Neal Frisby Hoofdsteen Partners ©

MAART 2 0 1 6

Dierbare Oogst Partner,

In deze brief gaan we onze verleden brieven sinds 2007 beoordelen en een aantal belangrijke gebeurtenissen vermelden die hebben
plaatsgevonden en wat resultaten vanaf deze data. In de mei brief van 2007 sprak ik over de nieuwe 17 jarige cyclus vanaf november
2008 precies op de tijd van de belangrijkste verkiezing van de Verenigde Staten. Er werd een nieuwe en andere president verkozen.
Er zijn grote veranderingen voor de USA en alle naties gekomen. Tijdens deze cyclus zouden we de vervulling van een wereld
overheidssysteem zien. Het begin van de 17-jarige cyclus heeft verwoestend weer en zware aardbevingen gebracht evenals het
nieuws van een grootschalige - financiële wereldwijde bankencrisis. De kredietcrisis was slechts het topje van de ijsberg. Zo groot
als de bankencrisis ook is, het zal overschaduwd worden door de instorting van de financiële derivaten. Ten tijde van de 2008 brief
was het meer dan 500 biljoen dollar. Terwijl ik vandaag deze brief schrijf melden de meest recente statistieken 2 biljard dollar! Ook
hebben we in februari 2008 gesproken over een nieuw 7 jarige cyclus die op 11 maart 2011 zou komen.
In april 2009 bekeken we hoeveel tijd er over was. We weten dat de tweede komst van Christus zelfs voor de deur is. Het ware
woord van God en de profetieën in de Bijbel zeggen dat "het einde nabij is wanneer u deze tekenen overal om u heen ziet."
Als we vandaag de dag eens kijken naar alle wereldwijde complexe problemen waarmee ze geconfronteerd worden, zien we alle
naties worstelen om dit enorm financiële probleem op te lossen. Ik zal dit duidelijk beschrijven zodat we de ernst ervan zullen
weten. Het is nu duidelijk dat dit een ernstige nucleaire financiële holocaust betreft. Als er een kernbom tot ontploffing is gekomen
is er voor een mens geen manier om het te stoppen. Het is het totale einde van de financiële wereld die we allemaal kennen. Hoe
meer biljoenen ze aan het probleem uitgeven hoe groter het probleem wordt. Het is nu duidelijk dat onze handelspartners die de VS
door het kopen van onze obligaties biljoenen dollars hebben uitgeleend hun waarde door inflatie minder waard zien worden. Zij
kijken naar manieren om een nieuwe valuta te creëren. Dit zal de dominantie van de Amerikaanse dollar wereldwijd
beëindigen. Alreeds pleiten Rusland, China, het Midden-Oosten en vele andere naties voor een terugkeer naar de gouden
standaard om de financiële crisis op te lossen. Vanwege deze komende gebeurtenis zullen we een kijkje nemen naar de laatste
tijdperiode dat geassocieerd is met het merkteken en goud. We weten dat we alreeds in de 17-jarige cyclus zijn, die ons in de
komende 7 jarige cyclus zal brengen die in 2011 van start ging, die ons uiteindelijk tot ongeveer het jaar 2018 zal brengen. Als we
nu eens in de tijd terug gaan, de Joodse tempel werd in 70 na Christus verwoest en het offeren werd beëindigd. Dat was een periode
van 70 jaar. Dus als Israël het land in 1947 opnieuw in bezit neemt en in 1948 als een natie erkend wordt, waar ze weer in staat
waren om in hun thuisland te offeren, nu voegen we de 70 jaar terug toe aan 1947 en 1948, en komen we uit bij het jaar 2017 of
2018. Herinner dat de laatste periode van 7 jaar in 2011 begint. Als we 7 jaar aan dat getal toevoegen wordt dat 2018. Een bekende
econoom schreef onlangs: "Het duurde 70 jaar om deze grote credit en debet op te bouwen, maar er is slechts 48 uur nodig om het
allemaal neer te halen. "Een ineenstorting die zo ernstig is dat het door alle eerdere financiële instortingen niet te evenaren is! De
wereld zal het niet zien aankomen want het nieuwe systeem zal uit een grote chaos verschijnen. "In welke ure gij het niet meent!"
(Lucas 12:40) Dit zal het voortouw nemen naar de overheersing van een wereldregering. Wanneer de definitieve crisis
ontstaat, zal dit de anti-Christ toestaan om op het toneel te verschijnen. Hij zal in een tijd van crisis als een 'redder' geprezen
worden. Zou het kunnen dat hij nu het witte paard aan het berijden is en alle volken bedriegt?
In onze volgende brief zullen we bij 2012 beginnen, waar de nieuwe 14 jarige cyclus begon. In 2013 kreeg de katholieke kerk een
nieuwe paus. In 2014 bezocht Paus Franciscus Israël voor een vredesakkoord en een belangrijke gebeurtenis, de eerste van de 4
bloed manen en het grootste grote vierkant in de hemelen die ooit geregistreerd was. In 2015, een historische gebeurtenis waar de
paus een bezoek bracht aan het Amerikaanse Congres en een totale maansverduistering, de laatste van de 4 bloed manen die boven
Washington DC en de Oostkust plaatsvonden. "Al deze gebeurtenissen, de tijd zegt, je kun mij niet zien, totdat ik weg ben!" – We
zullen ook de komende politieke crisis bespreken en totale chaos in de komende presidentsverkiezingen met verwoestende gevolgen
in een gevaarlijk politiek jaar waar alles kan gebeuren evenals een snel naderende zware financiële crises. Al deze getallen zullen
ons een tijd of seizoen te kennen geven tot de conclusie van de terugkeer van Christus, de anti-Christ in volledige macht en
ten slotte de grote slag van Armageddon.
Deze maand geef ik een zeer beperkt uitgegeven boek uit genaamd "Faith and Jesus – The Perfect Way To Pray", alsmede het
aanbod van een speciale CD, "Profound Signs" in november 1992 gesproken. Broeder Neal Frisby bespreekt Donald Trump
eveneens als de laatste bazuin van God. Dit is echt een historische gebeurtenis. Onze DVD uitgave van deze maand heet "Spiritual
Mobilisation – Zero Hour." – Wees zeker dat u ons met onze projecten helpt. De zon zet zich boven het oogstveld en we moeten snel
werken. Inderdaad kon uw hulp niet op een beter moment komen want de arbeiders van de oogst zullen zeer zeker beloond worden.
Mogen Gods grootste zegeningen met u en uw gezin zijn.
Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“Profound Signs”
“The Trial and Crucifixion” – Part 1
“Resurrection – Revelative Secrets” – Part 2
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Een Nieuwe DVD uitgave: “Spiritual Mobilization – Zero Hour”
Ook beschikbaar: “The Anchor and the Foundation”
($20.00 donatie per stuk)
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