
SOS - light up the Sky world wide protest 
 

December 24th 2020 
7 Minutes of  Light, Truth and Harmony. 

As above So below. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dat wat in de duisternis groeit zal in het licht verdorren 

 
Op 24 december aanstaande vindt er een wereldwijd protest plaats tegen de overheden en NGO’s, 
die in 2020 gezondheid als een middel zijn gaan misbruiken om menselijkheid en de menselijke natuur 

te verdelen en te onderdrukken. Door middel van een SOS lichtsignaal kun je deelnemen waar je ook 
bent. Doe hier alstublieft aan mee om de impact te maximaliseren. Het maakt niet uit waar je bent op 

dat moment. Je hoeft niet naar een bepaalde plaats toe om mee te doen aan de demonstratie.  

 
Gedurende 7 minuten lang geef je een lichtsignaal af via een lichtbron die jou tot de beschikking 

staat. Dit kan een zaklamp zijn of de verlichting van het huis waarin je woont. Loop je op straat. 
Prima. Ben je ergens anders, ook goed. Belangrijk is dat je de lichtstraal op een bepaald tijdstip naar 

de hemel laat schijnen. Voor Nederland (west Europa en Afrika) is dit om 19:00. 
 

Het protest is verdeeld over 3 tijdzones. Het SOS signaal wordt gegeven door 3 korte pulsen van ieder 

0,1 seconde, gevolgd door 3 lange pulsen van ieder 0,5 seconde en afgesloten door weer 3 korte 
pulsen van 0,1 seconde. En dit dan gedurende 7 minuten herhalen. Maar als je het constant flits 

(zonder SOS signalering) is dat natuurlijk ook prima. Het gaat tenslotte om de zuivere wil vanuit het 
hart. 

 

Het signaal dat wordt gegeven is verdeeld over 3 tijdzones en zal dus wereldwijd op gelijke tijdstippen 
3 x in 24 uur te zien zijn. Kijk in de bijgevoegde tabel naar de tijdzone waarin jij woont en bepaal het 

tijdstip waarop je het signaal gaat uitzenden. Hieronder staat ook een link naar een tijdzone convertor 
waarin je een plek kan opzoeken die dicht in jouw buurt ligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.timeanddate.com/time/map/ 

 

Australia/Asia/Russia: 
West Australia/China 18:00/6:00 pm (AWST/CST) 
Eastern Siberia  19:00 (YAKT) 
Japan/N-S Korea  19:00 (JST/KST) 
East Australia  21:00/9:00 pm (AEDT) 
New Zealand   23:00/11:00 pm (NZDT) 
 
Europe/Africa/Middle East: 
UK/Iceland/West Africa 18:00/6:00 pm (GMT) 
Central Europe/Africa 19:00 (CET) 
East Europe/Africa  20:00 (EET) 
Russia/Middle East  21:00 (AST/MSK) 
India   23:30 (IST) 
 
The America’s: 
Alaska U.S.  17:00/5:00 pm (AKST) 
West U.S./Canada  18:00/6:00 pm (PST) 
Rocky Mountains U.S. 19:00/7:00 pm (MST) 
Central U.S.  20:00/8:00 pm (CST) 
East U.S./Canada  21:00/9:00 pm (EST) 

The America’s: 
Alaska U.S.  17:00/5:00 pm (AKST) 
West U.S./Canada  18:00/6:00 pm (PST) 
Rocky Mountains U.S. 19:00/7:00 pm (MST) 
Central U.S.  20:00/8:00 pm (CST) 
East U.S./Canada  21:00/9:00 pm (EST) 
Peru/Colombia  21:00/9:00 pm (COT/PET) 
Caribbean  22:00/10:00 pm (AST) 
Brasil/Argentina/Chile 23:00 (BRT/ART/CLST) 



Onze problemen zijn wereldwijd hetzelfde omdat deze ook wereldwijd dezelfde oorzaak hebben. 

Politici en leiders die makkelijk corrumpeerbaar zijn door steeds weer dezelfde sleutelfiguren. De 

sleutelfiguren zijn ongekozen, maar omdat zij de macht vaak hebben gekocht zijn ze zelf 
onaantastbaar. Dat weten ze en daar maken ze misbruik van.  

De Mensen hebben veel actie bereidheid, maar weten soms niet wat ze kunnen doen. Maar ook heel 
veel mensen hebben niet de mogelijkheid om een demonstratie bij te wonen, omdat zij bijvoorbeeld in 

een rolstoel zitten of anderzijds beperkt zijn. Op deze manier schenken wij hen een mogelijkheid om 

iets te doen. En de mensen die het officiële narratief van de onderdrukker niet meer geloven, maar 
zich alleen voelen, geven we een gevoel van moed en standvastigheid, dat zij niet alleen staan. En 

daarnaast zijn er de mensen die twijfelen, maar (nog) niet op de hoogte zijn van het hoe en waarom 
van deze actie. Zij zullen misschien nieuwsgierig worden en op zoek gaan naar antwoorden en zich 

wellicht aansluiten bij een volgend licht protest. Dit zal een enorme impact geven aan de leiders die 
zich met duisternis hebben omhuld, en waar ze niet op hebben gerekend.  

 

Wellicht bent u niet spiritueel aangelegd. Wellicht heeft u een religie of een levensomgeving die het 
verbiedt of anderzijds onmogelijk maakt, om de absoluut lijkende autoriteiten te betwijfelen. Vraag 

uzelf af, waarom u die twijfel dan heeft. De gedeelde menselijke waarden staan wereldwijd onder 
druk op een nog nooit eerder vertoonde schaal. Lichamelijke integriteit, vrijheid van spreken en 

denken worden aan banden gelegd en zal tot insubordinatie worden verklaard. De zogenaamde nood 

wetten zullen eeuwigdurend worden en de mensen die niet meewerken zullen tot ongewenst burger 
worden verbannen of erger. Naast de al inwerking zijnde afschaffing van bestaande grondwetten, 

worden er ook anti conceptie en sterilisatie wetten voor mensen voorbereid, een 1- (of 0) kind politiek 
en een vooraf bepaalde selectie voor huwelijk en geboorte. Dit uiteraard naast alle al in uitvoering 

zijnde maatregelen, zoals voortdurende lockdowns, verplichte testen, vaccinaties en quarantaines,  
biomedische identificatie voor opsporing en bestraffing enzovoorts. Niemand van het menselijk ras en 

bij zijn volle verstand wil dergelijke onmenselijk, onnatuurlijke wetten voor het nageslacht of voor het 

eigen geweten. Die bovendien zijn gefundeerd op de grootste leugen uit de geschiedenis, die nu al 
zonder dat de uitvoering compleet is, voor de meeste ellende en meest hardvochtige polarisatie ooit 

zorgen. 
 

Alsjeblieft denk niet dat een licht protest niets zal uithalen. Licht is namelijk een heel krachtige bron, 

eigenlijk de krachtigste. Want dat wat in de duisternis groeit zal namelijk in het licht verdorren. 
Een bekend wetenschapper uit de vorige eeuw had eens beredeneerd dat Energie het product is van 

massa en de lichtsnelheid. Hieruit volgt dus dat uit het product van massa (de hoeveelheid mensen) 
en het SOS signaal een enorme energie stoot zal volgen, die zijn weerga niet kent. En wellicht zie je 

tientallen zaklampen bij jouw in de buurt aangaan, wat wereldwijd tot in de miljoenen zal oplopen. 

 
Dus deel de actie met alle mensen die je kent. Wees een strijder van en voor het licht. Plaats het op 

websites, deel het op social media, via mail of via brief telefoon/SMS. En bovenal doe mee. 
 

 
De energie die u hier mee afgeeft zal zich in het miljoenvoud en oneindig terug betalen. 

 

https://www.brighteon.com/channels/soslightuptthesky  
https://brighteon.social/@SOSLightUpTtheSky 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQSCowWyIvA 
 

 

 


