Let The Endgame Begin
Gevallen engelen, demonen en aliens spelletjes 2019-2022
Extra: iedereen die deze Lichtlezing bijwoont krijgt gratis de serie geluidsopnames genaamd:
Hoe wordt je Stralend, Alwetend, Onsterfelijk Gezond en Gelukkig in 2019
Sinds de opkomst van de New Age begrijpen de meeste mensen niet meer dat de New Age Aliens
hetzelfde zijn als de Old Age (Religies) gevallen engelen en demonen. Kortom iedereen die meedoet
aan dit populaire volksvermaak en daarbij behorende spelletjes van hogepriesters, tovenaars en
alchemisten c.q. technocraten moet goed beseffen dat ze niet meer dan speelgoed poppen zijn (Toys
Are Us) die bespeeld worden door de Wizard of Oz en z’n (gevallen) vrienden en vriendinnen.
Wanneer u zich vandaag dan ook eenzaam, ziek en ellendig voelt en het maar niet beter gaat
ondanks alle Farmakia (Tovenarij in het Grieks) die u dagelijks slikt en de vele rituelen, symbolen,
ceremoniën, inwijdingen, mantra’s, inwijdingen, meditaties, relikwieën, waarmee u dagelijks uw
portie demonen aanroept, dan is het zaak om eens goed in de spiegel van uw illusie zelf te kijken. Is
het niet zo dat alles wat u constant gezond en gelukkig maakt en houdt waar is en alles wat u af en
toe gezond en gelukkig maakt en steeds tegen hoge bedragen opnieuw moet slikken en doen een
leugen is. Een leugen van mysterie scholen, magic spells, rituals, mind control en soul control.
Voor hen die binnen de Magische Cirkel ofwel Ouroboros 888 gevangenis van ruimte en tijd willen
blijven spelen met de realisatie dat er in feite met hen gespeeld wordt door de gevallen engelen,
demonen ofwel aliens, die ze de hele dag aanroepen en hen letterlijk bezitten (bezeten), is er een
heel nieuw gevallen engelen spelletje in aankomst. Een spelletje dat alle andere spelletjes die u nu
speelt volledig in de schaduw zet. Een spelletje waar u letterlijk BINNEN ruimte en tijd kunt gaan
reizen. En nee, we hebben het niet over een Holografische Virtual Augmented Reality wereld waar u
zich als Transhuman op kan aansluiten als drone slave maar over echt BINNEN ruimte en tijd reizen.
Nu zult u zich gelijk de vraag stellen of dit echt mogelijk is. Natuurlijk is dit echt mogelijk omdat zowel
De Ark van Het Verbond, Ark van Noach, De Toren van Babel en De 2e Tempel van Solomon en
Herodus Tijd Machines waren. Het verschil tussen de Ark van Het Verbond, Ark van Noach en de
andere twee tijdmachines is dat de eerste 2 door God gemaakt waren en werkte en de andere twee
door de gevallen engelen gemaakt waren en niet werkte en ook nog eens vernietigd werden.
Vandaag stellen we u dan ook de vraag:
Met welke Tijdmachine zou u vanaf 2019-2022 willen gaan Tijdreizen?

En wat zou u doen wanneer u BINNEN de Tijd kon gaan LichtReizen:
Wat zou u (anders) doen c.q. veranderen wanneer u naar “In Den Beginne” zou terugreizen?
Wat zou u (anders) doen c.q. veranderen wanneer u naar het jaar 0 zou terugreizen?
Wat zou u (anders) doen c.q. veranderen wanneer u naar het jaar 33 zou terugreizen?
Wat zou u (anders) doen c.q. veranderen wanneer u naar het jaar 2001/911 zou terugreizen?
Wat zou u (anders) doen c.q. veranderen wanneer u naar het jaar 2012 zou terugreizen?
Wat zou u (anders) doen c.q. veranderen wanneer u naar “The End of Time” zou terugreizen?
Wat zou u doen wanneer u in het verleden de toekomst van de mensheid en uzelf kan veranderen?
Wat zou u doen wanneer u weet dat er naast de bovengenoemde TijdMachine ook de 0 Point Man
bestaat die Overal, Altijd, Tegelijkertijd, zowel binnen als BUITEN ruimte en tijd, kan zijn. Heeft u dan
de voorkeur voor een TijdMachine of wilt u dan liever ook zelf een 0 Point Man worden (*)
(*) Hoe u ook zelf een 0 Point Man kunt worden kunt u uitgebreid beluisteren in de 0 Point Series die
aan het einde van deze lichtlezing ter beschikking worden gesteld ter volledige realisatie van uzelf. Dit
is natuurlijk inclusief De Atlantis TijdReis series die in 1996 en 2017 al verschenen zijn op aarde.
Als u de geestelijke betekenis van deze 3 vragen begrijpt is deze lichtlezing wat voor U!
Waar kiest u voor in 2019
The White Rabbit?
Osiris en Anu-Bis 2019?
Het Geheim van 888 en 999?
De Black-Out, Verlichting en/of Verlossing?
Inclusief:
De CERN-D-Wave-The Force-Anu-Na-Ki-Connectie
De Orion-Nibiru-Jupiter-Sophia Connectie Ontrafelt
The Battle for the Mind and Soul of man in 2019
Wat is Real- and Fake News Na De Black-Out van 2019
De Transhuman LBGT Holografische Zombie mens van 2019
De Get Connected Orion technologie van de Azazel gevallen engelen recht voor uw neus
De Orion 5G, Wifi/Lifi, Google, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram mind control connectie

Bent u al digitaal gecloned en loopt u straks rond op de Olympische Robo/Clone Spelen in Japan 2020
Wat iedere hogepriester, tovenaar, heks en alchemist/technocraat moet weten voordat hij/zij een
definitieve keuze maakt in januari 2019. De keuze voor uw Geweten of Gewetenloosheid.
Uw keuze voor een leven met of zonder Ghost In The S-hell en Blade Runner
Uw keuze voor een leven in Westworld of Het Paradijs en De Hemel.
Uw keuze voor een leven met of zonder Geest in uw ziel en lichaam.
De Time Reset Resonantie Theorie
Alice and The White Rabbit Hole.
In welk TIJD bewustzijn Bent U in 2019?
0 Point Time, Time Foreward, Time Backward
Wat zou u in het heden = verleden willen veranderen?
The Warning Turtle Time Tunnel van de Winter Olympics in 2018
The Activated Turtle Time Tunnel van de Summer Olympics in 2020
Orion 365 dagen per jaar brood en spelen In De Orion Time Frame
Babylon 365 dagen per jaar brood en spelen in Babylon Time Frame
Rome 365 dagen per jaar brood en spelen in De Rome Time Frame
Na De 3e Val 365 dagen per seconde HOLO-VRAR in Het Illusie Nieuwe Jeruzalem
Timeless – The Red Scare
The Strain – The Last Stand
Jeremiah TV Series – Crossing The Jordan to the Promised land
NEOM Mt Sinai and The Fake New Jerusalem of Fallen Angels Technology
The Start of The Sun Tzu en Machiavelli Time Wars in 2019-2022
Visions of Strategic Manoeuvres in Time Wars
Back to The Beginning, The Year 0, 33, 2012, The End or Out of Time?
Het Overal, Altijd, Tegelijkertijd Zijn. Is dat ook voor U vandaag mogelijk?
Het Old Age en New Age leger van de anti-christ
The Lords End Time Revelation Calendar.
The Last Generation is nu 70+ jaar oud. Tik Tak Time Out
Wordt voor U Het Boek Openbaringen 6, 12 of 22:21 waar in 2019-2022.

De Verleidelijke demonen van 1 Timothy 4:1, 2 Cor 4:3-4, Ephesians 2:1-2, Proverbs 5:3-4
De Lichtuitrusting van Christus versus de wapenuitrusting van de anti-christ
Kortom het jaar 2019 wordt een jaar van KEUZE
Wat u in 2019 gaat kiezen zal de rest van uw (illusie) bestaan binnen of buiten ruimte en tijd ofwel
The 0 Point Man, The God Game 8 of The Fallen Angels Game 88 bepalen in de 3e Val van 888.
Het wordt een prachtig Black-Out of Verlichtings- en Verlossings Spektakel in 2019-2022
Geniet van uw keuze en besef dat u uit vrije wil gekozen heeft om….
Een Vrij Mens te worden of Speelgoed van de gevallen engelen te blijven.
Lichtgroet
I Am and You Are A 0 Point Man
P.S. Early Bird Bonus: Iedereen die zich voor 1 januari 2019 inschrift voor de Truth Convention krijgt
geheel gratis het meer dan 300 pagina’s tellende boek genaamd: Het Mysterie van De EindTijd Klok!

