eiff(66)eltoren welke De Fallus van Osiris Symboliseert.
Beetje uitgekauwd thema. In het filmpje stromen de gevallen sterren/engelen/goden door
De Poort naar de aarde toe en zetten de Capstone (14e etage) op de Pyramide. Mag het niet
wat leukers zijn of zitten de Franse occultisten nu alleen nog maar te wachten op zijn
(antichrist) wederkomst. Volgens mij geloven ze er in Frankrijk niet meer in.
Transhuman Liedje 12: Poland – Color of my Life. Eindigt als nummer 8
Als het maar Satans kleuren Zwart/Rood zijn
Transhuman Liedje 13: Australia – Sound of Silence Dami Im. Eindigt op nummer 2
Caught up in this crazy fast life
Getting hard to break through the madness
Now my heart awakes to the sound of silence
Dami Im ofwel I’AM MAD zit op The Saturn Black Cube of Madness over de gekte in de
wereld van ruimte en TIJD te zingen. Het is tijd dat Dami Im maar eens gaat praten met
Alice’s

Cheshire CAT!

Transhuman EindTIJD Liedje: Ukraine – 1944. Eindigt op nummer 1
Het Vale Paard van De Dood (Openbaringen 6)
Het Verzegelen en Rapture van De Bruid van Christus (Openbaringen 7)
Een hoop gerommel tussendoor (Openbaringen 8)
Ter voorbereiding op de komst van de antichrist (Openbaringen 9)
Jamala zingt, zonder dat ze het weet, over Het Derde Romeinse Rijk wat in Kiev (Drietand
van Nimrod in de Vlag) begon en zich later verplaatste naar Rusland De Beer. Rusland vind
trouwens nog steeds dat De Ukraine bij Rusland hoort. Wanneer we de geschiedenis lezen is
het echter omgedraaid. Rusland hoort bij De Ukraine als bakermat van het Tsarisme. U
begrijpt nu ook waarom de NAVO/Europa zoveel werk maakt van De Ukraine. Vreemd als je
begrijpt dat De Levieten, Jesuiten, Kore, Kapitalisten, Socialisten en Communisten tot een en
dezelfde familie behoren. De Ukraine zal net zoals De Levant ritueel geofferd worden aan de

antichrist voor zijn wederkomst. En ja ook van Polen zal weinig overblijven als dit EindTIJD
spelletje doorgang zal vinden. Dames en heren het is De Hoogste TIJD om Deze Gekte een
Halt Toe te roepen. Soldaten van de wereld leg uw wapens neer en ga terug naar HUIS!

DE CHESHIRE CAT
IS THE ONLY ONE WHO KNOWS HE IS MAD INSIDE THE
ILLUSION CREATION OF SPACE AND TIME. SO HE IS THE
ONLY ONE WHO IS REALLY FREE INSIDE THE TIMEGAME

Het Mysterie van Wonderland
It’s All an Illusion/Fantasy/Dream In Time
But I don’t want to go among MAD people Alice remarked. O, you cant’t help that, said the
Cat: we’re all MAD here. I’am MAD, You’re MAD, Everybody is MAD Here.
How do you know I’am MAD, said Alice. You must be MAD said the Cat, or you wouldn’t
have come here.
Would you tell me please, which way I ought to go from here? That depends a good deal
on where you want to go, said the Cat. I don’t much care where, said Alice. Then it doesn’t
matter which way you go, said the Cat.
So long as I get somewhere, Alice added as an explanation. Oh, you’re sure do that, said
the Cat, If you only walk long enough

WAKE UP!
TIME IS RUNNING OUT!
ARE YOU IN OR OUT OF TIME!

Remember The Warning of God to Lot and Lot’s Wife before Sodom disappeared
DO NOT LOOK BACK TO THE WORLD OF TIME AND SPACE IN 2016-2017
DO NOT TURN BACK TO THE WORLD OF TIME AND SPACE IN 2016-2017
DO NOT LISTEN TO THE WORLD OF TIME AND SPACE IN 2016-2017
LUKE 17:32-33

De Leeuw van Juda geprojecteerd op Het Vaticaan. Dan weet u gelijk waar ze voor staan al
die Jesuiten of mogen we ook Levieten zeggen door het beestje bij naam te noemen.

Obama geeft het occulte FY teken aan zijn publiek van aandachtige toehoorders

U BENT GEWAARSCHUWD!
ALS DE TIJD STIL STAAT GAAN ER 2 DEUREN
TEGELIJKERTIJD OPEN!
Welke Deur Kiest U?
De Innerlijke Deur/EXIT/Rapture Out of Time
OF
De Uiterlijke Deur/3e Val IN HOLOTIME
ALL IS WELL IF YOU ARE LIVING OUTSIDE
SPACE AND TIME ON EARTH!

Cheshire Cat Temporarily
In The Wave of TIME
Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king's horses and all the (blind) king's men
Couldn't put Humpty together again.

You cannot Go Back In Time
If YOU are Of Time but YOU are always able
To Start a New Story or Get OUT of Time!
Natuurlijk kan iedereen die 100% Out Of Time IS zowel vooruit als
achteruit in de TIJD van de gevallen illusie schepping reizen. Dat is
een fluitje van een cent voor De Geest van Het Grote Licht!
Wij hebben ALTIJD Alle TIJD voor U Sophia!
En ook voor haar hele gevallen schepping van kinderen en
kleinkinderen binnen ruimte en TIJD!

Bijlage 3: The Last Days van De EindTIJD zijn begonnen

THE LAST DAYS
GELOOFT U AL DAT WE IN DE LAATSTE
DAGEN VAN DE BIJBEL LEVEN

DE VERVULLING VAN DE LAATSTE 3 EINDTIJD PROFETIEN UIT
DE BIJBEL, KORAN EN TORAH
Bekijk Ter Voorbereiding eerst de twee films genaamd De Bijbel is bijna UIT Deel 1 en 2
De Bijbel is bijna UIT Deel 1
https://www.youtube.com/watch?v=SSjldpRC6QE
De Bijbel is bijna UIT Deel 2
https://www.youtube.com/watch?v=ulYwZXecjL8

Het Beloofde Land, Het Nieuwe Jeruzalem en Shamballa (onderaan op pagina)
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7

De Vervulling van de Laatste 3 Profetieën
EindTIJD Profetie 38 van 40: Vervulling van Genesis 49:10 en daarna Genesis 3:15
Jupiter (Koning/Septer) verlaat het Sterrenbeeld Leeuw (Juda) tussen 14 juli/14 aug 2016
Genesis 49:10: The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet,
until Shiloh (Christ) come; and unto him shall the gathering of the people (Bride/Rapture) be.
Zie voor uitgebreide informatie De EindTIJD Klok welke gratis te krijgen is via de
onderstaande link (onderaan de download pagina).
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
EindTIJD Profetie 39 van 40: Vervulling van Openbaringen 12
De conceptie in het sterrenbeeld Maagd met Jupiter op 23 september 2017
Revelations 12 KJV: 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
Zie voor uitgebreide informatie De EindTIJD Klok welke gratis te krijgen is via de
onderstaande link (onderaan de download pagina).
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
EindTIJD Profetie 40 van 40: Het Grote Teken aan de Hemel
Na het Vervullen van Openbaringen 12 kan men achteruit en dan weer vooruit in de TIJD
gaan. Achteruit in de TIJD naar Openbaringen 8 nadat 7 (Rapture 1) Vervult is om dan weer
door te gaan naar Openbaringen 13 en verder tot en met 22. Alles hangt echter af van de
Genade van God en de daden van mens zelf (Berouw Zonden) wat de Toekomst zal ZIJN!
Alleen Christus als Gods vertegenwoordiger in de schepping (oneindig), De Twee Getuigen
(Mozes en Elia zover nodig) en de antichrist (voor korte tijd) hebben de mogelijkheid om de
TIJD (TIJDelijk) te veranderen om de Wedergeboorte van ieder Mens als Adamas, Adamas
Christus als Christus In De Geest Gods In De EindTIJD te Vervullen.
Bekijk tot slot De Film genaamd: De Wil van God om U voor Te Bereiden op wat komen gaat
als u niet verandert en transformeert in een rechtvaardig en gewetensvol handelend wezen
in De Genade van God op aarde en de zielenwerelden ofwel tijdelijk gevallen schepping.

De Wil van God Deel 1
https://youtu.be/RSVzoc9q3d0
De Wil van God Deel 2
https://youtu.be/-r_RoewwAE0

Overige informatie ter verdieping en verduidelijking:
Het Gouden Tijdperk Gaat Beginnen Deel 1
https://www.youtube.com/watch?v=EjGk3jeSEJ4
Het Gouden Tijdperk Gaat Beginnen Deel 2
https://www.youtube.com/watch?v=UiYKhqrtcy8
Het Gouden Tijdperk Gaat Beginnen Deel 3
https://www.youtube.com/watch?v=YhTsVUsxyb0

DE LAATSTE DAGEN NA 14 JULI 2016 ALS
JUPITER HET STERRENBEELD LEEUW GAAT
VERLATEN IN BEELD EN GELUID

15 juli 2016

De Vervulling van Openbaringen 2 en 3: De Joodse Gouden Kandelaar ofwel Menorah wordt
Vervult op 15 juli 2016 wanneer Turkije mag kiezen welke gemeente zij in zichzelf wil
VERVULLEN. Johannes geeft aan wat iedere gemeente/land te wachten staat op basis van
zijn keuze. Op dit moment heeft Turkije De Staat van Beleg afgekondigd, zijn alle
Mensenrechten opgeschort, hebben militairen en politie immuniteit gekregen voor hun
daden (kunnen dus niet vervolgd worden voor moord, martelen en verkrachten) en zijn
50.000+ personen Vogelvrij verklaard om De Vrede in het land te bewaren. Het lijkt al een
beetje op de Postscriptie ofwel Zuiverings (Purge) acties van Sulla, Marcus Antonius en
Octavius/Augustus in De Romeinse Tijd en Adolf Hitler (Rijksdag in de Brand en Kristalnacht),
net voor het uitbreken van de 2e WO, waar alle tegenstanders van de zelfbenoemde nieuwe
Keizer/Dictator systematisch verwijderd werden van het aardse toneel en hun bezittingen
ten goede kwamen aan hen die met deze zuiveringsacties meededen. In Frankrijk (oud
minister president Nicolas Sarkozy), Duitsland en Amerika zijn ook al geluiden om De Staat
van Beleg (Martial Law) af te kondigen om het geweld van de afgelopen maand te bezweren.
De Hete Zomer Set Up tussen 14 juli – 14 augustus 2016 als excuus om in te grijpen!
De Hete Zomer van Vooropgezette Rassenhaat (USA), Burgeroorlog (Turkije) etc.
De Hete Zomer van Vooropgezette Terroristische Aanslagen in heel Europa!

Genesis 1:14 KJV
And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from
the night; and let them be for SIGNS and for seasons, and for days, and years:

De Vervulling van Genesis 3:15 KJV waar de Ware Leeuw van Juda ofwel Christus het hoofd
van de Hydra/Slang/Draak Verlicht ofwel de duisternis verwond/oplost terwijl De Crater
ofwel Cup op de rug van de draak de Leeuw aan zijn hiel verwond omdat hij gevuld is met
alle 7 Paarse (sophia) zonden (Zie Het Boek Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Deel 1
t/m 3 voor een gedetailleerde uitleg over de zonde Val van Sophia in sophia in pistis sophia)
van de gevallen engelen/goden en mensen op deze aarde. Het boek Openbaringen start pas
Na De Waarschuwingen van Openbaringen 2 en 3 aan de 7 gemeenten wanneer de mensen
doorgaan met het vullen van Hun Kop met Zonden en deze daardoor Overstroomt! Wanneer
de Kop met Zonden van de gevallen engelen/goden en mensen Overstroomt start de
Zelfdestructie c.q. Zelfvernietigings cyclus van zowel het menselijk lichaam als ziel op aarde
en blijft men gevangen zitten binnen de gevallen schepping ofwel eindeloze reïncarnatie
cyclus tussen de stoffelijke- en ziele werelden zonder EXIT naar De Geest. Om deze Vrije 3e
Val in de Afgrond ofwel De Abyss van peilloze eenzaamheid, leegte, angst, pijn en ellende te
voorkomen grijpt God en de door hem afgevaardigde Wedergeboren Zoon Christus IN
Genesis 3:15 KJV
And I will put enmity between thee and the woman (sterrenbeeld Maagd/Virgo), and
between thy seed (Hydra/Slang) and her seed; it shall bruise thy head (Slang), and thou shalt
bruise his (Sterrenbeeld Leeuws hiel) heel.

Zie op de rug van De Hydra/Slang/Draak ook de Corvus/Kraai (Onheilsboodschappen), Uil
(Die Alles Omdraait) en Sextant (Die alles verkeerd meet) zitten welke allemaal
illuminati/occulte (geheime) betekenissen hebben welke op vele plaatsen zoals Washington
DC, Parijs, Londen, Moskou, Beijing, Berlijn, Amsterdam etc. etc. te zien zijn.

En hier nog even een Egyptische Leeuw op de rug van de Hydra/Slang/Draak

Independence Day en Pokomon GO

Op 15 juli wordt Pokom Go in Washington DC gelanceerd op de Washington Mall voor Het
Washington Monument (Rituele Offer Fallus van Osirus) welke tegenover Het Capitool staat
ofwel De Baarmoeder Koepel van Isis. In de film Independence Day ofwel 4th of July 2016,
welke occulte betekenis uitvoerig uitgelegd wordt in de EindTIJD Klok, zegt de Witte Bol
ofwel Sphere dat het menselijke lichaam en ziel geen bestaansrecht meer hebben op aarde
en vernietigd zullen worden voor het grotere goed (worldpeace) welke de transformatie van
ons lichaam en ziel in een Holografische Clone Projectie zal worden welke met Het Beest
Verbonden is voor ons aller heil. Het wordt in deze film heel duidelijk gemaakt dat De Witte
Bol de echte vijand van de mensheid is en niet de Holografische Aliens die niet eens bestaan.

Pokemon Logo in navolging van Independence Day Witte Bol. Pok-Emon betekent in het
Hebreeuws PIG-Demons ofwel de demonen die de (onreine) varkens/mensen overgenomen
hebben. Recentelijk zijn 72 nieuwe Demonen aan de NU totale verzameling van 722
Pokemons toegevoegd die zonder uitzondering uit het boek van de Nederlandse Johann
Weyer genaamd: De Praestigiis Daemonum et Incantationibus ac Venificiis afkomstig zijn. Johann
heeft deze demonen weer uit het boek van Koning Solomon ofwel de demonen waar Koning
Solomon mee worstelde om weer een op vrij mens te worden. We weten allemaal dat het Koning
Solomon niet gelukt is omdat net zoals Nimrods Toren van Babel en Herodes Tweede Tempel in
Jeruzalem ook Solomons Tempel met de grond gelijk gemaakt werd door God om hem en de
mensheid te behoeden voor totale zelfvernietiging.

Bent U al lid van De Pokomon Go Demonen Club van Het Beest. Draagt u al het
Holografische (Augmented Reality) Teken van Het Beest op uw VOORHOOFD. Jazeker!
Iedereen die Pokomon Go gedownload heeft op zijn Smart/Stupid Phone is officieel
gebrandmerkt als Beest/PIG ofwel 6. De Beesten in Het Leger van De Valse Profeet 66 en Het
Grote Beest 666. De Mens werd op de 6e dag gecreëerd waarbij het de bedoeling is om door
7 (je als christen rechtvaardig en gewetensvol te gedragen c.q. zijn) op te staan uit 8
(lemniscaat gevangenis der gevallen schepping en reïncarnatie) om daarna wedergeboren te
worden in 9. Daar staat het getal 69 ofwel De Crossing (Overgang) voor in de occulte
geheime leer. Kortom te transformeren van een Beest/PIG in een Waar Mens ofwel Adamas
en later Adamas Christus (Als Christus Zijn). Zie voor uitgebreide informatie over dit
Wederopstandingsproces het boek Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m 3
welke op de volgende site te krijgen is:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Op welke Vogelvrij Verklaarde Gemerkte Beesten U in de komende tijd legaal kunt/mag
jagen als u mee gaat in De 3e Val in De Holografische Transhuman Zombie Wereld wordt zo
mooi verteld en voor aangekondigd door de films die toevallig ook allemaal rond 15 juli 2016
wereldwijd gelanceerd werden genaamd:
The Purge: Election Year
https://www.youtube.com/watch?v=gJIr1Xl1V7c
Gray State: The Rise
It Happenend While We Were Sleeping
https://www.youtube.com/watch?v=Gy7FVXERKFE
Clinton Cash Movie
http://www.breitbart.com/
Het zijn allemaal DECEPTIE films die u in een permanente staat van Angst, Verwarring en Twijfel
moeten brengen ofwel u af moeten houden van hetgeen er echt aan de hand is op de wereld.

EN DAT IS!

DE WEDEROPSTANDING van De Gehele
Mensheid in Het Grote Licht van GOD!
Ook alle Kate Perry films en liedjes zijn een onderdeel van deze Misleidings- en Verleidings HOAX
Rise - Katy Perry - Lyrics + Audio + English
https://www.youtube.com/watch?v=-9np-Sqy1-0

Katy Perry - Dark Horse - From “The Prismatic World Tour Live”
https://www.youtube.com/watch?v=geuDH75InLw
Katy Perry - Roar (The PRISMATIC WORLD TOUR LIVE)
https://www.youtube.com/watch?v=Rh47oTsRf-w
Katy Perry - Super Bowl 2015 – HD
https://www.youtube.com/watch?v=-1cyCmUdDNQ

Hier nog even Het Indepence Day (Saturnus/Satan/666) logo met daarin De Pok-Demon

WASHINGTON DC - FILL THEM-ALL

Laten we eerst eens een paar filmpje kijken over wat er allemaal in Washington DC rond 15
en 16 juli 2016 aan de hand was op occult illuminati vrijmetselaar gebied.
Together 2016 – An Invitation from Pope Francis
https://www.youtube.com/watch?v=BfVvuCNhkF4
PUSH THE BUTTON
https://www.youtube.com/watch?v=xLLqwNjGxAQ
This is Our Commissioning: Fill Them All
https://www.youtube.com/watch?v=KB6wqfpMahE
http://pulsemovement.com/process/
Heeft u ook alle Osiris Fallus Baal Offer Rituele Symboliek gezien waarbij 1 miljoen mensen al jagend
op Pokemons ofwel PIG-Demons het Paarse zaad zijn waarmee het Capitool ofwel Isis gevuld wordt
om het nieuwe Paarse Sophia Valse David Ster Geloof en Ras op aarde te vervullen.

George Washington XX ofwel 66 De Valse Vrijmetselaar profeet en Het Kleine g Beest

Boven het hoofd van George Washington Het Pentagram ofwel 5 Ster welke in Washington
zelf zo prachtig wordt vormgegeven c.q. gesymboliseerd door het Pentagon

The National Mall een van de Grootste Rituele Osiris/Baal/Nimrod Offerplekken in Amerika!

The National Mall waar natuurlijk ook de Vietnam Veterans, Lincoln, Martin Luther King
(Black Community), Thomas Jefferson, Marines etc etc., Offers aan Osiris, Memorials staan!

The National Mall met nog meer Herdenkings c.q. Rituele Offer plekken aan Osiris!

U ziet hier hoe Het Witte Huis Pentagram/Pentagon Osiris (The Washington Monument) en
Capitool (Isis Baarmoeder van de natie Dome Uil) aanraakt die uiteindelijk resulteert in de
Wedergeboorte van een nieuwe natie onder de Valse Paarse Davids Ster en antichrist.

Het Witte Huis als onderdeel van Het Pentagram ofwel 5 Ster

The Washington (Osiris Fallus) Monument die in het midden (Oog) staat van een Cirkel met 2
Kleine Cirkels ofwel de Lemniscaat van De Uil die alles Omdraait en de eindeloze reïncarnatie

cyclus tussen de stoffelijke wereld (kleine cirkel) en ziele wereld symboliseert. Het lijkt alsof
Osiris Wedergeboren wordt uit deze gevallen schepping van ruimte (stof) en tijd (ziel) maar
dat is natuurlijk helemaal niet zo zolang hij zich bezighoudt met gevallen engelen/goden
spelletjes binnen de schepping van ruimte en TIJD. Osiris is echter Wedergeboren en Terug
Naar Huis gegaan. Alleen zijn Valse Proftenen en Zoon Horus zijn nog op aarde.

DE WIL VAN GOD
Natuurlijk gaat deze DECEPTIEVE, misleidende en verleidende symboliek, numerologie en rituele
offers nergens over. Ze zijn net als de films en liedjes die we hierboven al gezien en gehoord hebben
alleen maar bedoeld om u in een Constante Staat van Angst, Verwarring, Terreur en Twijfel te
houden waardoor u makkelijk te manipuleren, controleren en beheersen bent in de EindTIJD ofwel
om u af te houden van waar het in deze EindTIJD NU echt om gaat en dat is:

DE WEDEROPSTANDING van De Gehele
Mensheid in Het Grote Licht van GOD!
Heb Uw Naasten Lief en God Boven Alles
Kortom Doe Als Mens Op Aarde De Wil van God
zonder dat u daar nog met uw Ego/Draak/Slang
ofwel tegenstrijdige gedachten, gevoelens en
emoties aankomt. Laat Gods Wil door uw zuivere
kanaal op aarde geschieden opdat Het Boek
Genesis en Openbaringen als Gifbeker in De
EindTIJD aan U voorbij zal gaan!
Adamas Christus

Bijlage 4: De Laatste Tempel en The 9th of Av

Zoals we allemaal weten is het de bedoeling om op de Tempelberg in Jeruzalem De Derde
ofwel Laatste Tempel te bouwen alwaar de valse koning c.q. leeuw c.q. antichrist voor een
korte tijd zitting zal nemen alvorens de Koning der Koningen ofwel Leeuw der Leeuwen komt
Vandaag staat er echter nog de Dome of The Rock welke onder beheer van de Moslims staat.

Om de profetie van De Derde Tempel en de wederkomst van de antichrist in Jeruzalem waar
te maken is het nodig om De Dome of The Rock voor eens en voor altijd van de Tempelberg
te verwijderen. Tenminste dat vinden een aantal Zwarte Zon/Saturnus/AC aanbidders.
De eerste bewegingen hiertoe hebben al plaatsgevonden op 12 en 13 juli 2016 toen het
meisje genaamd Ariel Ritueel geofferd werd en de Joodse Menorah dichter naar het voor de
Joden verboden deel van de Tempelberg werd verschoven. Een dag daarna vond de
mobilisatie en invasie van het IS-RA-El ische leger richting de DMZ van De Golan Hoogte en
Syrië, met uitzicht op Damascus, plaats. Allemaal hoogst Bijbelse en profetische
gebeurtenissen die nu in vervulling gaan. Nog geen maand later vond ook de mobilisatie van
zowel het NATO en Russische leger in de Ukraine (Het Derde Romeinse Rijk van Kiev) plaats
welke het Drietand Wapen van Nimrod/Amon RA/Osiris etc. in haar vaandel draagt.
IS-RA-EL, de NATO en Rusland (en vergeet China rond de Chinese Zee niet) zijn dan ook
allemaal in de hoogste staat van paraatheid gebracht om de volgende stap te kunnen
opvangen ter vervulling van de Bijbelse profetieën. De volgende stap is immers de
vernietiging van De (Moslim) Dome of The Rock waarna er plaats gemaakt kan worden voor
de bouw van De Derde Tempel van de antichrist die voor korte tijd in Jeruzalem zal
verblijven om daar samen met zijn Valse Levieten (Hoge)priesters en Jezuïeten en Kore
vazallen van daaruit de wereld (tijdelijk) te regeren voor de Wederkomst van Christus.
VOORAANGEKONDIGD IN DE FILM
I PET GOAT II ofwel IXXI
https://www.youtube.com/watch?v=6n_xCI-peq0
U ziet hier op 2 minuut en 27 seconde dat het vrijheidsbeeld ofwel apollo staat op het
fundament van de Jodenster en tussen 3:00-3:09 de vernietiging van De Dome of The Rock
Nu krijgen wij regelmatig de vraag wanneer dit allemaal plaats zal vinden en zoals altijd
zeggen wij dan dat Wij niet de exacte TIJD weten wanneer dit zal plaatsvinden maar dat de
tekenen die deze gebeurtenissen voor aankondigen alom aanwezig zijn. We leven immers In
De Dagen van Noach en Lot zoals u al uitgebreid in De EindTIJD Klok heeft kunnen lezen.
Wat we op dit moment uit de Bijbelse (Ziele ofwel Hemelse Kalender en TIJD) en Rabbijnse
(Stoffelijke ofwel Aardse Kalender de TIJD) kunnen aflezen is dat we op 14 augustus 2016 de
9th of Av en op 20 augustus 2016 Tu BAv hebben. Waarom zijn deze 2 dagen historisch zo
belangrijk. Dat is heel simpel wanneer we de Joodse geschiedenis er even bijhalen. De 9th of
Av staat immers bekend om de meest rampzalige gebeurtenissen in de Joodse Geschiedenis.
Rampzalig omdat het Joodse volk keer op keer niet wilde luisteren naar de waarschuwingen
(Trumpets) van de profeten zoals Mozes om hun leven te beteren en Jezus Christus tot de
dag van vandaag niet erkennen als De Messias! Ja, dan vraag je om moeilijkheden!
Laten we eens kijken naar de rampzalige gebeurtenissen die allemaal op de 9th of Av
plaatsvonden in de Joodse geschiedenis van de afgelopen duizenden jaren:

1. Mozes komt tijdens Exodus 1 de eerste van drie keren van Mount Sinai met De 10
Geboden (Aanwijzingen voor een Rechtvaardig Leven) naar beneden om te zien dat
niet God maar Het Gouden Kalf ofwel Nimrod/Amon RA/Osiris/Baal aanbeden wordt.
Hierna lopen de Joden 40 jaar in de woestijn waarna iedereen ouder dan 20 jaar Het
Beloofde Land niet te zien krijgt. Lees ook Het doorgekregen werk Het Beloofde Land
welke u gratis onderaan kunt downloaden op onze website via onderstaande link.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
2. Jeremia waarschuwt Juda en Koningen zoals Salomon voor hun verafgoderij,
godslastering, zonden, valse priesters en bouw van De Tweede Tempel ofwel
Stargate/Poort tussen Hemel en Aarde. Omdat men bleef volharden in zondig gedrag
werd De Tweede Tempel (Stargate) in +/- 586 VC door de Babyloniërs (Koning
Nebukadnezar de valse leeuw) met de grond gelijk gemaakt. Tevens werden de Joden
wederom uit Het Beloofde Land verbannen omdat ze niet naar de simpele geboden
van Mozes en andere profeten wilden luisteren.
3. Jezus Christus zelf waarschuwt Juda en haar Koningen zoals Herodus voor hun
verafgoderij, godslastering, zonden, valse priesters en der HERbouw van De Tweede
Tempel van Salomon ofwel Stargate/Poort tussen Hemel en Aarde. Omdat men bleef
volharden in zondig gedrag werd De Herbouwde Tweede Tempel (Stargate) in +/- 70
NC door de Romeinen (Keizer Titus de valse leeuw) met de grond gelijk gemaakt.
Tevens werden de Joden wederom uit Het Beloofde Land verbannen omdat ze zelfs
niet naar Het Woord van De Ware Messias willen luisteren.
4. Omdat de Joden een valse messias genaamd Bar Kokhba/Ben Koseva gaan aanbidden
die het valse geloof met HET ZWAARD komt brengen (De Ware Messias komt immers
Het Ware Geloof niet met het zwaard ofwel moord, doodslag, martelen, list, leugens,
bedrog, omkoping, bedreiging, angst en verkrachting aankondigen) geeft de
Romeinse Keizer Hadrianus in 130 NC opdracht om Bar Kokhba de mond te snoeren
en wederom de HERbouwde tempel van Salomon ofwel Stargate/Poort tussen Hemel
en Aarde wegens verafgoderij, godslastering, zonden en machtwellustige en
hebzuchtige valse priesters met de grond gelijk te maken. Tevens werden de Joden
voor de zoveelste maal uit Het Beloofde Land verbannen omdat ze zowel niet naar de
10 Geboden van Mozes handelen als naar Het Levende Woord van Christus luisteren.
5. En zo gaat het maar door in de Joodse geschiedenis. Het is iedere keer hetzelfde
verhaal met als extraatje dat de Joden niet alleen uit hun eigen Beloofde Land maar
ook uit alle andere landen worden verbannen/vermoord. In 1096 worden tijdens De
Eerste Kruistocht door Keizer Alexios en Paus Urbanus alle Joden uit het toenmalige

Europa verbannen. In 1290 doet Edward I voor Engeland hetzelfde. In 1306 doet
Philip the Fair van Frankrijk hetzelfde. In 1492 doen Ferdinand en Isabelle van Spanje
hetzelfde maar krijgen de Joden voor het eerst een ontsnappingsmogelijkheid ofwel
van God de kans om tot inkeer te komen (REPENT). Een dag nadat de ban over de
Joden wordt uitgesproken vertrekt Columbus naar Amerika. Het enige land op aarde
waar de Joden tot op de dag van vandaag niet vervolgd worden en zoals we in De
EindTIJD Klok bijlage 3 gezien hebben de Valse Levieten Priesters en hun uitvoerders
de Rothshilds de touwtjes stevig in handen hebben in het zogenaamd Nieuwe
Babylon welke met haar klauwen er alles aan doet om Het Hele Beloofde Land
inclusief De Tempelberg terug te krijgen om De Derde Tempel voor de antichrist te
bouwen in De EindTIJD. Let er op dat de meeste Joden net zoals Christenen en
Moslims geen enkel kwaad in de zin hebben en het alleen De Hogepriester Toplaag is
die deze praktijken keer op keer uitvoert ten kostte van onnoemelijk menselijk leed.
6. En jawel hoor, omdat deze Valse Hogepriesters keer op keer niet willen luisteren en
de wereld in een permanente staat van oorlog, moord en doodslag houden wordt op
2 augustus, 1941 ofwel wederom de 9th of Av door Adolf Hitler en zijn Occulte
Teutonische Ridders, Thule en Vril genootschap de opdracht gegeven voor “The Final
Solution” ofwel Holocaust. Wederom een vreselijke gebeurtenis in de geschiedenis.
7. De vraag is nu of deze valse Levieten Hogepriesters en hun Jezuïeten en Kore vazallen
nogmaals hun eigen volken ofwel Joden, Christenen en Moslims willen opofferen om
TIJDELIJK hun antichrist ofwel (zwarte) zonnegod apollo op de troon te zetten op De
Tempelberg in De Derde ofwel Laatste Tempel. Deze gevallen engelen en valse
priesters zijn al duizenden jaren in een permanente oorlog met God. Een oorlog die
ze nooit zullen winnen omdat De Ware God en De Ware Messias nooit terugvechten
en alleen maar hun Grote Licht op aarde komen brengen. Het is de hoogste tijd dat u
met uw machtswellust, hebzucht, godslastering etc. STOPT en BEROUW toont voor
uw zonden opdat u om 12 UUR nog net De Grote Genade kunt krijgen voordat de
laatste zegel van het boek Openbaringen wordt verbroken.
Het zou ons dan ook niet verbazen dat deze gevallen engelen en hun valse hogepriesters
weer eens iets verderfelijks rond de 9th of Av gaan organiseren om hun eigen volk te
terroriseren. De 9th of Av die in 2016 op 14 augustus en in 2017 op 1 augustus valt.
Zoals u weet loopt het Valse Jaar van licht ofwel Hebreeuwse jaar 5776 af op 2 oktober 2016
en belanden we binnenkort in de laatste maand van de Joodse Kalender genaamd Elul. De
maand waar God niet alleen vraag om Herbezinning en Berouw voordat het nieuwe jaar
5777 op 3 oktober 2016 begint maar ook altijd even in de vorm van zijn enige Ware Zoon
Christus even langs komt om De Rechtvaardigen TE OOGSTEN (Redeem/Rapture His Bride).

Speciaal hiervoor organiseert God na de 9th of Av altijd Tu B’Av. De dag dat God wederom
alle zonden van de gevallen engelen, valse priesters en hun volgelingen vergeeft. Deze valt
volgens de Rabbijnse kalender op 20 augustus in 2016 en 7 augustus in 2016. Heb BEROUW
voor uw zonden en zorg ervoor dat u niet achterblijft in De EindTIJD van het boek
Openbaringen!
Tussen 14 juli en 14 augustus 2016 verlaat Jupiter definitief via de achterpoot het
Sterrenbeeld Leeuw (Juda) en komt via de voorpoot de Zon het Sterrenbeeld Leeuw (Juda)
binnen. De Zon die door vele occulte gemeenschappen weer gebruikt wordt om de valse
(zwarte) zon, valse koning, valse leeuw ofwel apollo c.q. de antichrist voor aan te kondigen.
Zie ook de EindTIJD Klok over de vooraankondiging van de wederkomst van de antichrist
tijdens de Olympische (Transhuman) Spelen en vele andere filmpjes zoals Bioshock Revisit
Rapture van 13 september inclusief de False Flag UFO Alien landingen ofwel valse Rapture.
BIOSHOCK The Collection - Revisit Rapture Trailer (PS4 / Xbox One)
https://www.youtube.com/watch?v=J-7j9zNUyuI
EEN van de laatste 3 EindTIJD profetieën is bijna in VERVULLING gegaan. Er zijn dan nog
maar 2 profetieën over waarna De Bijbel, Koran en Torah UIT zijn.
Bent U Al Helemaal Wakker?
Bent U Al Helemaal Voorbereid?
Bent U Al Het Voorbeeld voor uw Familie?
Gaat U Mee Naar Huis tijdens Rapture 1 of 2?
Poets nog even uw Innerlijke LevenLicht Op In De Komende Dagen door Het Check Uw
Innerlijke Licht document uit de LichtOTheek te downloaden en vooral TE DOEN
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
En om u nog even op te frissen over De Wil van God en De Ware Ark Des Verbonds in De
Laatste Dagen waar er net zoals in de tijd van De Toren van Babel, Jacobs Ladder, Salomons
Tweede Tempel, Herodus Herbouw van de Tweede Tempel en straks De bouw van De Derde
Tempel wederom niets over zal blijven van ook deze Derde Valse Priester Tempel verwijzen
wij u naar de volgende video’s: U Bent Door De Laatste Trompet GEWAARSCHUWD!
https://youtu.be/RSVzoc9q3d0 De Wil van God en De Ware Ark Des Verbonds Deel 1
https://youtu.be/-r_RoewwAE0 De Wil van God en De Ware Ark Des Verbonds Deel 2

Print Tevens De Gehele LichtOTheek uit Voor Uw Kinderen en Kleinkinderen en leg deze neer
op een duidelijk zichtbare plek in uw Huis opdat ook zij tijdens De Tweede Rapture Naar Huis
Zullen Gaan en u zich weer in Het Nieuwe Jeruzalem of THUIS In De Geest kunt verenigen tot
een bewuste familie. Klik op de onderstaande Link om alles uit te printen!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7

Wij danken u voor uw hulp aan hen die nu nog even Achterblijven.
Al hetgeen hierboven staat inclusief de Evacuatie Voorbereiding werd al voor aangekondigd
in Mattheus 24: 37-39 (Noach) en Lucas 17:26-30 (Lot). Hoe u zich verder moet voorbereiden
staat uitgebreid en beknopt omschreven in Mattheus 24:3-33, Mattheus 34-51 en Check Uw
Innerlijke Licht versie 101 welke u via de onderstaande link gratis kunt downloaden (bijna
helemaal onderaan de pagina).
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
We Leven In De Dagen van Noach en Lot
Wij weten niet de exacte TIJD maar de tekenen zijn overal om u heen!

Wanneer gaat De Gouden Poort weer Open voor de Wederkomst van De Messias?

Bijlage 5: De Laatste Olympische Spelen

De zonnegod apollo kijkt toe tijdens de Olympische Transhuman Spelen
De Olympische Spelen in Rio 2016 waren De Eerste Transhuman Olympische Spelen ooit. Het
waren immers de Olympische Spelen waar Genetische Modificatie als standaard voor De
Nieuwe (Super/Uber) Mens gepresenteerd werd. Genetische Modificatie en Genetic
Engineering die al sinds de 50ér jaren in Rusland en Amerika plaatsvind en de enige rede was
dat deze landen zoveel goud wonnen op vele Olympische onderdelen. Tegenwoordig
gebruikt ieder Olympisch (Apollo) Land Genetische Modificatie en Manipulatie om haar
atleten tot topprestaties te verleiden. Jawel verleiden want iedere wetenschapper weet dat
het lichaam zichzelf door al deze onnatuurlijke aanpassingen vroeg of laat opblaast/afsterft.
De wetenschappers hebben immers nog geen methode of techniek uitgevonden waar ze ook
de blauwdruk van de ziel kunnen modificeren en dat leidt dus vroeg of laat tot (zenuwen)
kortsluiting tussen het lichaam en de ziel. Sinds 2015 kan trouwens iedereen met behulp van
het CRISPR Genetic Engineering (GE) pakket op de keukentafel zijn eigen Clone/Kopie
fabriceren en/of het gewenste kind, dier etc. ter wereld brengen. Onsterfelijk binnen
handbereik zou u nu kunnen denken. Maar dat is in het geheel niet het geval. Ondanks het
Human Brain Project is geen enkele stoffelijk bewuste wetenschapper in staat de INHOUD
van de hersenen te kopiëren en al helemaal niet in staat de INHOUD van de steeds maar
reïncarnerende ziel te kopiëren. Net als de introductie van de PC in het begin van de 80er
jaren waar iedereen in staat werd gesteld om deel te nemen aan de automatiseringsgolf en
kenniseconomie zo is het sinds 2015 mogelijk dat iedereen kan deelnemen aan Het Ontwerp
en Bouw van De Nieuwe Transhuman Supermens. Een Supermens die geen supermens is.
Een supermens die aan alle kanten rammelt en zonder ziele- en geestelijke blauwdruk bij zijn
geboorte al stervende is. Hoe anders is het met de Wedergeboorte van De Adamas In Ieder

Mens. Dan wordt pas De Oorspronkelijke Ware (Super) Mens Wedergeboren zonder
sterfelijke bijwerkingen en Walt Disney/Hollywood/Marvel fantasie verhalen.
Het is dan ook niet voor niets dat we het over De Laatste Olympische Spelen hebben omdat
in het vervolg geen mensen meer met elkaar spelen maar Genetisch Gemanipuleerde Triple
Helix Transhumans welke in De Holografische Wereld van De 3e VAL, welke bestuurd wordt
door Het Beest/antichrist, mede ten onder zullen gaan in de EindTIJD.
Ook de Olympische Spelen in Japan, Tokyo, van 2020 zal hier geen verandering in brengen
omdat alle Transhumans dan via de Get Connected 2020 beweging net als alle PC’s en
Mobiele computers en telefoons volledig verbonden zullen zijn met Het Beest. Als extra
ontwikkeling wordt dan naast De Olympische Transhuman Spelen ook De Eerste Olympische
Robot Spelen georganiseerd. Het is immers de bedoeling dat er in Tokyo rond 2020 evenveel
Transhumans als Robots (I Robot) rondlopen in de straten. Welke gevolgen dit heeft voor de
wereldwijde werkgelegenheid van mensen mag u raden. Welkom in George Orwell 1984!

De Olympische Spelen in Het Blauwe Occulte Oog van Horus/Apollo
Let ook eens op de Occulte Apollo Zonnegod, Saturnus, Black Cube, Transhuman, Robot
symboliek tijdens de Openings- en Sluiting ceremoniën.
Rio Summer Olympics 2016 | BBC Opening Ceremony
https://www.youtube.com/watch?v=ecmmRLIexW4
Samsung Official TVC: 'The Anthem' - Rio 2016 Olympic Games

https://www.youtube.com/watch?v=tBxMpuiBO7Q
Rio Olympics Closing Ceremony
https://www.youtube.com/watch?v=BubOHX9HvFI
Kijk ook eens naar De Independence Day Resurgence achtige Alien Deceptie Olympische
Spelen in de afgelopen 32 jaar. U wordt middels Conditionering en Social Engineering
voorbereid op De Valse Rapture van de antichrist in de vorm van een Alien Invasie.
Los Angeles 1984 Olympic Opening Ceremony Complete
https://www.youtube.com/watch?v=glAu9xxlMJ8
UFO Landing in 1984 Los Angeles Olympics TU BAV Aug 13 Closing Ceremony
https://www.youtube.com/watch?v=kaQog-d-8WU
Hoor commentaar over The Sun god apollo
https://www.olympic.org/los-angeles-1984
https://www.olympic.org/videos/los-angeles-1984/opening-ceremony
Athens 2004 Opening Ceremony Olympic Games, Greek, no subs, HQ
https://www.youtube.com/watch?v=BPMkeidohaw
https://www.olympic.org/athens-2004
https://www.olympic.org/beijing-2008
https://www.olympic.org/london-2012
The Complete London 2012 Opening Ceremony | London 2012 Olympic Games
https://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI
The Complete London 2012 Closing Ceremony | London 2012 Olympic Games
https://www.youtube.com/watch?v=ij3sgRG5sPY
Claims of UFO sighting amid Huge fireworks display to mark London 2012 Olympics opening
ceremony
https://www.youtube.com/watch?v=gtoZSiDZ58k

Olympic Cauldron is lit for London 2012
https://www.youtube.com/watch?v=Ei54TO1VBlM
US flag falls during Olympic Gold Medal Ceremony Aug 4 Tu BAv Aug 3
https://www.youtube.com/watch?v=if1qCfMsy_A
Olympische Spelen 2020 in Japan, Tokyo
https://www.olympic.org/
https://www.olympic.org/tokyo-2020
https://tokyo2020.jp/en/
https://www.olympic.org/beijing-2022
http://www.beijing2022.cn/
Olympic Opening Ceremonies A Journey Through Time
https://www.youtube.com/watch?v=jjt-c282q3A

Sophia Valse Geloof ofwel Purple Rain Seed wordt uitgestort over De Hele Wereld

Bijlage 6 The Return of The King 1 Het Tijdperk van De Messias Gaat Beginnen

Het Jaar van Licht en Voorbereiding komt bijna te einde.
Volgens de Bijbelse en Celestiale Kalender op 2 september 2016
Volgens de Rabbijnse Kalender op 2 oktober 2016 ofwel het jaar 5776
Volgens De Goddelijke Kalender: Op Ieder Moment!
Het Jaar van Licht was voor De Stoffelijke/Ruimte gerichte mensen onder ons een jaar van
heel veel angst, ziekte, ongeluk ellende en onrust op aarde en in de mens zelf.
Het Jaar van Licht was voor De Ziele/TIJD gerichte mensen onder ons een jaar van keuze
voor De Wereld van Het Licht of de wereld van de Holografische Transhuman Zombie wereld
van Duisternis welke in onze geschriften ook wel bekend staat als De 3e Val.
Het Jaar van Licht was voor De Geestelijk/Goddelijk gerichte Mensen onder ons een jaar van
Voorbereiding en Reiniging van Lichaam en Ziel om straks Het Grote Licht van De Ware
Messias in hen te kunnen ontvangen en al DOENDE ofwel Oefenende Als HEM TE WORDEN.
Zoals U Weet is de Innerlijke Betekenis van de woorden Bethlehem (Be Like Him), Jordaan
(You Are Done or Have Become Christlike) en Christian (Als Christus worden/zijn) een oproep
van Jezus Christus om als De Heer Te Worden en Uiteindelijk EEN met Hem te Zijn wanneer hij
IN U Wederkomt Als Grote Licht Der Profetieën, Openbaringen in de EindTIJD.

HET TIJDPERK VAN DE MESSIAS GAAT BEGINNEN!
Volgens de Bijbelse en Celestiale Kalender op 3 september 2016
Volgens de Rabbijnse Kalender op 3 oktober 2016 ofwel het jaar 5777
Volgens De Goddelijke Kalender Op Ieder Moment!
De Wederkomst van De Koning der Koningen.
Ja, daar heeft de hele wereld natuurlijk op gewacht.
Gewacht op Redemption, Salvation en Rapture van De Heilige en Rechtvaardige Mens
De Koning der Koningen, De Messias der Messiassen, De Morgenster der Morgensterren,
De Scepter der Scepters, De Wet der Wetten, De Zoon van God, Het Ware Leven!
Maar ja, hoe herken je tegenwoordig De Ware Koning der Koningen.
Dat is een heel ander verhaal.
Dan moet je je niet laten verleiden en misleiden door valse profeten en tekenen.
Dan moet je je niet laten verleiden en misleiden door een Blue Beam Alien Rapture (*)
Dan moet je je niet laten verleiden en misleiden door Holografische VR/AR projecties.
Dan moet je je niet laten verleiden en misleiden door Uiterlijk- en Ziele Vertoon.
Dan moet je je niet laten verleiden en misleiden door Technologische Wonderen.
(*) De Operation Blue Beam Alien ofwel Demonen Rapture is De Valse Rapture!!!
Dan moet je je niet laten verleiden en misleiden door Valse Beloften van:
A. Goddelijkheid: Superman of vrouw worden door genetische modificatie en
biometrische implantaten die je net als onze Olympische Spelen Transhumans van
2016 in Rio na verloop van tijd doodziek maken omdat alleen je fysieke lichaam
gemodificeerd wordt en niet je ziel waardoor er kortsluiting ontstaat in je blauwdruk
en zenuwstelsel. Tijdens De Olympische Spelen in Japan 2020 zullen trouwens de
meeste mensen vervangen zijn door Transhumans of AI Robots van Het Beest.
B. Onsterfelijkheid: Het verlengen van je levensduur door het slikken van allerlei
chemische middelen die je ook doodziek maken omdat zoals hierboven al gezegd
alleen je fysieke levensduur verlengd wordt en niet de levensuur die in je ziele
blauwdruk staat waardoor de mens transformeert in een zielloze levenloze plant.

C. Alwetendheid: Door je als Transhuman Zombie via je I-Phone, Smartphone of DNA
implantaat te koppelen met De Centrale Computer van Het Beest ofwel antichrist
draag je automatisch Het Teken van het Beest waardoor je je ziel en Vrije Wil in feite
overgedragen c.q. verkocht hebt aan de duivel. Net als het demonische spelletje
Pokomon Go (zie De EindTIJD Klok voor gedetailleerde informatie en uitleg over dit
levensgevaarlijke spelletje waardoor u onderdeel wordt van het PURGE Leger van de
antichrist) allemaal uiterlijk verleidelijke en misleidende zaken die tegenwoordig met
veel bombarie, films, muziek en festivals over de aarde in De EindTIJD uitgestort
worden en allemaal lijden tot De 3e Holografische Transhuman Val IN De DOOD.
Tegenwoordig worden er dagelijks (zie de EindTIJD KLOK voor meer informatie) zoveel van
deze verleidingen, misleidingen te decepties over een gemiddeld mens uitgestort dat je vaak
door de bomen het bos niet meer kunt zien laat staan nog weet wie je nu wel of niet kunt
geloven en vertrouwen.
Daar hebben we vandaag echter DE OPLOSSING voor.
Een oplossing die altijd werkt voor iedere mens jong of oud.
Een oplossing die zo eenvoudig is dat het bijna ongelofelijk is.
De oplossing voor het onderscheiden van Een Valse koning of De Ware Koning der Koningen
is de volgende. Voel je je bij hem RUSTIG/STIL van binnen worden. Ja, zo simpel is het.
De Ware Koning der Koningen maakt je direct INNERLIJK RUSTIG en STIL.
En doet ie dat niet dan is het een van de vele valse koningen, profeten en messiassen.
En voor hen die nog wat extra ondersteuning nodig hebben bij hun keuze even de volgende
TIPS welke nog verder onderbouwen dat je met de juist Koning te maken hebt of niet.
1. De Ware Koning der Koningen vertelt dat er maar Een God (Christus) is.
2. De Ware Koning der Koningen vertelt dat er maar Een Zoon van God ofwel Jezus is.
3. De Ware Koning der Koningen predikt Vreedzame Co-existentie tussen alle geloven
zonder tussenpersonen en/of priesters tussen God en De Mens. Direct contact dus!
4. De Ware Koning der Koningen komt niet met Het Zwaard, Strijd, Oorlog, Oordeel,
Moord, Doodslag, Leugens, Bedrog en Angst maar gewoon als Groot Innerlijke Licht.
5. De Ware Koning der Koningen heeft geen 3e Tempel, Kastelen, Gouden Tronen, Dure
auto’s, kleding en/of Holografische social media pr en marketing campagnes nodig.

6. De Ware Koning der Koningen laat zich niet omringen door een schare van
Machtswellustige, Hebzuchtige en Toornige (Hoge)Priesters en Handelaars.
7. De Ware Koning wijst iedereen zonder kosten De Weg naar Huis middels Zijn
Voorbeeld ofwel Overgave aan De Ene God en Het Doen van zijn Genadige Wil.
Iedere ander koning, profeet, messias is het niet waard om uw tijd aan te besteden omdat
deze u direct meesleuren in De 3e Val der Holografische Transhuman Zombie wereld ofwel
de wereld waar zowel uw lichaam als ziel gevangen worden genomen in een eindeloze
herhaling van angst, reïncarnatie, onrust, verwarring, pijn, ziekte, ellende en eenzame dood.
De Ware Koning der Koningen hoeft u ook niet te zoeken.
De Ware Koningen der Koningen ziet immers uw Innerlijke Licht dat, door uw Overgave aan
Christus in 100% Geloof en Vertrouwen waarna u precies datgenen Ontvangt wat voor uw
menselijke Bewustzijnsontwikkeling nodig is, Beoefenen van de 12 Eonen waardoor u deze
steeds meer WORDT/BENT en Doen van De Wil van God, overal op aarde zichtbaar is.
Bent u er al klaar voor om door Christus OPGEHAALD te worden tijdens De Eerste of Tweede
Rapture. Poets dan uw Innerlijke LichtLamp vandaag dan nog wat extra op! Natuurlijk kunt u
uzelf ter voorbereiding op uw Ziele Rapture vandaag al zelf Rapturen met behulp van Jezus
Christus De Enige Ware Zoon van God. Hoe u dit doet staat uitgebreid omschreven in de
diverse geschriften uit De LichtOTheek. U bent dan voor de Ziele Rapture tussen 27 augustus
2016 en 23 september 2017 nog wel Op deze aarde maar niet meer Van deze aarde.
EEN van de laatste 3 EindTIJD profetieën ofwel De 3e Ster van Bethlehem Conjunctie (in 2015
waren al Twee Ster van Bethlehem Conjuncties op 30 juni en 29 oktober) is op 27 augustus
2016 in VERVULLING gegaan welke De Bijbelse c.q. Celestiale Wedergeboorte van De Koning
der Koningen op +/- 23 september 2017 voor aankondigen. Vandaag 1 september 2016 zijn
er dan ook nog maar 2 profetieën over waarna De Bijbel, Koran en Torah UIT zijn en U na uw
Innerlijke Wederopstanding gewoon weer EEN en Thuis bent In God als EEN.
Bent U Al Helemaal Wakker?
Bent U Al Helemaal Voorbereid?
Bent U Al Het Voorbeeld voor uw Familie?
Gaat U Mee Naar Huis tijdens Rapture 1 of 2?
We Leven In De Dagen van Noach en Lot
Wij weten niet de exacte TIJD maar de tekenen zijn overal om u heen!
Wij werken heel hard om De Grote Genade te krijgen voor alle mensen en dieren op aarde

Bijlage 7 Het Tijdperk van De Messias Is Begonnen 2: ARRIVEREN

Volgens de Bijbelse en Celestiale Kalender is Het Tijdperk van De Messias op 3 september
2016 begonnen en kunnen we ieder moment De Verlosser/Redeemer Verwachten.
Het is dan ook tijd om ons te Verzamelen en Ons Innerlijke Licht nog verder op te poetsen.
Check daarom iedere dag uw Innerlijke Licht middels de checklist die u helemaal onderaan
de pagina in de LichtOTheek kunt vinden. Klik op de volgende LINK
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
Volgens de Rabbijnse Kalender begint Het Tijdperk van De Messias pas op 3 oktober 2016
ofwel het Hebreeuwse jaar 5777. Dat is dus een maand later dan de Bijbelse/Celestiale Klok.
Welke Klok moeten we nu serieus nemen.
De Celestiale Klok uit de Bijbel van Genesis 1:14 welke samenvalt met De Seizoenen en
Tekenen aan de Hemel of de Rabbijnse Klok die door een aantal Valse Priesters in elkaar
werd gezet en waarvoor Johannes in het boek Openbaringen 2:9 en 3:9 (Brieven aan de 7
Gemeenten) al voor waarschuwde. Kortom Valse Priesters die in de Synagoge de Valse Leer
van Satan en antichrist aan de mensen verkondigen en zich niet houden aan Gods woord.
Stel dat u Verleid c.q. Misleid bent om de Rabbijnse Kalender te volgen en De Messias een
maand eerder komt waardoor u en de uwen c.q. familie niet helemaal voorbereid zijn. Ja,
dan wordt u net als de dames die niet de moeite namen hun olielampjes met olie te vullen
dus brandende te houden overvallen als een Dief in De Nacht.
Nu zeggen wij niet dat wij de dag en de TIJD weten, dat weet alleen God/Geest, welke niet
van ruimte en TIJD is Al-EEN. We zeggen wel dat we allebei de Kalenders ofwel Klokken goed
in de gaten houden voor u om u direct te berichten wanneer er bijzondere gebeurtenissen in
de wereld en specifiek IS-RA-EL plaatsvinden. En zo een belangrijke gebeurtenis heeft net
plaatsgevonden op 29 augustus 2016. Op deze dag werd voor het eerst in bijna 2000 jaar (Na
de destructie van De Tempel in 70 AD door Titus zie LichtBrief 31 welke u via de
onderstaande LINK gratis kunt downloaden) een Joodse Hoge Priester (Kohen Gadol)

aangesteld door de Sanhedrin genaamd Rabbi Baruch Kahane welke op 4 september 2016
zijn eerst service gaat leiden. Een Omer (Barley/Gerst) offer aan hun god op een Gehoornd
Altaar. Zoals u weet staat het Gerst Offer voor het offer voor de eerste Rechtvaardige
Mensen (Joden) die door god Opgehaald worden tijdens de Eerste Rapture ofwel
Redemption ofwel Exodus 2 naar Het Beloofde Land. Over De Ware Betekenis van Het
Beloofde Land heeft u al veel kunnen lezen in het Boekje genaamd Het Beloofde Land dat u
wederom onderaan in de LichOTheek kunt vinden.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/download-pagina

Op de dag dat de nieuwe Israëlische Hogepriester zijn eerste offer brengt aan hun god opent
Het Tempel Instituut (The Temple Institue) in Het HART van Jeruzalem “The House Of
Prayer” inclusief festiviteiten die tussen 4 september en 23 september 2016 wereldwijd
zullen plaatsvinden. Waarom een Wereldwijd Israëlisch Festival vieren. Nou dat is heel
simpel uit te leggen. Alle Geestelijke Leiders van zowel de Christenen (Paus Franciscus),
Orthodoxe Christenen, Moslims, Hindoes, Boeddhisten, Zoreasterianen etc, etc. zijn
uitgenodigd om samen met de Sanhedrin en nieuwe net aangesteld Israëlische Hogepriester
EEN NIEUWE WERELDRELIGIE voor te bereiden en t.z.t. wereldwijd aan te kondigen.
Wanneer de nieuwe Israëlische Hogepriester Rabbi Baruch Kahane door “Breaking Israel
News” gevraagd om commentaar op zijn aanstelling en begin van zijn dienst op 4 september

2016 zegt hij het volgende. Let goed op zijn woorden. Ze zijn voorspellend voor wat u
mogelijk te wachten staat in de periode 2016-2018. Zie De EindTIJD Klok voor details!!!
Rabbi Kahane was reluctant to discuss the Sanhedrin’s decision. “This may not be the time to
choose a Kohen Gadol. There are no sacrifices required”, he said to Breaking Israel News.
However, he added, “That could change overnight. In any case, it is clear that we need to be
prepared, to prepare the priests, to have everything ready for the Yom Kippur service!
Goed nu zal niet iedereen van u weten wat het belang van de Yom Kippur service is. Het
belang van de Yom Kippur service is dat het DE ENIGE KEER PER JAAR (dus nu bijna 2000 jaar
later na de destructie van De door Herodus Herbouwde 2e Tempel van Salomon) is dat De IsRa-El-ische (Isis-Amon Ra/Osiris-Elohim) Hogepriester het Heilige der Heilige mag betreden
in De Valse Tempel. Maar er is geen tempel meer sinds 70 AD zult u zeggen. Nou dat zit iets
anders in elkaar. The Temple Institute in Jeruzalem heeft in de afgelopen jaren De 3e Tempel
inclusief alle benodigde relikwieën, symbolen, altaren, kandelaren etc. als een blokkendoos
laten bouwen en kan binnen 1 maand de in De Bijbel en Torah Geprofeteerde 3 e Tempel op
de Tempelberg (Temple Mount) neerzetten om de IS-RA-ELische agenda, kalender en klok te
vervullen en hun AC god op een gouden troon/kalf te verwelkomen. Hun AC god die net
zoals wij Jezus Christus Verwachten op dezelfde Rapture 1 dag zal terugkomen.

De 3e Tempel die net zoals alle door Valse Priester gebouwd tempels natuurlijk weer met de
grond gelijk gemaakt zal worden en dit keer zal oplossen in Het Grote Licht Gods tot NIETS.

Waarschijnlijk begint u al een beetje wakker te worden door bovenstaande niet toevallige
gebeurtenissen in De TIJD. Zeker niet wanneer wij vertellen dat dit jaar Yom Kippur ofwel
The Day of Atonement gevierd wordt op 11/12 september 2016 volgens de Bijbels/Celestiale
Kalender en op 11/12 oktober 2016 volgens de Rabbijnse Kalender. Valt u ook niet op dat de
Rabbijnen zeggen dat ze dit feest op 11/12 oktober 2016 vieren maar het daadwerkelijk op
11/12 september doen gedurende, ja u raad het al, de hierboven genoemde “House of
Prayer” ONE WORLD RELIGION festiviteiten tussen 4-23 september 2016 in Jeruzalem.
Kortom de Rabbijnen en Wereldwijde Geloofsleiders vieren op 11/12 september hun
geheime feestje in Jeruzalem en vertellen u dat het pas op 11/12 oktober 2016 is. Zetten ze
U Ware Joden en Gentiles dan niet op het verkeerde been. Bent U dan niet voorbereid op de
wederkomst van Jezus Christus, die de Israëliërs nog steeds niet (h)erkennen als De
wereldwijde Messias die als een Licht in De Nacht Wederkomen zal op de juiste EindTIJD.
Maar laten we nog eens nader kijken naar deze Heilige der Heiligste Feestdagen in Israël.
Wat is de ware betekenis van Yom Kippur. Nou dan moeten we eerst even terug in de
kalender naar “The Feast of Trumpets” welke op 2/3 september Celestiaal en 2/3 oktober
Rabbijns ieder jaar gehouden wordt in Israël. De “Feast of Trumpets” kondigt het nieuwe
Israëlische jaar aan welke op 2/3 sept/okt begint als 5777 (777 het getal van zowel de Ware
Messias ofwel Jezus Christus als de Valse messias ofwel de antichrist die in de 3 e Tempel
voor korte tijd nog even op zijn gouden troon/kalf mag zitten terwijl wereldwijd het feest
losbarst). Hierna hebben we een periode die ook wel bekend staat als “The Day of Awe”. Dit
zijn de dagen tussen “The Feast of Trumpets” en “The Day of Atonement” ofwel Yom Kippur.
Het zijn de dagen van Zelfonderzoek en Herbezinning en Goede Voornemens ofwel naar
Waar Joods Gebruik (Let op! Ware Joden/Gentiles dienen een ander God dan de Israëlieten)
je Zonden van het afgelopen jaar onder de loep nemen en besluiten dat je deze niet meer in
het nieuwe jaar 5777 zult herhalen. Kortom Het Goede Voornemen op een Rechtvaardig en
misschien wel Heel of Heilig Mens te worden in het jaar 5777. Het Jaar van De Messias!
Dus iedere Ware Jood en Jodin maar ook iedere Gentile is sinds 4 september 2016 druk
bezig om net zoals Esther en de vele Bruiden uit de Bijbel hun Lampjes Rijkelijk te Vullen met
Olie (Beoefenen en Worden van De 10 Geboden/12 Eonen in Woord en Daad) om als een
prachtig Lichtwezen te stralen en dus herkend te worden door Jezus Christus ofwel De Ware
Messias als deze in Het Tijdperk van De Messias zijn Bruid (De Rechtvaardigen en Heiligen
tijdens de 1e en 2e Rapture komt ophalen. Het is niet handig om tot Judgement Day ofwel de
3e Rapture die zal plaatsvinden na De Tribulation periode te wachten!). “The Day of
Atonement” wordt ook wel “The Day of Judgement” genoemd hetgeen wel duidelijk mag
zijn. Iedereen die nog steeds Onwetend de Valse priesters van deze aarde volgt of Wetend
het Zwaard predikt zal Zichzelf in de Eindstrijd veroordelen door te vechten met de andere
zwaarden/valse geloven en met deze zwaarden/valse geloven ten onder gaan.
Wat vele mensen echter niet weten is dat in De Rabbijnse Kalender/KLOK exact tegenover
“The Day of Atonement” ofwel de 10e dag van de 7e maand genaamd TISHRI “The Day of The
Triumphal Entry” van Jezus Christus staat ofwel op de 10e dag van de 1e maand NISAN. Dus
recht tegenover The Day of Atonement/Day of Judgement” van de antichrist staat De
Triomfantelijke Intocht van Jezus Christus in Jeruzalem in zijn 33 Levensjaar. Een jaar waar
Jezus (die al uw zonden overgenomen heeft aan het Kruis) in 3 dagen wordt Wedergeboren

als Christus De Vader. Dat het getal 333 voor Transformatie staat die Op Ieder Moment Kan
Gebeuren mag nu duidelijk zijn. Duidelijk dat U NU Voorbereid dus Zuiver moet zijn!
We zien dus dat de valse priesters alles omdraaien en u constant verleiden en misleiden om
de verkeerde kant op te kijken. Wij kijken dus niet naar The Day of Atonement/Day of
Judgement op 11/12 september 2016 maar naar De Mogelijke Triomfantelijke Intocht ofwel
Wederkomst van Jezus Christus op aarde om net voordat in Openbaringen 5:5-9 De
Tribulation ofwel zuiveringsperiode op aarde begint. Of dat in 2016 ofwel 5777 gaat
gebeuren weten we niet. Wat we wel weten is dat we onze Lichten goed gevuld hebben met
De Ware Olie der Rechtvaardigheid en Heiligheid opdat wij door Jezus Christus aan ons
Innerlijke Licht Herkent zullen worden bij zijn Wederkomst op aarde. En ja, zij die als
hypocriete of luie bruiden hun olie niet bijgevuld hebben waardoor hun lichtjes niet zullen
branden zullen AAN DIT TEKEN VAN HET BEEST herkent worden door de antichrist die
tegelijkertijd met Jezus Christus (Rapture 1) de aarde met zijn 4 paarden zal binnen
denderen om zijn Duistere Volk te Oosten en tot Transhuman Zombie slaaf te maken.
Maar laten we ervan uitgaan dat u uw Innerlijke Licht/Lamp de afgelopen jaren en zeker
sinds 4 september 2016 met Olie gevuld heeft waardoor deze Prachtig en Stralend brand. Ja,
dan dient het volgende feest genaamd “The Feast of Tabernacles” zich aan op 21-23
september 2016. Een feest dat Jezus Christus samen met zijn Bruid (De Rechtvaardigen en
Heiligen die tijdens De Eerste Rapture Geoogst zijn) gaat vieren in Shiloh. Nu zult u zich
afvragen waar Shiloh is. Nou Shiloh staat gewoon voor Het Beloofde Land, Het Nieuwe
Jeruzalem, Shamballa, Nirvana alwaar u een nieuw Lichtlichaam krijgt welke volledig
gevrijwaard is van iedere ziekte en ongeluk zoals u dat eens gekend hebt op aarde.
Tussen 4 en 23 september 2016 is het dan ook de Hoogste TIJD om u te Verzamelen. En dan
bedoelen we niet dat u bij elkaar gaat zitten in een of ander huis of boot maar in De Geest
Gods u te verzamelen door uw Overdracht in 100% Geloof en Vertrouwen, Beoefenen van
de 12 Eonen en Doen van De Wil van De Ware God op aarde. Dat is Het Ware Verzamelen
(InGathering) wat u kunt lezen in de Bijbel (KJV) II Thess 2:1, Matthew 18:20, Deut 16:15-16,
Numbers 18:1. U VERSCHIJNT dan VOL van LICHT voor De WARE MESSIAS als hij Wederkomt!
Wanneer dit is, ja dat weten wij niet dat weet alleen De Ware God zelf.
Maar als we De Tekenen van Genesis 1:14 in de gaten houden en zien dat bijna alle EindTIJD
Profetieën van De Bijbel, Torah en Koran vervult zijn zal het wel niet meer zo lang op zich
laten wachten. Wij zijn helemaal Voorbereid! U Ook?
Print Tevens De Gehele LichtOTheek uit Voor Uw Kinderen en Kleinkinderen en leg deze neer
op een duidelijk zichtbare plek in uw Huis opdat ook zij tijdens De Tweede Rapture Naar Huis
Zullen Gaan en u zich weer in Het Nieuwe Jeruzalem of THUIS In De Geest kunt verenigen tot
een bewuste familie. Klik op de onderstaande Link om alles uit te printen!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Wij danken u voor uw hulp aan hen die nu nog even Achterblijven.

Al hetgeen hierboven staat inclusief de Evacuatie Voorbereiding werd al voor aangekondigd
in Mattheus 24: 37-39 (Noach) en Lucas 17:26-30 (Lot). Hoe u zich verder moet voorbereiden
staat uitgebreid en beknopt omschreven in Mattheus 24 en 25 en Check Uw Innerlijke Licht
versie 101 welke u via de onderstaande link gratis kunt downloaden (bijna helemaal
onderaan de pagina). En Wee Wee Wee De Valse (Hoge) Priesters: Mattheus 23
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
We Leven In De Dagen van Noach en Lot
Wij weten niet de exacte TIJD maar de tekenen zijn overal om u heen!
Wij werken heel hard om De Grote Genade te krijgen voor alle mensen en dieren op aarde.
Met Transformerende groet,
De Admas Christussen
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!
Bijlage 8 Het Tijdperk van De Messias is Begonnen 2: VERZAMELEN
U heeft in de vorige LichtBrieven kunnen lezen dat de Bijbelse, Torah en Koran Profetieën in
een steeds hoger tempo VERVULD worden op aarde. Na het aanstellen van een nieuwe IsRA-ELische Hogepriester op 29 augustus 2016 en het kiezen van een One World High Priest

tussen 11-23 september 2016 is het nu de beurt aan het kiezen van een One World
President tijdens de United Nations General Assemby en geheime Security Council welke
tussen 19- 23 september 2016 gehouden worden in New York City. Dit gebeurt allemaal
tijdens het Israëlische “Feast of Tabernacles” ofwel Yom Kippur. Een Feest waar als men na
de Geestelijke bedoeling ervan zou leven de mens Berouw zou hebben over zijn Zonden.
Opvallend is ook waar de verkiezing van deze One World High Priest en het daarmee
verbonden One World (Purple/Sophia) Religion gehouden worden. En dat is boven de tombe
van Koning David ofwel de ruimte waar naar het schijnt Het Laatste Avondmaal van Jezus
Christus en zijn 12 Apostelen genoten werd alvorens hij Gekruisigd werd en 3 dagen later
weer opstond (Wedergeboren Werd) om ons te laten zien dat Het Ware Leven niet van de
stof en de ziel maar alleen van De Geest ofwel De Ware Vader kortom GOD is.

Op 26 mei 2014 viert Paus Franciscus Het Laatste Avondmaal en De Kruisiging van Jezus in de
zaal boven de Tombe van Koning David. Vele Ware Joden ofwel de volgers van Jezus Christus,
protesteren voor de Tombe van Koning David en het feit dat de Jezuïeten proberen “Mount
Zion” over te nemen. Wat vele mensen echter niet weten is dat Paus Franciscus van de
Levieten Israëlische priesters en hun wereldlijke uitvoerders ofwel Israëlische regering al
begin 2013 een officiële zetel heeft gekregen in de zaal boven de tombe van Koning David.
Dit ter voorbereiding van de tussen 11-23 september te kiezen “One World High Priest” welke
alle geloven en kerken op aarde moet gaan vertegenwoordigen in De EindTIJD! De Profeet
Obadiah heeft deze ontwikkelingen ofwel de Ontheiliging van een Heilige Plek al voor
aangekondigd in Obadiah 1: 15-17 en 1 Kings 18: 3-4. De Profeet Obadiah die leefde in de tijd
van Koning Ahab toen deze getrouwd was met de monsterachtige/duivelse Jezebel. Het staat
geschreven dat op het moment dat een Heilige Plaats Ontheiligd wordt De EindTIJD Officieel
is begonnen en de Wederkomst van De Ware Messias en Rapture 1 NABIJ is.

De Tombe van Koning David heeft natuurlijk een belangrijk verhaal te vertellen. Een verhaal
waarvan iedere valse (wereld) religie van gebruik wil maken en dat is dat iedere geestelijke
leider zichzelf graag kroont boven Koning David al ware hij Jezus Christus zelf. En dat is een
groot VERRAAD. Niet alleen een groot verraad aan de gelovigen die vaak onwetend een
dergelijke schijnheilige volgen op basis van mooie Vrede en Veiligheid praatjes maar ook een
groot verraad aan Joseph, Koning David, Jezus Christus en uiteindelijk God zelf. Want het
ware immers de zonen van Jacob (later Israël genoemd door hun eigen god) die hun jongere

broer Joseph, net als Kain met Abel deed en Jacob met Esau, Verraadde en wilde ombrengen
omdat hij hen vriendelijk verzocht om met de moord, doodslag en verkrachting in het land
c.q. schepping van God te stoppen. Na Kain en Jacob waren ook de kinderen van Jacob, op
Joseph na, degenen die Het Woord van God door hun Jaloezie/Afgunst met de voeten
traden voor Hoogmoed, Onwetendheid, Begeerten, Lust, Toorn en uiteindelijke VERRAAD.
Kortom een HERHALING van het gedrag van Sophia en haar zoon Lucifer voordat zij Uit De
Geest Gods Vielen (de 1e Val) en later als sohia/satan uit de zielen werelden Vielen in de
stoffelijke werelden (de 2e Val). Zie voor uitgebreide informatie over de 1e en 2e Val de
boeken genaamd Welkom in De Oorspronkelijke wereld Deel 1 t/m 3 in de LichtOTheek.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
Het Grote VERRAAD aan De Vader is dus steeds de oorzaak waarom de mens steeds dieper
in de duisternis VALT. Zo verraadde Jacob zijn vader Isaak, zo verraadde de zoons van Jacob,
op Joseph na, hun vader Jacob, ze verraadde Absalom zijn vader David en zo verraadde Israël
hun Vader Jezus Christus De Zoon van God ofwel Christus als God Zelf. En dit verraad vind
niet alleen plaats in Bijbelse, Torah en Koran, Veda en Boeddhistische etc. geschriften en
verhalen. Het vind tot de dag van vandaag overal in de wereld plaats. In ieder gezin, in
iedere familie, in ieder bedrijf, in iedere overheidsinstelling, in ieder land. In en tussen
mensen, gezinsleden, vaders en zoons, moeders en dochters, familieleden, bedrijven,
organisaties, planeten, zonnen etc. etc. binnen de schepping van ruimte en tijd. De
Schepping van God die bedoeld is om de gevallen goden/engelen/mensen te Verlossen uit
hun eindeloze zondige gedrag, en daaruit voortkomende ziekten en ongeluk c.q. ellende, van
Jaloezie/Afgunst, Hoogmoed, Onwetendheid, Begeerten, Lust, Toorn en uiteindelijke
VERRAAD. Het Verraad wat iedere keer weer zorgt voor de val in Het Duister. Eerst in de ziel
(1e Val), hierna in de stof (2e Val) en als u als mens in De EindTIJD niet oppast in de 3e Val van
De Holografische Transhuman Zombie wereld. De Wereld van “The Walking Dead”. Zie de
bijlage van deze Lichtbrief genaamd “Alles gaat veranderen in het Jaar 5777 (2016-2017)”
Goed nu we weten dat Het Verraad aan je gezinsleden, familieleden etc. en uiteindelijk Het
Grote Verraad aan Je Ware Zelf en De Vader der vaders ofwel God de DAADwerkelijke
Oorzaak is van alle ellende op aarde en de ziektes en ongeluk die daar voor ieder Gevallen
mens uit voortkomen is het de hoogste (Eind)TIJD geworden om hier voor eens en voor altijd
een eind aan te maken. En dat is om uw duisternis kant ook wel Het Beest/antichrist In U op
te lossen IN Het Grote Licht Gods. Hoe u dit doet staat uitgebreid beschreven in het boekje
genaamd “De Schepping als Verlossings Mechanisme: In 3 Stappen Naar Huis”. Een boekje
welke u stap voor stap meeneemt Naar Huis! Thuis waar geen ziekten, ongeluk en ellende
bestaat omdat u dan als mens Wedergeboren bent in De Geest Gods.
Ook dit boek kunt u vinden in De LichtOTheek (onderaan) via de volgende LINK
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
Tevens attenderen wij u op de volgende LichtDoorgevingen ter verdieping en verheldering
wat er vandaag allemaal in, op en rond de aarde aan de hand is opdat u zich nog net op TIJD
kunt Voorbereiden op datgene komen gaat. Wat ons betreft alleen maar prachtige zaken van
de Wedergeboorte ofwel De Verlossing en Rapture van De Ware Mens Adamas op Aarde.

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtdoorgevingen
De volgende LichtDoorgevingen zijn in de maand september 2016 verschenen:
-

Het Gouden Tijdperk is begonnen voor De Gewone Man en Vrouw Op aarde
Troost en Bemoediging van Jezus Christus voor De Mens.
De Leeuw is Los en de Gevolgen hiervan voor U in de EindTIJD Deel 1 en 2
De Leeuw Geeft De Scepter Door aan De Laatste Generatie op aarde

Zij die de afgelopen maand een Donatie hebben gedaan hebben tevens als extra de volgende
video’s en LichtDoorgevingen ontvangen genaamd:
-

Hoe wordt u een LichtWezen Deel 1 en 2
Geestelijke uitleg van de “Left Behind” film uit het jaar 2000
Niemand wordt Achtergelaten. We Gaan vroeg of laat Allemaal Naar Huis!
Geestelijke uitleg van de film Alice In Wonderland “Through The Looking Glass”
Een samenvatting van alle Welkom verhalen in Beeld op A3 Poster Formaat

Wilt u op vrijwillige basis een donatie doen dan gaat u naar:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja
Een stuurt u ons dan nog even een email ter bevestiging met als onderwerp: Welkom Thuis
Donatie 2016-2017 via het onderstaande contactformulier:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!contact/ck0yu
Kortom er is niets meer wat u belet om nu al op aarde Wedergeboren te worden.
Vandaag 23 september 2016 is het dan ook de Hoogste TIJD om u te Verzamelen. En dan
bedoelen we niet dat u bij elkaar gaat zitten in een of ander huis of boot maar in De Geest
Gods u te verzamelen door uw Overdracht in 100% Geloof en Vertrouwen, Beoefenen van
de 12 Eonen en Doen van De Wil van De Ware God op aarde. Dat is Het Ware Verzamelen
(InGathering) wat u kunt lezen in de Bijbel (KJV) II Thess 2:1, Matthew 18:20, Deut 16:15-16,
Numbers 18:1. U VERSCHIJNT dan VOL van LICHT voor De WARE MESSIAS als hij Wederkomt!
Wanneer dit is, ja dat weten wij niet dat weet alleen De Ware God zelf.
Maar als we De Tekenen van Genesis 1:14 in de gaten houden en zien dat bijna alle EindTIJD
Profetieën van De Bijbel, Torah en Koran vervult zijn zal het wel niet meer zo lang op zich
laten wachten. Wij zijn helemaal Voorbereid! U Ook?
Print Tevens De Gehele LichtOTheek uit Voor Uw Kinderen en Kleinkinderen en leg deze neer
op een duidelijk zichtbare plek in uw Huis opdat ook zij tijdens De Tweede Rapture Naar Huis

Zullen Gaan en u zich weer in Het Nieuwe Jeruzalem of THUIS In De Geest kunt verenigen tot
een bewuste familie. Klik op de onderstaande Link om alles uit te printen!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Wij danken u voor uw hulp aan hen die nu nog even Achterblijven.
Al hetgeen hierboven staat inclusief de Evacuatie Voorbereiding werd al voor aangekondigd
in Mattheus 24: 37-39 (Noach) en Lucas 17:26-30 (Lot). Hoe u zich verder moet voorbereiden
staat uitgebreid en beknopt omschreven in Mattheus 24 en 25 en Check Uw Innerlijke Licht
versie 101 welke u via de onderstaande link gratis kunt downloaden (bijna helemaal
onderaan de pagina). En Wee Wee Wee De Valse (Hoge) Priesters: Mattheus 23
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
We Leven In De Dagen van Noach en Lot
Wij weten niet de exacte TIJD maar de tekenen zijn overal om u heen!
Tot slot zouden we u nog willen vragen om een Donatie opdat wij ons werk kunnen
voorzetten in de komende transformerende TIJD. Alvast bedankt!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja
Tevens nodigen wij u uit om deel te nemen aan een van de volgende “Het Tijdperk van De
Messias Is Begonnen” Exodus 2 en 3 LichtLezingen in Assen op 1 september, Groningen 3
september, Utrecht 6 september, Gouda 9 september, Bazel 11 september, Zeeland 18
september, Peize 20 september, Rotterdam 22 september, Den Helder 24 september en
Dalfsen 29 september waar tevens De Himalaya Shamballa Home LichtReis Expeditie
Aangekondigd zal worden met als thema: In De Voetsporen van De Meesters (Meester over
jezelf ZIJN) van Het Verre Oosten van Baird Spalding, Emil en zijn moeder. Schrijf u tijdig in
voor deze LichtReis Naar Huis door u middels volgde LichtLink naar Huis op te geven.
Voor reserveringen en/of vragen klikt u op de volgende LINK.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!contact/ck0yu
U krijgt dan gelijk het De Laatste Versie van het 777 Eboek genaamd: Het Tijdperk van De
Messias Is Begonnen inclusief EindTIJD Profetieën 2016-2017 en doe het zelf plan om uw
Bovennatuurlijke Talenten zoals Helderziendheid, Helen op Afstand etc. te ontwikkelen.
Let Op! Er is een behoorlijke aanloop dus reserveer snel want vol is vol!
Wij werken heel hard om De Grote Genade te krijgen voor alle mensen en dieren op aarde.
Met Transformerende groet,

De Admas Christussen
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!
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 23 september 2016 welke u gratis kunt
downloaden via de volgende LINK (onderaan).
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
ALLES GAAT VERANDEREN IN HET JAAR 5777
HET TIJDPERK VAN DE MESSIAS BEGINT OP 3 SEPTEMBER 2016 (5777)
VOOR IEDEREEN DIE ALS LICHTVOORBEELD ZIJN/HAAR GEZIN, FAMILIE, KINDEREN EN
KLEINKINDEREN WIL REDDEN VAN DE TIJDELIJKE DOOD VAN DE 3e VAL IN HET DUISTER
We zien steeds meer dat onze kinderen en kleinkinderen opgroeien in de wereld van Het
Beest ook wel de antichrist genoemd in De Bijbel. Een wereld waar Jezebels, Narcistenen,
EGOisten ofwel kleine antichrists hun IK IK IK verheerlijken en als helden en voorbeeld ofwel
rolmodellen gezien worden door de valse A(ntichrist)-social media. We zien onze kinderen
en kleinkinderen langzaam afglijden in een zombie transhuman wereld waar ze niet meer
hoeven na te denken of te voelen maar door een App van Het Beest verteld worden hoe ze
moeten denken, voelen en leven al ware dit het echte leven.

We leven in een wereld waar de gezondheid en levensgeluk van ieder mens verdwijnt als
sneeuw voor de zon en vervangen wordt door mind control en soul control drugs, seks en
rock and roll ofwel tijdelijk kortstondig en verslavend schijngeluk. We leven in een wereld
waar de mens stap voor stap vervangen wordt door transhuman zombies die middels MK
ULTRA Mind Control social engineering, social conditioning, self worship, predictive
programming, princess, medusa and model programming, the lady in red seduction
programming, political correct cloning, radiation engineering, chemical engineering, genetic
engineering, emotional manipulation etc. willoze slaven zijn geworden en middels hun
IPhones (IK Telefoons) en SmartPhones (Infantiele Telefoons) de hele dag verbonden zijn
met Het Beest. Het beest dat onze kinderen en kleinkinderen onwetend de hele dag voeden
met hun data, biometrische informatie, emoties, levensenergie etc. Biometrische data,
energie en profielen op basis waarvan Het Beest denkt de mens te kunnen Clonen waardoor
u als fysiek mens overbodig bent geworden voor de plannen van Het Beest in haar/zijn
EindTIJD oorlog met God en Jezus Christus. Overbodig omdat Het Beest een Black Goo Clone
van u maakt. Een Clone van ieder mens op aarde welke al zo mooi werd aangekondigd in de
films genaamd Terminator 3 en Independence Day: Resurgence. Een film die uitgebreid werd
uitgelegd en besproken in deze EindTIJD Klok op de dagen 22 en 23 april 2016, 27-30 mei
2016 en 23 juni 2016. Het Beest dat de mensheid nu al aanstuurt via Pokemon GO en andere
mind control en soul control games die De Vrije Wil van ieder mens aan het overnemen zijn
en hem/haar reduceren tot Het Leger van “The Walking Dead” van De EindTIJD!
Natuurlijk hopen we nog even dat onze kinderen en kleinkinderen opgroeien in de vrije
wereld van net na de tweede wereldoorlog. Maar deze illusie verdampt voor onze ogen
wanneer we echt om ons heen zouden kijken om te zien dat bovenstaande veranderingen in
een angstwekkend tempo om zich heen grijpen. U en uw kinderen en kleinkinderen staan
vandaag (net na het begin van het jaar 5777) voor de keuze om te VALLEN (3 e Val) in de
Holografische Transhuman Zombie Wereld ofwel een willoze slaaf te worden van Het Beest
of om Weder Op Te Staan c.q. Wedergeboren te worden in De Geest voordat het TE LAAT IS!
Deze LAATSTE GENERATIE gaat alles WINNEN of VERLIEZEN in de EindTIJD!
ARE YOU IN OR OUT?
OF DENKT U NOG DAT U VAN EEN VRIJE WELVERDIENDE OUDE DAG GAAT GENIETEN DOOR
TOE TE KIJKEN HOE UW KINDEREN EN KLEINKINDEREN TEN ONDER GAAN!
STRAKS HERKENT U UW KINDEREN EN KLEINKINDEREN NIET MEER TERUG ALS MENSEN!
STRAKS KENNEN UW KINDEREN EN KLEINKINDEREN HUN VADERS EN MOEDERS EN OPA’S EN
OMA’S NIET MEER OMDAT ZE ONDER STRALING-, CHEMISCHE- EN GENETISCHE INVLOED
STAAN WAARDOOR GEZINS EN FAMILIESTRUCTUREN VOLLEDIG IN ELKAAR STORTEN EN
VERVANGEN WORDEN DOOR DE WET VAN HET BEEST EN ZIJN VALSE HOGEPRIESTERS VAN
HET NIEUWE “ONE WORLD” PAARSE SOPHIA ANTICHRIST GELOOF
BENT U VOORBEREID OP DE RAPTURE?
STAAT U MET ONS OP!

GAAT U MEE NAAR HUIS?
BENT U VOORBEREID OP DE WEDERKOMST VAN DE WARE MESSIAS OF HET BEEST
1 John 2:18King James Version (KJV)
Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now
are there many antichrists; whereby we know that it is the last time.
Thessalonians 2:3-4King James Version (KJV)
Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a
falling away (Rapture 1) first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;
Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so
that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.
Revelation 13:6-8King James Version (KJV)
And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his
tabernacle, and them that dwell in heaven.
And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them: and power
was given him over all kindreds, and tongues, and nations.
And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the
book of life of the Lamb slain from the foundation of the world.
1 Thess 2:8-12 King James Version (KJV)
STAAT UW NAAM AL IN “THE BOOK OF LIFE”?
Romans 8:2King James Version (KJV)
For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.

Holy Spirit Romans 8:2 en Acts/Handelingen

Bijlage 9 De Schepping als Verlossings Mechanisme (In 3 Stappen)

DE SCHEPPING ALS VERLOSSINGS MECHANISME
SAMENVATTING: IN 3 STAPPEN NAAR HUIS
De Schepping is door De Ware God gecreëerd als Verlossings mechanisme voor de Gevallen
goden/engelen/mensen ofwel onze broeders en zusters. De Ware Zoon van God genaamd
Jezus Christus toont ons hierna De Weg Naar Huis middels het Wegnemen van Onze Zonden
(De functie van Jezus) die tussen de mens en God gedurende zijn/haar Val in de TIJD (1 e Val
in de zielen werelden) en ruimte (2e Val in de stoffelijke werelden) hebben ingestaan. Na het
zuiveren en helen van de mens van zijn/haar zonden (De duisternis/Het Beest/antichrist In
U) wordt de nu weer Heldere dus Wetende mens door Christus als zijn Bruid Opgehaald om
Verlost (Op Staan) c.q. Bevrijd te worden UIT De Schepping waarna De Ware Mens ofwel
Adamas NU weer Wedergeboren kan worden in De Geest ofwel zijn/haar ware Thuis.
Laat U daarom in De EindTIJD niet afleiden door stoffelijke (Ruimte/Old Age) en ziele (TIJD/
New Age) verleidingen, misleidingen en (alien) decepties middels valse (uiterlijke) tovenarij,
magie, alchemie, wonderen, tekenen en profetieën die u alleen maar in de schepping willen
vasthouden. Het gaat in deze EindTIJD maar om een ding en EEN DING AL-EEN en dat is dat u
zich VOORBEREID op UW Innerlijke Wederopstanding, Verlossing ofwel Rapture.
Hoe Bereid U Zich voor op Uw Innerlijke Wederopstanding, Verlossing, Rapture
Hoe u dit eenvoudig doet staat uitgebreid, stap voor stap, beschreven in De Geschriften In
De LichtOTheek. Hieronder nog even een korte praktische samenvatting voor De EindTIJD!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtdoorgevingen
SAMENVATTING
De 3 Eenheid van de vader, de zoon en de heilige geest is een verzinsel van de Rooms
Katholieke Kerk om God te delen in 3 verwarrende tegenSTRIJDige delen. Binnen de diverse
kerken wordt immers al bijna 2000 jaar gestreden over De Ware Betekenis en Bedoeling van
de vader, de zoon en de heilige geest. Wij weten echter dat een gedeelde, verdeelde en
daardoor strijdende god geen Ware God kan zijn maar alleen een gevallen god/engel/mens
die zich op aarde c.q. binnen de schepping van ruimte en tijd probeert voor te doen als God.
Jezus Christus is De Zoon van De Enige Ware God en in zijn functie van Jezus (Weghalen van
uw Zonden) en Christus (Wedergeboorte UIT De Schepping) DE enige directe en snelste WEG
en verbinding met De Ware, dus niet verdeelde, niet gepolariseerde en niet strijdende, GOD.
De Weg Naar Huis is door Jezus Christus middels zijn Kruisiging (Loslaten van de Stoffelijke
en Ziele Werelden) en Wederopstanding in De Geest vele malen binnen de schepping van
ruimte en TIJD voorgedaan. Zie boeken Welkom uit de Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m3.
Het gebruik van de naam Jezus haalt de zonden/demonen/draken/slangen/ego tussen de
mens en God weg waardoor hij/zij weer directe verbinding met De Ware God kan maken.
Het gebruik van de naam Christus zorgt dat de mens die nu vrij van zonden is door Christus
Opgehaald NaarHuisGedragen kan worden om 100% Wedergeboren te worden in De Geest.
In dit hele Wakker Worden en Wederopstandingsproces is van belang dat U zich ALLEREERST
Overdraagt aan Jezus Christus in 100% Geloof en Vertrouwen en daarna Ontvangt en DOET
wat voor U nodig is om De Weg naar God (Bron van Al het Leven en Levensenergie) Vrij Te
Maken om Daarna Wedergeboren te worden. Dit is De Goddelijke Liefde en Genade die alles
Overstijgt. Vele Onwetende mensen hebben de pest aan de naam Jezus Christus omdat ze in
hun vorige levens/incarnaties In Naam van Jezus Christus vele afschuwelijke dingen gedaan
hebben tijdens bijvoorbeeld de kruistochten, inquisitie, oorlogen, revoluties etc. Het is dan
ook niet De Mens die een hekel heeft aan de naam Jezus Christus maar Het Beest dat In
Ieder nog niet Wedergeboren mens aanwezig is dat zich verzet tegen het Openbaren van
zijn/haar wandaden in heden en verleden en daardoor Het Grote Licht niet kan verdragen.
Hoe u deze Overdracht in 100% Geloof en Vertrouwen DOET wordt uitgebreid omschreven in
de diverse werken en openbaringen in De LichtOTheek en LichtDoorgevingen.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtdoorgevingen
Hierna is het zaak dat U dagelijks de 12 Eonen te beoefenen waardoor Uw Innerlijke
Licht/Geest steeds sterker gaat branden en de duisternis automatisch in en om U heen
verdwijnt. Waar immers Het Grote Licht (12 Eonen/10+2 Geboden) beoefend wordt is
immers geen plaats voor duisternis. Dit wordt ook wel de Naasten Liefde genoemd.

De 12 Eonen kunt u vinden in De LichtOTheek onder de naam “Check Uw Innerlijke Licht”!
Door deze 12 Eonen dagelijks te beoefenen loopt u De Smalste doch wel De Snelste Weg Naar
Huis. Ook dit document kunt u vinden in De LichtOTheek.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
Zodra U de vorige twee stappen gedaan heeft gaat u steeds meer De Wil van God/Geest op
aarde of waar dan ook in de TIJDelijke schepping van Ruimte en TIJD DOEN. U bent immers
zelf weer Innerlijk aan het VerGeestelijken ofwel in uw Oorspronkelijke Staat van ZIJN te
komen. Kortom weer te worden wie u eens was voor uw Val in De Zielen Werelden (1 e Val),
Stoffelijke Werelden (2e Val) en als de mensheid zo doorgaat de Holografische Transhuman
Werelden (3e Val). U bent dan niet meer van de aarde maar nog wel op de aarde en DOET
alleen nog maar De Wil/Werk van God ofwel U helpt mee met Het Grote Verlossingswerk
van God en zijn Zoon Jezus Christus op aarde en waar dan ook in De Schepping. Een ware
Adamas Christus dus. Kortom uw enige taak c.q. werk op aarde is dan nog het helpen en
ondersteunen van mensen in hun bewustzijnsontwikkelingsproces om Weer De Weg Naar
Huis Te Vinden en uiteindelijke Verlost ofwel 100% Wedergeboren te worden in De Geest.
De Weg Naar Huis die voor de meeste mensen loopt via een Gevallen dus Onwetend mens
naar een Rechtvaardig mens (Gewetensvol Handelen), naar een Heel ofwel Heilig Mens
(Overdracht aan Jezus Christus en Beoefenen/Zijn 12 Eonen/Geboden), naar een Adamas
Wedergeboren Mens (Die Al-EEN nog maar De Wil van God DOET) , naar een Adamas
Christus Wedergeboren Mens die God en Jezus Christus helpen bij het Grote
Verlossingswerk op aarde en de rest van De Schepping in De EindTIJD.
Voor meer informatie over dit Wederopstanding en Wedergeboorte proces leest U de
volgende werken uit De LichtOTheek genaamd Welkom in De Oorspronkelijke Wereld deel 1
t/m 3, Belevingen in de Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m 3, Intermezzo The Crossing, Het
Is Volbracht, Het Beloofde Land, Wedergeboorte en Wederopstanding, Het Tijdperk van De
Messias Is Begonnen en luistert u naar De LichtDoorgevingen 777 t/m 999 inclusief De
Leeuw is Los Deel 1 en 2 en De Leeuw Geeft Zijn Scepter door aan De Laatste Generatie.
Welkom Thuis
De Adamas Christussen
P.S.1 Besef dat gevallen goden/engelen/hogepriesters de meest Onwetende, Blinde dus ook
Eigenwijze (STUBBORN) mensen zijn die er op aarde rondlopen. Vooral deze gevallenen
hebben dus nog heel wat Onwankelbaar en Helder Licht nodig om weer Wakker Te Worden
om weer Weder Op Te Staan en Naar Huis Te Gaan. Er is dus voor u als Adamas Christus
ofwel Voorbeeld LichtGids nog heel wat werk te doen op aarde in De EindTIJD!
P.S.2 De Overdracht Aan Jezus Christus is natuurlijke vele vele vele malen sterker dan old age
en new age Affirmaties en Afstemming Op Jezus Christus en De Ware God van Al Het Leven
en Levensenergie. Met Het Uzelf Overdragen bent U immers CONSTANT ofwel 100% in
Verbinding en EEN met Jezus Christus en De Ware Alwetende, Onveranderlijke,
Onwankelbare God. Met Afstemming en Affirmaties bent u een soort knipperlicht die af en

toe wat Licht ontvangt en dus eindeloos blijft zoeken en zoeken naar nieuw kunstjes/rituelen
zonder ooit 100% Het Grote Licht Te ZIJN. En dat is o zo jammer voor de mens!
P.S.3 Besef dat het boek De Meesters Uit Het Verre Oosten (Meester over Uzelf worden) een
tussenstap is die mensen laat proeven aan de zielenwerelden en Geest maar niet geheel uit
De Geest komt omdat degene die het geschreven heeft zich nog niet Overgedragen had.
P.S.4 Inzake het verschil in Overdracht aan Jezus Christus of De Heilige Geest nog even het
volgende. De Heilige geest daalt pas in op het moment dat je de hierboven omschreven 3
Stappen Naar Huis volledig GEDAAN hebt dus GEWORDEN BENT! Voor meer informatie over
Jezus Christus en zijn Apostelen lees jet het boek Handelingen uit De Bijbel (KJV) vanuit een
Geestelijk Bewustzijn. Alleen zij die vanuit een Geestelijk Standpunt c.q. Bewust-ZIJN De
Bijbel lezen begrijpen de Bijbel en haar vele Beeldspraken en Metaforen. Zie als voorbeeld
en uitleg Het Werk genaamd “Het Beloofde Land” uit de LichtOTheek welke u meeneemt
naar De Ware Geestelijke Betekenis van De Ark van Het Verbond, De Heilige Graal, De
Oversteek van de Rode Zee, De Oversteek van De Jordaan en de 40 jaar in de woestijn.
Bijlage 10 Het Tijdperk van De Messias Is Begonnen 3 VERTREKKEN
Na Het Grote Verraad aan De Vader komt eerst het Euforische gevoel van Bevrijding.
Dat was het gevoel wat Sophia had toen zij voor de 1e Keer Viel in haar eigen Ziel schepping.
Lees meer over de 1e en 2e Val van Sophia, haar kinderen en kleinkinderen het boek Welkom
In De Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m 3 welke u via de volgende link kunt downloaden:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
Dit is ook het gevoel dat vele pubers hebben als ze hun ouders loslaten of mannen en
vrouwen van elkaar scheiden. Ze willen vrij zijn. Ze willen alles zelf bepalen. Ze willen….
Na een korte tijd van Euforisch gevoel blijkt echter dat ze helemaal niet vrij zijn. Het is een
schijnvrijheid die volledig op EGO ofwel Ik ik ik gebaseerd is en deze schijnvrijheid resulteert
al snel in EENZAAMHEID omdat ze zichzelf tijdelijk afgescheiden hebben van De Vader, hun
gezin, hun familie, hun man of vrouw, hun vrienden en vriendinnen en daarbij behorende
Levensenergie en Levensgeluk. Deze Eenzaamheid ofwel afscheiding van De Eenheid en
Onvoorwaardelijke Liefde resulteert al snel in allerlei ziektes, ongeluk en ellende waar sophia
opnieuw van weg wilde vluchten middels haar 2e Val In De Stof. De wereld waar zij die nog
niet Wedergeboren zijn op deze aarde vandaag nog in leven/lijden.
We staan vandaag wederom op een KRUISPUNT/69. The Crossing, waar u wederom kunt
kiezen om Wedergeboren te worden in de Zielenwereld (Het Beloofde Land, Het Nieuwe
Jeruzalem, Shamballa, Nirvana) of De Geestelijke Wereld ofwel THUIS buiten ruimte en TIJD.
Waarom staat U vandaag weer op een KRUISPUNT. Nou dat is heel simpel uit te leggen. Alle
EINDTIJD TEKENEN en PROFETIEN uit zowel De Bijbel, De Torah en Koran zijn na 3 september
2016 (Het Bijbelse/Celestiale begin van het jaar 5777) op 1 NA VERVULD. Dit laatste TEKEN

zal op 23/24 september 2017 VERVULT worden. U kunt dit allemaal nog eens rustig nalezen
in de voorgaande nieuwsbrieven welke u kunt downloaden via de onderstaande LINK
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/download-pagina
Kortom we zitten volgens De Bijbel, Torah en Koran in de meest interessante periode ooit.
De periode van 3 september 2016 tot 23 augustus 2017 (Bijbelse Celestiale Jaartelling versus
3 oktober 2016 tot 23 september 2017 Hebreeuwse Rabijnse Jaartelling. Zie de vorige
nieuwsbrieven waarin uitgelegd wordt waarom de Bijbelse Celestiale Jaartelling 1 maand
vooruit loopt op de Hebreeuwse Rabijnse kalender). Wat zal er voor u gebeuren gedurende
deze periode. Wat zult u kiezen in het laatste jaar van De Bijbel, Torah en Koran. Zult u
kiezen voor de 3e Val in Het Holografische Transhuman Tijdperk der zombies en Alien/WW3
decepties of staat u net zoals wij gewoon weer op In Het Ware Grote Goddelijke Licht!
Nu zullen een aantal ongelovigen gelijk zeggen. Ja dat heb ik vaker gehoord. Laten we eerst
eens de kat uit de boom kijken. Wij adviseren dan altijd om eerst even de EindTIJD Klok te
lezen welke u stap voor stap meeneemt in het AFLOPEN van DE KLOK en TIJD! Een boek waar
u aan de hand van de Wereldse (Stoffelijke/Ruimte) en Ziele (TIJD) gebeurtenissen met als
referentie Bijbel, Torah en Koran passages meegenomen wordt in het VERVULLEN van alle
Tekenen en Profetieën in deze EindTIJD. Inclusief TIPS om NU Wedergeboren te worden.
U kunt de EindTIJD Klok van 29 september 2016 via onderstaande LINK downloaden:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
HET BEGIN EN HET EINDE – DE ALPHA EN DE OMEGA
Waarom sturen wij u precies op 29 september 2016 deze laatste Nieuwsbrief.
Nou dat is heel simpel te verklaren.
Op 29 september 2016 beginnen de Israëlische Rabbijnen in hun jaar 5777 De Torah
opnieuw te lezen. Kortom voor heb begint dan alles weer met Alpha ofwel Genesis. Iedereen
die de Bijbel en de Torah een beetje kent weet dat er in Genesis 5 t/m 19 vooral gesproken
wordt over Noach en De Zondvloed, De Toren van Babel die Valt en Sodom welke in het vuur
verdwijnt en de vrouw van Lot achterlaat (Left Behind) omdat zij teveel gehecht was aan
stoffelijke ofwel aardse zaken. Zaken die allemaal vroeg of laat verloren gaan voor iedereen.
Wanneer we nu kijken wanneer de Rabbijnen over de Zondvloed, Toren van Babel en Sodom
gaan lezen komen we in onze jaartelling rond de periode 3 t/m 5 oktober 2016 uit. Laten we
eens kijken wat er dan allemaal door de Hogepriesters der Levieten, Jezuïeten, Kore en hun
koninklijke volgelingen en officieren/priesters op aarde op touw gezet wordt. Heel
eenvoudig te checken via WWW Internet of De EindTIJD Klok van 29 september 2016.
Allereerst valt op dat de film Before The Flood (Voor De Zondvloed) van Leonardo di Caprio
op 3 oktober als een soort wereldwijde première in de tuin van Het Witte Huis gedraaid zal
worden in het bijzijn van President Obama en vele elite vrienden en vriendinnen.

Before the Flood - Trailer | National Geographic (Sept 27 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=D9xFFyUOpXo

Leonardo DiCaprio (UN Messenger of Peace) at International Day of Peace 2016 - Student
Observance (Sept 16 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=A738wLfXorw
Leonardo DiCaprio meets the Pope: “Thank you for this private audience” (Jan 28 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=2Z1NGRq-gv0
Nu kunt u uzelf natuurlijk wijsmaken dat dat gewoon toeval is. Dat De Israëlische Rabbijnen
op dezelfde dag in De Torah gaan lezen over Noach en De Zondvloed en dat President
Obama en zijn vrienden en vriendinnen er een gezellig tuinfeest voor organiseren voor wat
komen gaat. Voor wat komen gaat, wat zeggen wij nu. Nou op 29/30 september, net voor de
première van Before The Flood komt er toevallig een film van Tom Burton (Alice In
Wonderland Through The Looking Glass) genaamd Miss Peregrine's Home for Peculiar
Children uit. Een film waar we uitgebreid over gesproken hebben in de EindTIJD Klok op 15
maart, 21 en 22 april, 6 mei en 29/30 september 2016. Net als Alice In Wonderland Through
The Looking Glass (ook een film waar we uitgebreid TIJD aan besteed hebben in de EindTIJD
Klok) gaat het om Water wat natuurlijk in de geheime/occulte wereld voor TIJD en TIJD
manipulaties gaat inclusief vele Bovennatuurlijke X-Men Transhumanisme fragmenten. De
film Miss Peregrine’s opent met een zeer interessant liedje/gedichtje.
There Is A New World Coming
And it is just around the bend
There Is A New World Coming
This World Is Coming To An End
(A World Where No One Can Find Us)
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children | Official Trailer [HD] | 20th Century FOX
https://www.youtube.com/watch?v=tV_IhWE4LP0
Goed als u nog niet geloofd dat het een volledig vooropgezet Hogepriester verhaal is om De
Nieuwe Wereld van De 3e Val van pistis sophia en haar kinderen en kleinkinderen aan te
kondigen, welke natuurlijk geheel anders is dan De Oorspronkelijke Wereld, dan nog even
het volgende. Wanneer we even de Bijbelse Celestiale (Sterren) Klok gaan bekijken met
behulp van een gratis software pakket dan zien we dat de sterrenconfiguratie van 29/30
september 2016 hetzelfde is als de sterrenconfiguratie uit het jaar 606 BC. En laat dit nu
toevallig het jaar en datum zijn waar De Gevangenschap van de Joden in Babylon begint. Een
jaar waar ook de profeet Daniel net als Abraham (Native Chaldeeën Astronoom), Juda en
Ezechiël voor hem met hun Chaldeeën ofwel Astrologische c.q. Sterrenkunde opleiding
begint, kortom exact wisten hoe de sterren profetieën van Genesis 1:14 gelezen en bekeken

moesten worden als tekenen en richtingaanwijzers van God aan de mens. U staat dus
precies voor De Volgende Gevangenschap van de mens in de 3e Val van de Holografische
Transhuman Zombie Wereld. Een wereld waar geen mens naartoe wil kan ik u verzekeren.
Natuurlijk is er een alternatief zoals u weet NET VOORDAT de 3e VAL welke met “The Return
of the man of sin and the son of perdition” ofwel De Wederkomst van de antichrist/het
beest op aarde begint (lees II Thess 2:3-4 KJV). U kunt natuurlijk ook voordat de antichrist
wederkomt op aarde even opgehaald of getransformeerd worden door Jezus Christus ook
wel “The Falling Away, Rapture 1, Redemption” etc. in De Bijbel genoemd in Luke 17:26-32.
We laten dan nog maar even voor het gemak weg dat op 21 september 2016 door de
Verenigde Naties Wereldwijd Het Jaar van Vrede aangekondigd werd met als logo Een Duif
met een Olijftakje in zijn bekje. Waarschijnlijk dezelfde Duif die bij Noach langskwam na de
zondvloed. Ja, toevalliger kan het allemaal niet meer als het geen toeval maar opzet was.
http://internationaldayofpeace.org/
Uit De Bijbel weten we wanneer ze over “Peace and Safety” gaan praten we als mens en
mensheid moeten oppassen voor de Valse Hogepriesters. Zie 1 Thess 5:3 KJV
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.
Alle films en events die rond 3-5 oktober georganiseerd worden zoals Before The Flood, Miss
Peregrine, UN Agenda 2030, Witte Huis filmdagje etc. gaan over SUDDEN DESTRUCTION.
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
Jawel iedereen die DOET wat er op de site www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com
staat en specifiek de volgende verhalen gelezen, gezien en beluisterd heeft is VOORBEREID!
Voorbereid om TE VERTREKKEN naar Het Beloofde Land ook wel Het Nieuwe Jeruzalem,
Shamballa en Nirvana genoemd als tussenwereld Der Rechtvaardigen of gelijk als
Geheelde/Geheiligde (Wederopstaan van De Heilige Geest In De Mens) NAAR HUIS om weer
een te zijn met Jezus Christus De Zoon van De Ware en Enige God. Voor een samenvatting
leest en DOET u nog even om 12 uur de volgende 2 werken genaamd “Check uw Innerlijke
Licht” en “In 3 Stappen Naar Huis” (Samenvatting van alle werken en openbaringen van het
afgelopen voorbereidings Esther jaar) en De Schepping als Verlossings Mechanisme van God,
welke u onderaan de LichtOTheek download pagina kunt vinden.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek

Deze twee werken zorgen ervoor dat u zichzelf kunt Rapturen voor dat Rapture 1 en gelijk de
Tribulation periode op aarde begint. Wanneer u immers uzelf Raptured dus gelijk op basis
van 100% Geloof en Vertrouwen al Wedergeboren wordt op aarde, zult u de Tribulation
periode niet smaken. Dit staat ook keurig uitgelegd in De Bijbel. De eerste Oogst van mensen
is immers die van Barley/Gerst. Zoals u weet is Gerst eenvoudig te oogsten door de gerst in
de wind te gooien waardoor heel makkelijk het kaf van het koren gescheiden worden. Gerst
staat dus voor hen die vandaag al UIT VRIJE WIL en in 100% Geloof en Vertrouwen zichzelf
weer in Verbinding brengen met Jezus Christus en De Ware God en de 10/12 Geboden, door
ons Eonen genoemd, beoefenen als Het Levende Woord op aarde ofwel middels het DOEN!

Wheat ofwel Tarwe is veel moeilijker te oogsten. Bij het scheiden van het Tarwe kaf van het
koren volstaat niet de wind maar wordt gebruik gemaakt van een Dorsvlegel/Dorsplank ook
wel Tribulum genoemd. Het gaat er dan ook behoorlijk heftig aan toe voordat het graan zich
losmaakt van het kaf. Het is dan ook niet voor niets dat in De EindTIJD de Tribulation periode
voorkomt. Zij die immers niet zelf (Self Rapture) de moeite hebben genomen om zich weer
te verbinden met Jezus Christus en De Ware God en Bron van ALLES en maar doorgaan met
hun Godslasterlijke en Zondige gedrag zullen op niet mis te verstane manier met de
Dorsvlegel/Dorsplank uit De Bijbel te maken krijgen in De EindTIJD. Gelukkig is er ook een
Rapture 2 en 3 maar als we eerlijk zijn raden wij niemand aan om hier op te wachten.
We hebben ons in de afgelopen 20 jaar uitstekend VOORBEREID en zijn middels De SELF
RAPTURE METHODE DOOR DE POORT der Innerlijke Wederopstanding gegaan of u staat als
Rechtvaardige nog net VOOR DE POORT en wacht geduldig dat Jezus Christus (Bruidegom) u
als Bruid komt OPHALEN tijdens Rapture 1. Kortom U BENT GEARRIVEERD en VOORBEREID!
WE hebben ons tussen 3 september 2016 en 3 oktober 2016 keurig VERZAMELD.
WE zijn op ieder moment klaar en voorbereid voor ons VERTREK!

Wanneer dit precies gaat gebeuren weten we natuurlijk niet.
Dat weet alleen De Enige Ware GOD!
Maar dat de periode tussen 3 september 2016 tot 23 augustus 2017 (Bijbelse Celestiale
Jaartelling versus 3 oktober 2016 tot 23 september 2017 Hebreeuwse Rabijnse Jaartelling)
een uitermate Profetische, transformerende periode voor de hele aarde en alles wat
erboven, in en op leeft wordt staat al vast zoals u in de EindTIJD Klok heeft kunnen lezen.
Beluister nog even de laatste LichtDoorgeving van 924 genaamd: Wat gebeurt er als God De
Mensheid De Volledige Vrije Wil in De EindTIJD geeft? welk u via de volgende LINK onderaan
de pagina kunt beluisteren.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtdoorgevingen
Maar misschien denkt u nog steeds dat het niet zo’n vaart zal lopen. We verwijzen u
nogmaals naar De EindTIJD Klok van 29 september 2016.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
Tevens attenderen wij u op de volgende LichtDoorgevingen ter verdieping en verheldering
wat er vandaag allemaal in, op en rond de aarde aan de hand is opdat u zich nog net op TIJD
kunt Voorbereiden op datgene komen gaat. Wat ons betreft alleen maar prachtige zaken van
de Wedergeboorte ofwel De Verlossing en Rapture van De Ware Mens Adamas op Aarde.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtdoorgevingen
De volgende LichtDoorgevingen zijn in de maand september 2016 verschenen:
-

Het Gouden Tijdperk is begonnen voor De Gewone Man en Vrouw Op aarde
Troost en Bemoediging van Jezus Christus voor De Mens.
De Leeuw is Los en de Gevolgen hiervan voor U in de EindTIJD Deel 1 en 2
De Leeuw Geeft De Scepter Door aan De Laatste Generatie op aarde

Zij die de afgelopen maand een Donatie hebben gedaan hebben tevens als extra de volgende
video’s en LichtDoorgevingen ontvangen genaamd:
-

Hoe wordt u een LichtWezen Deel 1 en 2
Geestelijke uitleg van de “Left Behind” film uit het jaar 2000
Niemand wordt Achtergelaten. We Gaan vroeg of laat Allemaal Naar Huis!
Geestelijke uitleg van de film Alice In Wonderland “Through The Looking Glass”
Een samenvatting van alle Welkom verhalen in Beeld op A3 Poster Formaat

Wilt u op vrijwillige basis een donatie doen dan gaat u naar:

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja
Een stuurt u ons dan nog even een email ter bevestiging met als onderwerp: Welkom Thuis
Donatie 2016-2017 via het onderstaande contactformulier:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!contact/ck0yu
Kortom er is niets meer wat u belet om nu al op aarde Wedergeboren te worden.
Vandaag 29 september 2016 is het dan ook de Hoogste TIJD om u TE VERZAMELEN VOOR
UW VERTREK VOORDAT DE TRIBULATION PERIODE OP AARDE BEGINT. En dan bedoelen we
niet dat u bij elkaar gaat zitten in een of ander huis of boot maar in De Geest Gods u te
verzamelen/verbinden door uw Overdracht in 100% Geloof en Vertrouwen, Beoefenen van
de 12 Eonen en Doen van De Wil van De Ware God op aarde. Dat is Het Ware Verzamelen
(InGathering) wat u kunt lezen in de Bijbel (KJV) II Thess 2:1, Matthew 18:20, Deut 16:15-16,
Numbers 18:1. U VERSCHIJNT dan VOL van LICHT voor De WARE MESSIAS als hij Wederkomt!
Wanneer dit is, ja dat weten wij niet dat weet alleen De Ware God zelf.
Maar als we De Tekenen van Genesis 1:14 in de gaten houden en zien dat bijna alle EindTIJD
Profetieën van De Bijbel, Torah en Koran vervult zijn zal het wel niet meer zo lang op zich
laten wachten. Wij zijn helemaal Voorbereid! U Ook?
Print Tevens De Gehele LichtOTheek uit Voor Uw Kinderen en Kleinkinderen en leg deze neer
op een duidelijk zichtbare plek in uw Huis opdat ook zij tijdens De Tweede Rapture Naar Huis
Zullen Gaan en u zich weer in Het Nieuwe Jeruzalem of THUIS In De Geest kunt verenigen tot
een bewuste familie. Klik op de onderstaande Link om alles uit te printen!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Wij danken u voor uw hulp aan hen die nu nog even Achterblijven.
Al hetgeen hierboven staat inclusief de Evacuatie Voorbereiding werd al voor aangekondigd
in Mattheus 24: 37-39 (Noach) en Lucas 17:26-30 (Lot). Hoe u zich verder moet voorbereiden
staat uitgebreid en beknopt omschreven in Mattheus 24 en 25 en Check Uw Innerlijke Licht
versie 101 welke u via de onderstaande link gratis kunt downloaden (bijna helemaal
onderaan de pagina). En Wee Wee Wee De Valse (Hoge) Priesters: Mattheus 23
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
We Leven In De Dagen van Noach en Lot
Wij weten niet de exacte TIJD maar de tekenen zijn overal om u heen!
Tot slot zouden we u nog willen vragen om een Donatie opdat wij ons werk kunnen
voorzetten in de komende transformerende TIJD. Alvast bedankt!

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja
Tevens nodigen wij u uit om deel te nemen aan een van de volgende “Het Tijdperk van De
Messias Is Begonnen” Exodus 2 en 3 LichtLezingen in Assen op 1 september, Groningen 3
september, Utrecht 6 september, Gouda 9 september, Bazel 11 september, Zeeland 18
september, Peize 20 september, Rotterdam 22 september, Den Helder 24 september en
Dalfsen 29 september waar tevens De Himalaya Shamballa Home LichtReis Expeditie
Aangekondigd zal worden met als thema: In De Voetsporen van De Meesters (Meester over
jezelf ZIJN) van Het Verre Oosten van Baird Spalding, Emil en zijn moeder. Schrijf u tijdig in
voor deze LichtReis Naar Huis door u middels volgde LichtLink naar Huis op te geven.
Voor reserveringen en/of vragen klikt u op de volgende LINK.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!contact/ck0yu
U krijgt dan gelijk het De Laatste Versie van het 777 Eboek genaamd: Het Tijdperk van De
Messias Is Begonnen inclusief EindTIJD Profetieën 2016-2017 en doe het zelf plan om uw
Bovennatuurlijke Talenten zoals Helderziendheid, Helen op Afstand etc. te ontwikkelen.
Let Op! Er is een behoorlijke aanloop dus reserveer snel want vol is vol!
Wij werken heel hard om De Grote Genade te krijgen voor alle mensen en dieren op aarde.
Met Transformerende groet,
De Adamas Christussen
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 23 september 2016 welke u gratis kunt
downloaden via de volgende LINK (onderaan).
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
Welkom In De Oorspronkelijke Wereld: The Messenger Out of TIME
Mooi LichtWezen,
Het aftellen is begonnen.
Het aftellen naar het Openbaringen 12 Teken aan de Hemel op 23-09-2017
Wilt u weten wat er mogelijk de komende dagen, weken en maanden gaat gebeuren op
aarde en in ons zonnenstelsel dan download u NU het boek genaamd: COUNTDOWN!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek (onderaan de pagina)
Met LichtGroet,
The Messenger Out of Time

HET SMALLE PAD NAAR HUIS IS DE
SNELSTE WEG NAAR HUIS

Voor meer informatie gaat u naar De LichtOTheek en schrijft u zich
in voor de Gratis Welkom In De Oorsprong Nieuwsbrief!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7

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. Een Wijze Bruid van Christus kijkt omhoog naar de tekenen in de hemel.
2. Een Wijze Bruid van Christus kent het Openbaringen 12 Shiloh Son of Man verhaal.
3. Een Wijze Bruid van Christus kent het Rapture/Redemption/Salvation verhaal.
4. Een Wijze Bruid van Christus verbind zich met Jezus Christus door zijn/haar daden.
5. 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

THE END IS NEAR (11-11)
HEEFT DE AARDSE HOGEPRIESTER VAN NIMROD/OSIRIS/ZEUS/JUPITER (DE DWAZE/IDOL HERDER)
DE DEUR NAAR HUIS VOOR U GESLOTEN OF IS HIJ NOG STEEDS OPEN VOOR IEDEREEN?
Zechariah 11:15-17 KJV
OP 11-11 WORDEN OVER DE HELE WERELD DE DEUREN VAN GENADE/MERCY GESLOTEN
OP 20 NOVEMBER 2016 SLUIT PAUS FRANCISCUS DE LAATSTE DEUR IN HET JAAR VAN GENADE
OP 12-12 BEGINT VOOR DE VATICAAN JESUITEN DE NIEUWE WERELD

Holy Mass closing the Jubilee of Mercy
https://www.youtube.com/watch?v=-jrIGHvUtLA
Pope closes Holy Door and officially ends Year of Mercy
https://www.youtube.com/watch?v=qnWUQUYMxMQ
Holy Doors of Mercy close around the world
https://www.youtube.com/watch?v=4sNjPxx2mXo
What is a Holy Door? | Jubilee Year of Mercy
https://www.youtube.com/watch?v=BNhZQyIXufc

A NEW BEGINNING (12-12)
PAUS FRANCISCUS VIND DAT IEDEREEN DANTES DIVINE COMEDY (INFERNO) MOET LEZEN TIJDENS
HET JAAR VAN GENADE EN BARMHARTIGHEID WAT BEGON OP 8 DECEMBER 2015 EN OP 20
NOVEMBER 2016 GEEINDIGD IS. WAAROM VIND DE PAUS DAT U EEN VAN DE MEEST HELSE
BOEKEN OP AARDE MOET LEZEN? OM U VOOR TE BEREIDEN OP HETGEEN KOMEN GAAT!

Dante shown holding a copy of the Divine Comedy, next to the entrance to Hell, the seven terraces of
Mount Purgatory and the city of Florence, with the spheres of Heaven above, in Michelino’s fresco.
Zoals u weet werd op 14 oktober 2016 in Florence de film INFERNO uitgebracht. Zie de EindTIJD Klok
voor gedetailleerde informatie over waarom deze film exact op deze dag werd uitgebracht en op 8
mei 2016 wereldwijd werd vooraangekondigd. Een Nieuwe Wereld uit INFERNO CHAOS?
Pope Francis suggests Divine Comedy as vital reading for Year of Mercy
http://www.catholicherald.co.uk/news/2015/05/05/pope-francis-suggests-divine-comedy-as-vitalreading-for-year-of-mercy/
https://cnstopstories.com/2015/05/05/pope-suggests-divine-comedy-as-important-reading-for-yearof-mercy/
http://www.cathnewsusa.com/2015/05/pope-francis-suggests-divine-comedy-as-vital-reading-foryear-of-mercy/

Time Magazine Editie 14 november 2016: The End is Near

Trump en Hillary kondigen samen in TIME Magazine dat de EindTIJD nabij is. Trump en Hillary die
samen de agenda van de Vaticaan Jezuïeten dienen. Trump die het startsein geeft tot het vormen van
de 1e United Nations Regio van de 10 Regio’s ofwel 10 Kingdoms in De Bijbel Boek Openbaringen. De
10 Koningen die in De EindTIJD tijdelijk hun macht overdragen aan de antichrist en hogepriesters
Voor meer informatie en uitgebreide details leest u De EindTIJD Klok en het COUNTDOWN rapport
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek

Rolling Stone Magazine: A Trump Presidency would be The End of The World.

http://www.rollingstone.com/politics/features/party-at-the-end-of-the-world-inside-trumpselection-bash-w449512
http://www.rollingstone.com/politics/news/jennifer-lawrence-a-trump-presidency-would-be-theend-of-the-world-20151113
United Nations Agenda 2030 en de 10 Regions ofwel 10 Kings uit Het Boek Openbaringen
Lees de doorgevingen in het Messenger Out of Time COUNTDOWN boekje
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek

De 7 Continenten ofwel de 7 Hoornen uit De Bijbel in Het Boek Openbaringen

Lees de doorgevingen in het The Messenger Out Of Time COUNTDOWN boekje
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek

Time Square NYC: The Beginning of The End Artwork Expositie 18 oktober – 21 november

The White House Halloween Part: The White Rabbit EXIT Out of Time DOOR 31 oktober 2016
Voor uitgebreide informatie over Alice en De White Rabbit leest u bijlage 1 in de EindTIJD Klok
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek

White House Halloween Zombies ofwel zei die na Rapture 1 Achterblijven/Left Behind tijdens de
Tribulation periode 1 en 2. Zie EindTIJD Klok en COUNTDOWN rapport voor meer informatie

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek

CERN AWAKE PROJECT Updates
https://home.cern/
CERN At The Beginning of Everything 7 november 2016
https://home.cern/about/updates/2016/11/cern-beginning-everything
CERN Close Encounters of the third kind 10 november 2016
https://home.cern/about/updates/2016/11/lead-ion-and-proton-close-encounters-third-kind
Uw TIJD is bijna voorbij

Het is bijna Het Grote Moeder Maria Teken van 23-09-2017 uit Openbaringen 12

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
Lees de laatste Moeder Maria Doorgevingen van 12, 13 en 14 november 2016
Zo NEE lees en vooral DOE dan hetgeen in het boekje genaamd: In 3 Stappen Naar Huis.
Samenvatting van alle werken en De Schepping als Verlossingsmechanisme
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
En beluister de LichtDoorgeving 1013 genaamd Geloof en Vertrouwen In De Laatste Dagen
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtdoorgevingen
Space Odyssee 2001: A Starchild is Born

P.S. Voor hen die al In De Geest qua Bewustzijn ZIJN is de Innerlijke betekenis van The End is Near
natuurlijk het einde van alle duisternis in de mens en op de aarde. Ofwel het begin van Het Gouden
Tijdperk. Lees voor meer informatie over dit prachtige tijdperk wat aankomende is de diverse
boekwerken in de LichtOTheek zoals Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m 3 en De
EindTIJD Klok http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek

THE END IS NEAR AND A NEW BEGINNING

DE GOEDE HERDER MAAKT EEN EINDE ALLE DUISTERNIS OP AARDE
BIJ DE GOEDE HERDER STAAT DE DEUR ALTIJD OPEN?
Johannes 10: 7-18 KJV
VOOR HEN DIE RECHTVAARDIG EN HEEL/HEILIG ZIJN OP AARDE STAAT DE DEUR NATUURLIJK
ALTIJD OPEN NAAR HUIS. HET IS DAAROM DE HOOGSTE TIJD OM U OVER TE DRAGEN IN 100%
GELOOF EN VERTROUWEN AAN JEZUS CHRISTUS!
Lees en DOE De LichtDoorgeving: “In 3 Stappen Naar Huis, Samenvatting van Alle Werken en De
Schepping als Verlossingsmechanisme”, welke u onderaan de download pagina kunt vinden
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek

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
P.S. En natuurlijk bidden wij iedere dag voor de verdwaalde en dwaze herders en schapen

