9. Tanrı’nın değiştiren öpücükleriyle şifa bulun - Kehanet sözleri
(English Title – Receive the transforming Kisses from God)

31 Ekim 2014 Jesus Christus´un Clare kardeşe mesajı
Tercüme: Jasmin
Jesus Christus sizi öpmek, sizinle dans etmek ve göklerin (cennetin) güzelliklerini sizinle
keşfetmek istiyor. Jesus öpülmeyi seviyor. O´nun dileği geliniyle kalpten kalbe mübadeledir.
O´nun kıymetli sevilen müstakbel gelinleri olduğunuz için sizi ruhen öpmek istiyor. Arada
fiziksel hiçbir şey olmayacak.
“Benim öpücüklerim sizi basit topraktan yapılma kaptan tanrısal sevginin altın kabına
döndürecekler. O öpücükler sizi değiştirici sevgiyle doludur. Yaralara, eski yara izlerine,
eskiden sevinçle, ama şimdi ebediyen aldatılmış ve kaybolmuş olan bomboş yerlere şifa
getiriyorum. Sevinç yağını döktüğüm ruhunuzdaki derin ve ağrıyan çatlaklara ve sizi dolup
taşan diri hayat sularıyla tamamlamakla size şifa getiriyorum öyle ki, ona ulaşan her susamış
ruhu kanıncaya dek ondan içsin. Ama düşman (şeytan) ilişkimizi sabote etmeyi başarıp da
benden uzak durursanız, mazeret ve yalanlara inanırsanız, bu asla mümkün olmayacak.”
“Bir boşanmadan ötürü yıkılmış dostlarınız var mı? Eğer verdiğim huzura kavuşmak için beni
buluncaya dek aramak isterseniz ve sevinç yağının ve hafiflemenin derin yaralarınıza
akmasına izin verirseniz, o ağrıyan çatlaklar ebediyen sevgim sayesinde tedavi edilebilirler.”
“Istıraplı bir kanser hastalığından dolayı ölen bir sevdiğiniz insan için yas mı tutuyorsunuz?
Bu çatlağa da şifa getirilebilir ve idrak ve sevgiyle doldurulabilir öyle ki, bu balsamı diğer
yaralı insanların ruhuna dökebilesiniz.”
“Başarısızlığınızdan dolayı şaşkın ve hayal kırıklığına mı uğradınız? Ya gerçek olmamış
hayalleriniz? Ümitsiz ve anlamsız bir geleceğe mi bakıyorsunuz? Yanıma oturun! Size olan
sevgimin sizin yıkık ümitlerinizi tedavi etmesine izin verin. Karanlık ve ıssız yerleri sevgimle
doldurmama izin verin. Sizi oralardan yükseltip çıkaracağım. Sizi kristal gibi suyu olan kaynaklı
yaşam çayırlarına götüreceğim. Size hayallerinizin hedefini göstereceğim. İçinizde aktif olan
kudretli merhametim sayesinde bütün beceri, yetenek ve hülyalarınız açığa çıkacaklar.”
“Size gerçeği söylüyorum, hiçbir yara yeteri kadar derin, hiçbir hayal imkânsız, hiçbir yaşam
ulaşılamaz değildir. Size hayatınızın büsbütün gerçekleşmesini mümkün edeceğim ki, ne
yapmanız için yaratıldığınız şeyleri yapın.”
“Hayalini bile edemediğiniz bir yaşam sürdüreceksiniz. Bunun en iyi yanı ise ben hep
yanınızda olacağım. Hiçbir zaman kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. Sizi asla yarı yolda
bırakmayacağım. Ve hayatınızın sonunda havai fişekler, siz kollarıma – sizin için yarattığım o
harikulade yere – yükselirken, patlayacaklar.”
“Bir kere daha söylüyorum, en büyük hayallerinizin ta ötesinde!”
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