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Cuvintele lui Isus catre sora Clare, rostite de Jackie

ISUS incepe:
-Am ascultat soapta inimii tale si am constatat ca ai de-a face cu multe forme de demoni
deghizati ca extraterestri: Si trebuie sa-ti spun CLARE, fii ferm convinsa ca nici unul dintre ei nu
este benevolent! Toti sunt nimic altceva decat ingeri cazuti, care lucreaza impotriva Mea si a
umanitatii...Unii dintre ei se amuza operand cu viclenie sub masca bunelor intentii, dar agenda lor
este cel putin la fel, sau mult mai rea decat a celor declarati pe fata, ca malefici. Ei sunt de
departe, mult mai periculosi decat cei ”gri”, fiind mult mai adanc inradacinati si avansati in planurile
lor distructive, datorita falselor bune intentii de “cooperare”, cu care ii dezarmeaza pe oameni...Oh,
cat de mult imi repugna acest subiect!!! DAR nu doresc ca voi sa ramaneti ignoranti cu privire la
el.-FIECARE DINTRE EI ESTE EXTREM DE DIABOLIC! Nu exista nici macar un singur lucru bun
despre ei, in afara faptului ca, Eu ma folosesc de ei, pentru a-i face pe oamenii Mei mai puternici in
credinta si mai puri, mai sfinti. Ei sunt de fapt vasalii Mei (supusi Mie), si actioneaza conform
planului trasat de la inceputul timpului, dar fara sa-si dea seama de aceasta, crezand ca opereaza
independent...Ei sosesc in forme si dimensiuni variate, in nave spatiale cat mai diverse! Credeai ca
cele observate deasupra localitatii Phoenix si Arizonei erau de pe planeta NIBIRU si ca sosisera cu
scopul de a spiona Terra! Nu, nu a fost deloc asa: acela a fost un exercitiu militar, de aceea
armata nu s-a alarmat, nici nu s-a implicat in urmarirea si anihilarea lor, desi ar fi avut suficient de
mult timp sa intervina.
Oamenii sunt in continuare dezinformati, iar acesti “E.T”-s (extra-terestri), demoni deghizati,
sunt foarte inteligenti si abili in a profita de slabiciunile omenesti. Ei ii invita cu nonsalanta pe
oameni sa le acorde incredere, punand la pamant cativa “gri” cu usurinta, (un fleac pentru ei), ca
demonstratie, astfel incat, oamenii sa lase garda jos in fata lor, considerandu-i benefici, si sa nu
realizeze ca ei sunt o forta de temut, tradatori profesionisti, operand sub masca inselaciunii...O
mare parte din confuzia generala, care va cuprinde intreg pamantul, se va datora acestor
numeroase varietati de rase mixte(combinatii genetice) de clone, care se vor raspandi pe Pamant,
ca o noutate pt pamanteni. Ei au capacitatea sa distruga planeta si vor profita la maxim de
confuzia generala creata de aparitia lor diversa, printre oameni! Dar nu sunt decat catei in lanturi,
in fata Mea si nu lei voi da permisiunea de a distruge PAMANTUL: EU iubesc planeta TERRA,
CLARE , ea este o capodopera a creatiei, de o frumusete perfecta si nu voi ingadui sa fie distrusa!
 Dar nu ai promis un “PAMANT SI UN CER NOI”, Doamne?
 Le voi reinnoi, iar teroarea prin care vor fi trecut, va disparea fara urma, impreuna cu
amintirea ei...Terra se va transforma instantaneu, conform viziunii din inima Mea sacra. Si
toti oamenii vor vedea puterea gloriei Mele! Ceea ce a fost (raul,maleficul) va disparea ca
prin minune, iar toate lucrurile vor fi regenerate.





Dar ce se va intampla cu creaturile marii, Doamne?
Vor fi lacuri peste tot, totul va fi o splendida gradina a Edenului, nu va mai exista violenta in
atmosfera, nu va mai fi nevoie de violenta, caci nu va mai exista rebeliune a omului. Omul
va exploata pamantul, dar nu intr-o maniera distructiva, caci orice metal si orice substanta
necesara traiului va fi usor accesibila omului. Toate inimile si toate proiectele mintii umane
vor fi orientate spre a-L slavi pe Creatorul Lor. Tu ai sa Ma crezi din ce in ce mai mult pe
masura trecerii acestor luni...Vei fi uimita de claritatea cu care Mi-ai auzit mesajele si
socata de faptul ca nu ai recunoscut aceasta imediat...Inca putina pocainta te va sustine o
lunga portiune de drum, dar mai ales increderea, iubirea Mea, pune mai multa incredere in
Mine si ea te va ajuta…
Multumesc, Doamne!
Deci, parcul national ”yelowstone” este doar la o secunda distanta de MILA
Mea...Rugaciunile adevaratilor crestini au diminuat considerabil planul lui Satan prin care



acesta dorea sa se foloseasca de yelowstone pt a genera o catastrofa”naturala”
vulcanica...care ar fi afectat intreaga planeta. Ba mai mult decat atat, rugaciunile lor au avut
efect si asupra celor care urmeaza a fi salvati cat si rapiti la cer...Tacerea este mortala in
acest moment: acum este timpul sa strigati de pe varful acoperisurilor: “Regele vostru este
aproape, Regele vostru este la usa! “
In momentul in care planeta Nibiru va deveni vizibila, va fi prea tarziu pentru locuitorii Terrei
sa intervina cumva pentru a evita impactul: veti fi complet la mila intamplarii: si, binenteles
la latitudinea gratiei Mele, pe care insa, multi nu o vor invoca, desi va este disponibila...Pe
cei care vor supravietui in crevase, ravine si grote ii voi proteja supranatural si le voi
asigura subzistenta… cresterea lor spirituala va exploda exponential, pentru ca isi vor pune
toata increderea in Mine: miracolele multiplicarii hranei, aparitiei apei, vindecarilor vor
abunda, insotite de protectia Mea supranaturala, pentru ca se vor baza pe Mine. Pana in
momentul sosirii Mele ei, vor fi deja purificati de aceste incercari, stralucind in fata Mea ca
aurul si argintul, ca sfintii din imparatia Mea. I-am ales in acest scop si multi dintre ei au
deja o presimtire ca ceva mult mai maret decat viata lor de pana acum, urmeaza sa se
intample: Unii s-au pregatit, altii asteapta circumstantele indicatoare. Multi dintre ei nu sunt
inca crestini, nici nu Ma cunosc desi mi-au auzit vocea in inima lor… Legalismul bisericilor
i-a tinut departe de Mine, impreuna cu nonconformismul lor, dragostea si aspiratia lor catre
libertate, dezgustul fata de legi si regulamente…
Dar toate acestea se vor schimba atunci cand voi veni sa te iau, mireasa Mea...Va
exista o convingere fierbinte in inimile celor ramasi, mai ales ale sotiilor si copiilor celor
rapiti asupra adevarului, care va rascoli adand, adanc in cugetul lor, pana in maduva
oaselor lor...iar pe masura ce purificarea Pamantului va avansa, din ce in ce mai mult, in
inima lor va creste dragostea pt dreptate si pasiunea pentru Mine, care va inflori si ii va
coplesi, purtandu-i pe bratele victoriei. Multi vor inceta sa le mai pese de viata lor si vor fi
gata sa si-o sacrifice pentru a fi cu Mine...Atunci vor deveni gelosi pe cei rapiti la cer, dar nu
ii vor invidia pentru ca au reusit sa evite suferinta ,ci ,mai degraba, pentru pasiunea lor
arzatoare, pe care au avut-o pentru Mine! Dar vor gasi taria sa persevereze in depasirea
greutatilor care le vor fi puse in fata in continuare.



Cu cat mai mult se vor increde in Mine, in acele timpuri, cu atat mai multe miracole vor
vedea infaptuindu-se. Cu cat se vor baza mai mult pe propriile puteri, cu atat mai mare va fi
pericolul, care ii ameninta. Eu lucrez cel mai bine prin credinta totala a omului...prin
credinta lui partiala, omul Ma limiteaza pe Mine. Credinta totala creeaza un vacuum pe care
doar Eu il pot umple, pe cand teama sau dorinta omului de a se descurca prin forte proprii
imi va limita abilitatea de a interveni in vietile Lor. Gradat, ei se vor baza din ce in ce mai
mult pe Mine: din ce in ce mai mult, imprejurarile vor deveni mai disperate, iar ei nu vor
avea prea multe optiuni...cu cat mai curand vor realiza acest lucru, cu atat mai bine va fi
pentru ei...
Caci voi fi cu ei, asa cum am fost cu David cand l-a infruntat pe Goliat : nu ii voi lasa
prada unui dusman mai puternic decat ei si nu ii voi trimite la lupta pentru a fi invinsi! Pe
masura ce vor studia cu atentie vechiul Testament, vor vedea numeroase exemple in care,
am castigat victoria pentru oamenii Mei, desi erau de 10 ori mai putin numerosi decat
dusmanii lor. Atunci cand isi vor pune nadejdea exclusiv in Mine, atunci le voi aduce
victoria...Trebuie sa invete sa se recunoasca dupa spirit, caci vor fi tradatori, care vor
incerca sa se strecoare printre ei: Ii previn de pe acum sa nu accepte pe nimeni sa se
alature randurilor lor, daca nu a fost aprobat de Mine anterior, indiferent cat de urgenta si
disperata li se prezinta cererea lor.
Caci se vor folosi de masca bunelor intentii si de lipsa vigilentei spirituale pentru a
pradui grupul si a-l extermina. De la inceput vor sabota orice masura de protectie vei lua,
ca sa distruga unitatea grupului creand dezbinare...De aceea va trebui sa-ti pui increderea
in Mine complet: doar eu stiu motivele inimii oamenilor, fie ca sunt femei, copii sau barbati:
Nu te baza pe judecata si analiza proprie, nici pe forta fizica: intotdeauna intreaba DUHUL
SFANT pe cine sa primesti, si actioneaza pe baza revelatiei primite. Diavolul este viclean si
stie sa-si disimuleze intentiile folosindu-se chiar de bunatatea ta ca slabiciune si poarta de
intrare pentru planurile lui criminale. Bazeaza-te pe Mine, mai ales atunci cand, in grupul
vostru, va veti uita unii la altii zicand: “pana aici ne-a fost!”

Atunci am sa te salvez pentru ca ti-ai pus speranta in Mine, mai presus de ratiunea
proprie. Te voi face invizibil in fata dusmanului, si infricosator in fata bestiei care a pornit sa
te vaneze: Adu-ti aminte sa folosesti numele Meu! Numai astfel, dusmanul va calca pe
deasupra ta, periind padurea in cautarea ta fara sa aiba habar unde esti: caci pamantul se
va deschide pentru a te ascunde. Alteori voi crea panica in rindurile dusmanului, deviindu-l
complet de pe traseul pe care te urmareste: Am multe cai, prin care sa va salvez,copiii Mei,
multe si nenumarate si felurite si minunate! Nu renunta niciodata, crede in Mine si in
dragostea Mea pentru tine, si in puterea sangelui Meu sfant varsat! Cere protectia conferita
de acesta: “Sange Sfant al lui Isus, acopera-ne si protejeaza-ne de dusman, fa-ne invizibili
din calea acestuia!”
Cei care sunt bine echipati si pregatiti militar pentru confruntare, nu vor avea nici un
avantaj fata de cei care isi vor pune total increderea in Mine! De aceea nu ti-am ingaduit sa
faci rezerve de nici un fel! Eu voi asigura toate cele necesare: doar asculta cu mare atentie
vocea Mea! Uneori iti voi cere sa faci ceva neobisnuit: nu ezita, caci aceea va fi salvarea ta.
Arma ta este rugaciunea, o arma pe care nimeni si nimic nu o poate infrange! Roaga-te prin
Duhul Sfant: multa intelepciune iti va inunda inima si va evita ratiunea si logica omeneasca,
cea care este supusa greselii.
Adu-ti aminte ca Eu sunt Dzeu, iar caile Mele nu sunt omenesti, iar logica Mea
este
mai presus decat gandirea lumeasca. Rugaciunea va fi arma care te va face invincibila: roaga-te si
asculta f atent! Asteapta sa iti dau indicatii, viziuni, raspunsuri, si intelegere prin revelatie, cea mai
presus de priceperea omeneasca! Invata sa discerni intelepciunea Mea: cu cat vei face asta mai
repede, cu atat vei fi mai in siguranta!
Eu te voi ghida si iti voi arata drumul pe care trebuie sa mergi: deschide Biblia pentru
mesaje, da atentie versetelor din Biblie care iti trec prin minte, caci iti voi vorbi in multe feluri:
trebuie doar sa fii atenta si vigilenta, sa le pui in aplicare. Nu trece cu vederea nimic, caci iti voi
trimite semne si imagini ca sa te previna de pericolele care te pasc pe cale! Copiii mei dragi: Va
iubesc f mult si v-as fi luat la cer impreuna cu cei dragi ai vostri daca nu mi-ati fi opus rezistenta,
dar acum trebuie sa invatati sa va deschideti inima ca sa Ma primiti fara indoiala, nici rezerva, ci cu
totala incredere. Cand totul pare pierdut, spune: Isus, imi pun speranta in Tine, cred in puterea si
mila Ta mai presus de orice, repeta aceasta in minte si vizualizati-Ma preluand controlul si
conducerea situatiei, si atunci credinta voastra va va salva, caci ea ma obliga sa-Mi onorez
Numele prin actiune!
Adu-ti aminte ca atunci cand ramai fara optiuni, Ma ai pe Mine, adu-ti aminte ca tu,
impreuna cu Tatal, Fiul si Duhul Sfant esti mai puternic decat orice forta de pe Pamant: ca tu si cu
Mine suntem MAJORITATEA. Uneori vei vedea ingerii Mei protejandu-te,caci eu iti voi deschide
ochii: doar CREDE! Niciodata nu te voi parasi, nici abandona, asa cum am promis!

