Tilintar da aurora boreal ( Crônicas) e os próximos conflitos (Profecia)
Tinkling Northern Lights (Chronicle) & The Conflagration (Prophecy)

20 de janeiro de 2016.
Bem, amada família moradores do coração, este pequeno atraso na obtenção desta
mensagem para vocês , definitivamente valeu a pena! Porque o Senhor parece sempre me dar
mensagens mais longas quando eu estou atrasada.
Portanto, o Senhor esteja convosco e vos abençoe e mantenha o seu coração, na sua vontade
constante e na sua paz. Amém...
Quero compartilhar uma bela experiência que eu tive com o Senhor na noite passada. Meu
marido muitas vezes vê Jesus esperando por mim quando eu vou para a cama. Muitas vezes,
Ele vai ficar num balanço e eu sou vista como uma menina, outras vezes numa selva ouvindo
os papagaios. Bem, ontem à noite ele viu Jesus e eu em um desses transportadores de
pessoal de neve do Ártico com faixas. Normalmente, eu estou muito cansada ou cética para
realmente me prender à visão e ir com ela.
Mas ontem à noite era diferente! Logo me vi fora na caminhada pelo gelo ártico com Jesus até
a borda, onde o mar começou. Ele chamou uma mamãe ursa com os dois filhotes que estavam
fora em um pequeno iceberg. Ela rapidamente saltou para a água, e seus filhotes logo após e
nadou para nós. Agora, o que eu estava vendo era durante a noite, mas por algum motivo, o
céu estava claro o suficiente para que eu pudesse realmente ver alguns detalhes.
Depois de alguns momentos de agitação fora da água, ela veio até nós e cumprimentou-nos
com uma fungada e uma pata, me puxando para mais perto. Mal ela fez isso seus dois filhotes,
provavelmente pesando cerca de 27 kg cada, atacou-me com alegria até que eu caí no chão
rolando e rindo enquanto eles enfiavam seus focinhos frios e molhados embaixo do meu
queixo. Nós rimos e brincamos por um tempo. Olhei de volta para Jesus com a mamãe ursa e
ela estava em cima de seus pés traseiros imitando Seus movimentos enquanto ele dançava
para trás. Eles eram tão fofos juntos. Ele colocou a mão direita até que ela colocou sua pata
esquerda para cima. E então Ele colocou sua mão esquerda para cima, e ela colocou sua pata
direita para cima e eles balançavam para frente e para trás em conjunto.
Eu não ouvi a música, mas eu ouvi cintilantes sons e percebi que o som estava vindo acima da
Terra com as vibrantes luzes da aurora boreal mudando em cortinas de cores. Oh era
hipnotizante! Agora eu me lembrava, que conforme eu estava me preparando para dormir, eu
pensei comigo mesma: "Senhor, algum dia você poderia por favor deixe-me ir para o Pólo
Norte e ver as luzes da aurora boreal? Oh, eu sei que o arrebatamento é breve e não vou
conseguir vê-las agora ... mas talvez mais tarde? Eu só quero experimentá-las. "E esse
pensamento apenas deu uma espécie de adormecida na 'lista de desejos' que eu tinha para
mais tarde. Eu nunca esperei que fosse se realizar nessa vida, esse desejo naquela mesma
noite!
Bem, todos nós decidimos ver as luzes. Mamãe ursa devia pesar uns bons 272 kg ou mais,
enquanto ela se espalhava para fora no gelo para os lados, para que pudéssemos todos fazer
um chamego em sua barriga. Eu estava mais próxima de sua cabeça, em seguida, um filhote
de urso, então Jesus, depois outro filhote de urso aconchegou-se em seu colo. O senhor tinha
também acomodado meu questionamento sobre estar sentada sobre o gelo nu como um tapete
muito grande e grosso , como almofada com um acolchoado, que só apareceu sob nós.

Todos nós nos tornamos muito, muito calmos, totalmente encantados com a doce presença de
Jesus, as luzes dançavam como cortinas com o tilintar dons sons vindos de cima. Como nós
estávamos aninhados, vimos uma bola brilhante de luz com um pouco de uma cauda
sussurrando para nós, apenas para desaparecer em algum lugar sobre a Rússia, suponho.
Eu exclamei, "UAU! Olhe o quão perto veio até nós, eu nunca vi algo assim antes!".
O Senhor disse algo sobre a atmosfera no topo do mundo ser mais fina o que fazia com que os
meteoros fossem mais estreitamente visíveis. Continuamos a aconchegar-nos e a assistir as
cortinas de cores dançando transformando-se em cores fosforescentes maravilhosas. Depois
de um tempo outro meteoro veio atirando por nós, caminhando sempre na mesma direção.
Gostaria de saber sobre o frio, porque eu não estava me sentindo com frio, mas de repente
este cobertor de branca claridade caiu sobre nós como uma névoa. Foi bonito de ver, brilha a
cada poucos segundos ... e o Senhor me fez entender que era um cobertor de calor Ele criou
para nós ...
Você sabe, isso é do jeito como as coisas acontecem no Céu, pessoal. Você pensa em alguma
coisa, e isso é feito imediatamente. É tão incrível! Eu estava pensando que era uma espécie de
... estar frio, mesmo que eu não sentisse nada – e o Senhor acomodou meu pensamento
imediatamente, trazendo esta bela espécie de névoa acolchoada sobre nós, com estrelas
cintilantes na mesma.
Então minha mente deslocou-se para os anjos ... porque eu vi esferas de luz em lugares
diferentes. Eu nunca os vi a olho nu, mas o Senhor me permitiu capturá-los durante eventos
importantes na minha vida. Os cristãos ortodoxos os chamam de "luz incriada." Eles são
geralmente perfeitamente redondos e muito sutis em contraste com um fundo, mas ainda
claramente visível. Eu já vi eles em fotografias tiradas da ponta de um shofar que estava sendo
queimado, durante o culto e até mesmo em uma ordenação.
Mas desta vez o Senhor me permitiu ver anjos que nos rodeavam. Eles estavam todos
sentados no chão quanto o olho podia ver. E eles também estavam descansando conosco,
suas asas graciosamente dobradas.
Assim, eu vim para o final desta visão e eu disse: "Senhor, não tem mais alguma coisa a
acrescentar?"
Ele disse: "Minha querida, você tem trabalhado muito duro, isso é algo que eu queria fazer com
você por tanto tempo. As maravilhas de minha criação são todas em torno de você, mas suas
vidas são tão cheio de atividades, por vezes, que muitas vezes as coisas belas e sutis que eu
criei passam desapercebidas por você .
"No entanto, vinde a Mim todos os que estais cansados e eu vos darei descanso para as
vossas almas. Levando-lhes com ternura em Minhas asas com o sopro do Meu Espírito.
Sussurrando em seu cabelo, vindo para descansar sobre você, com renovada unção.
"Eu entendo bem às tensões desse tempo e quão pouco está sendo falado sobre os
acontecimentos iminentes. Mesmo que eu tenha orquestrado. Sim, muitos serão totalmente
pegos de surpresa e serão surpreendidos, mas eu vou estar lá para pegá-los e tranquilizá-los
do Meu Amor e proteção.
"Aqueles que morrerem nestes eventos não vão nem saber o que os atingiu. Num momento
eles estão lutando na Terra através de seus dias, no momento seguinte, estarão apanhados
comigo nas nuvens. Tudo é preparado e está aguardando a trombeta ... mas muito caos vai
prosseguir no tempo de sua grande recuperação.
"Meu desejo para meus fiéis que estão vivendo no marco zero, Meu Sopro vai cercar e
sustentá-los nesses momentos e sua única consciência será a liberdade da Terra será uma
experiência de repente, e, em seguida, Minha presença, Meus braços reconfortantes, Minhas
boas-vindas e sorriso. Oh, todos vocês esperaram um muito longo tempo para que estes dias

chegassem. Você orou e chorou, você temeram e liberaram seus medos em minhas mãos.
Vocês já foram assistidos, esperaram e se prepararam, oraram pelos outros por muito tempo.
"Alguns de vocês terão muitas coroas por sua fidelidade, todos vocês terão coroas por sua
vigilância. Imediatamente você será levado a suprema excelência de uma vida de labuta
cansativa e expectativas atrasadas ...
"Para aqueles que não estão no marco zero, não se permitam ser aterrorizados por eventos
que ocorrem em outras regiões, pois eu vou te segurar em meus braços de espera para que
você não experimente os tormentos dos maus responsáveis pelas armas de destruição maciça
."
Senhor, houve uma conversa sobre cometas e eles estão nas Escrituras. Como é que eles se
encaixam nisso?
"O que você fala vai ser uma tempestade além de sua capacidade de compreender. Fogo
chovendo dos céus em uma exposição tão poderosa, que não haverá lugar para se esconder.
Tudo será incendiado, de arranha-céus à florestas. O dilúvio de fogo vai queimar a Terra como
nunca antes. Compreenda que esta será uma necessária purificação do homem que tem
contaminado a Terra com despojos contaminantes. Estes elementos irão brilhar e queimar e do
crescimento novo surgirá o que eu gostaria de chamar de Éden perpétuo, bom para os
próximos mil anos até que Satanás novamente comissione suas forças contra mim.
"Mas eu estou dando a muitos homens outra chance. Você entende, meu doce amor? Muitos
simplesmente ignoram os maus feitos em suas vidas ... e são ignorantes da minha verdadeira
natureza. Assim, alguns serão poupados e lhes será dada uma outra chance de viver com seus
descendentes e resistir à atração do mal antes que Satanás seja solto no último dos mil anos
de meu reinado ".
Senhor, quando será que estes sinais aparecerão no céu?
"Logo minha amada, muito, muito em breve. Mas eu tenho dado a conhecer a você, que você
não será pega nesses eventos tempestuosos do Oriente. Vou livra-la e traze-la ao alto muito
antes desse momento chegar para a sua região. Eu não tenho como enfatizar o suficiente as
orações que eu quero que façam pelos perdidos enquanto ainda há tempo para que eles se
arrependam ".
Nesse ponto, gente, eu comecei a duvidar e reorganizar os pensamentos na minha cabeça
para adequar o que eu sei de antemão, especialmente sobre Nova York, e A bomba, tsunamis
e cometas. Oh Deus. Tantas coisas diferentes tem sido ditas sobre isso. Mas o Senhor só me
contou sobre uma bomba. Arrependi-me e disse: "Senhor, de modo algum eu quero falar
palavras que não são de Ti. Perdoe-me, eu quero apenas ser fiel às suas palavras. "
Lágrimas jorraram em seus olhos e vi fogo caindo do céu sobre a terra através da reflexão em
seus olhos.
Ele respondeu à minha pergunta silenciosa “As coisas vão acontecer simultaneamente,
Clare:... Guerra nuclear, holocausto, desastres naturais sem precedentes precipitados por
insensatez do homem . Isso vai acontecer simultaneamente. Lembra do que eu te disse sobre
Miami .Isso só vai ser a ponta do iceberg. "
Eu lhe respondi: "Mas eu não vejo como qualquer coisa poderia sobreviver ... bolsões de
tecnologia, e esse tipo de coisa."
"Alguns utilitários continuarão funcionando sem explicação lógica por causa dos meus
propósitos, outros serão inexistentes."
Bem, fiquei com a impressão de que haveria guerra e depois o novo governo mundial com
todos os regulamentos e controles.
"Sim, o que é planejado irá precipitar esse reinado."

Assim, então muito da tecnologia deve permanecer para que funcione?
"Haverá áreas inteiras do país que estrão inabitáveis, mas as pessoas vão ser rapidamente
levadas para cima em áreas controladas . Farão mudanças de habitação perto de onde a
devastação atingirá. E outras áreas do país vão continuar a funcionar quase normalmente.
Ligações ao mundo ainda serão bastante prejudicadas porque os pontos chaves que são
orientados para eles estão no centro das redes de comunicação."
Senhor, por que eu me sinto tão desligada de tudo isto?
"Tenho colocado um calço de proteção no seu coração, Clare, para que não veja, sinta e
desmorone. Mas eu asseguro que isso vai acontecer muito rapidamente.
"Não há nenhuma preparação para isso para o meu povo, senão a oração. Sim, pode-se
preparar e tomar medidas para o corpo, mas o impacto sobre as almas será terrível e sem
remédio. No entanto, a Minha Misericórdia estará em andamento e não deixará aqueles que
clamam a Mim.
"Você vê, muitos vão levantar os punhos para mim e me amaldiçoar e ao Meu Povo. Outros
vão cair de joelhos e implorar misericórdia. Para estes eu serei a grande águia que lhes
esconderei em Minhas asas da misericórdia. Para o resto, vou ser como a chuva ácida a cair
em seus seres. É inteiramente uma escolha para o povo da Terra, é inteiramente sua escolha.
Eu não vou abandonar ninguém que clame a Mim. Nenhuma alma que pões a sua confiança
em Mim perecerá.
Não tenha medo, não se desespere, mantenha os olhos em mim e no horizonte oriental. Eu
estou vindo para você, meu povo. Estou vindo."
"Lembro-me de cerca de 22 anos atrás, onde me foi mostrado algo como fogos de artifício
subindo para o Céu. As bombas tinham ido e esses fogos de artifício só subiram direto para o
Céu. Foi explicado para mim que essas eram as almas dos que foram levados até Deus na
conflagração. E mesmo nessa altura, foi-me dito que não iriam sofrer.
Tradução: Daiana Pinheiro.

