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Słowa od Jezusa do siostry Clare
Clare zaczęła…. Drogi Panie, niech Twoje słowa uderzą teraz w najgłębsze miejsca naszych serc i
wciągną nas jeszcze głębiej w Twoje… Amen.
Cenna rodzino, Ezechiel i ja, pocieszamy Jezusa i Ojca Boga. Łzy, jęki i wyrazy smutku między nimi są
oszałamiające. Jezus jest zakrwawiony koroną cierniową, Tata ma złamane serce. To był ogromny atak
na Boga; wróg głęboko Go zranił.
Podczas naszych modlitw widzieliśmy dziesiątki dzieci pochwyconych do nieba. Te dzieci niosły ze
sobą dary uzdrawiania, radości i świeżego życia. Zostali jednak odrzuceni i pozostawieni na śmierć,
sprzedani za części ciała i wolność, którą te kobiety uważały, że zdobywają, niszcząc życie swojego
dziecka. To, co zrobili, jest tragiczne.
Czy nie wiecie, że dziecko, które odrzuciliście, było waszym zbawieniem? Czy nie wiesz, że to dziecko
zostało wyposażone w odpowiednie atrybuty, aby ci pomóc dojrzeć i przynieść trwałe szczęście?
Mówisz… „Nie mam pieniędzy, żeby wychować dziecko”. Ale czy nie wiesz, że jeśli Bóg da ci dziecko,
wszystkie zasoby, które teraz potrzebujesz, aby wychować to dziecko, przyjdą wraz z nim?
A wy, którzy jesteście profesjonalistami. Myślisz, że twoja kariera przyniesie ci całe szczęście, którego
szukasz w życiu? Jednak prawdziwe szczęście, które Bóg ci ofiarował, było zbawieniem od tego
oszustwa: dziecko z twojego ciała, by przynieść ci radość i zbudować cię na prawdziwą, cudowną i
ekspansywną osobę ... nie tylko po to, by żyć jak praco-holic, z – 6cio cyfrowym kontem bankowym i
samotnymi nocami i weekendami.
Ja byłam oślepiona tą samą ambicją i winna poświęcenia dziecka, które Bóg mi dał. Zmieniłoby to
moje życie w znacznie lepszym kierunku niż tym w którym szłam. Byłam aktywna w New Age (Nowy
Wiek), a ponieważ wierzyłem w reinkarnację, powiedziałem dziecku… „Przykro mi, wróć za kilka lat.
Po prostu nie jestem jeszcze na ciebie gotowa.
(Jackie) - Oto krótka przerwa z naszej strony, aby zapobiec zamieszaniu wśród tych, którzy podążają za
Objawieniami Pańskimi na naszym Kanale… Zapytaliśmy Pana, czy powinniśmy dodać coś tutaj,
ponieważ jest oczywiste, że jeszcze nie objawił Siostrze Clare, że reinkarnacja w czystej postaci - nie
jak wierzący New Age, Buddyści itp. - jest jednym z możliwych kroków w Boskim planie zbawienia
dusz. I poprosiliśmy Go o rema, aby podzielić się z wami, więc nacisnęliśmy przycisk i dziwiliśmy się
cudom, otrzymaliśmy jedno przesłanie, które On dał Tymoteuszowi, w którym wskazuje na możliwość
reinkarnacji bez użycia słowa reinkarnacja. Nazwa wiadomości brzmi „Moja Predestynacja… Robię z
Moimi Dziećmi, jak Mi się Podoba”.

Tam jest napisane w ostatnim akapicie…
„Dlatego zanim on (Tymoteusz) uformował się w łonie matki, był ze Mną… Światło, chłopiec, który
miał stać się człowiekiem, Mój sługa, prorok. Gdyby w czasie ciąży zginął, powróciłby do Mnie, by
zostać lub powrócić, tak jak był za pierwszym razem, chłopiec, który miał stać się mężczyzną, żywą
duszą, wyjątkowy… I tak jest ze wszystkimi Moimi synami i córkami. Jestem Panem ”.
Połączenie do tego przesłania i Trzeciego Testamentu, w którym Pan mówi o reinkarnacji jako jednej z
możliwości rozwoju ducha, prawie w każdym rozdziale, te linki znajdziesz poniżej tego Wideo.
Teraz, przechodząc od doświadczenia Clare…
(Clare) - Po aborcji wiedziałam, że zrobiłam coś strasznego. Cała moja istota została zalana wyrzutami
sumienia. Wcześniej nie miałam przeczucia, że to było złe, chociaż jeśli byłoby to niezgodne z prawem,
nigdy bym tego nie zrobiła. Do dziś moje serce jest smutne z powodu mojej straty. I szkody, które
wyrządziłam Bogu.
Drogie dzieci, jeśli rozważacie aborcję, moja rada dla was brzmi: NIE - To dziecko jest pełne radości i
prezentów, o których nawet nie myślałaś. To dziecko zmieni cię w dorosłą osobę i uczyni twoje życie
małym rajem. Później w życiu miałam czworo dzieci, ale zawsze miałam głębokie wyrzuty sumienia i
żałowałam tego, co straciłam. I będę zadowolona, gdy zobaczę to dziecko ponownie w Niebie.
Jezu, co masz dla nas?
Jezus zaczął… „Moja umiłowana Oblubienico, niektórzy z was cierpią teraz, z powodu tego, co
zrobiliście z darem, który wam posłałem. Proszę, przyjdź do Mnie i pozwól Mi przytulić cię i pocieszyć.
Wybaczyłem Ci. Teraz proszę cię o modlitwę za tych, którzy rozważają aborcję. Jeśli możesz
manifestować lub napisać list; wydrukuj go - zostaw na przystanku autobusowym, w pralniach, na
poczcie? Zostaw go wszędzie i módl się, aby serca zostały dotknięte, aby nie usunęli ich dziecka.
„Podziel się z nimi tym, co przeszłaś i jak się czułaś. Pomóż im podjąć lepszą decyzję, nawet przez
sympatyzowanie z ich lękami, ale przekonanie ich, że życie jest darem od Boga i On dostarczy
wszystkiego, czego potrzebują, aby nadal żyć i rozkwitać z ich maleństwem.
„Aborcje są niebezpieczne. Prawie doszło do zatrzymania akcji serca serca podczas aborcji Clare. Nie
wiesz, co wstrzykują do twojego systemu, ale wystarczy wiedzieć, że przy każdej okazji oni mikroczip
społeczeństwo. Mówią ci, że to zastrzyk na takie i takie, ale tak naprawdę jest to urządzenie
elektroniczne, które zaprogramuje twój umysł, abyś zapomniał o Mnie, i odrzuci cię od wszystkiego co
ma do czynienia ze Mną.
„Nie tylko to, ale szczepionki, które mają ci pomóc, są naładowane chorobami na określony czas, a te
odbiją się na twoim życiu w miarę starzenia się. Nie pozwól im zaszczepić Ciebie ani Twojego dziecka.
Niektórzy umierają od tych szczepień. Nie możesz ufać wszystkim lekarzom; zostali przygotowani do
pracy z agendą rządową. Jeden zastrzyk może sprawić, że będziesz bezdzietna do końca życia.

„Ale co ważniejsze, twoja moralność została tak zniekształcona od urodzenia, że dosłownie nie
rozróżniasz dobra od zła. Szkoły zaprogramowały cię, byś uwierzył, że to, co jest złe w moim oczach,
jest dobre i słuszne. A to, co jest słuszne przede Mną, jest poniżające i złe. Jakże pokręcone są te
czasy, Moje dzieci.
„Ale Ja mówię do was w waszym sercu, a moje baranki znają Mój głos. Nie pójdą za głosem kusiciela.
Tylko proszę was, proszę, nie wyłączaj głosu w swoim sumieniu, aby pójść na kompromis z
jakiegokolwiek powodu. Powód za powodem zostanie ci zaoferowany, aby spowodować wyjątek od
reguły.
„Ohydną rzecz jaką zły teraz zrobił to przedłużenie czasu, kiedy dziecko może zostać zamordowane w
czasie ciąży. Oznacza to, że wróg może wywołać głęboką depresję i wysłać innych, aby zmienili decyzję
duszy o utrzymaniu tego dziecka przez całe dziewięć miesięcy.
Ile razy miałaś zły tydzień, który przekona cię, że aborcja jest najlepszą rzeczą?
„Widzisz, wróg kupił czas na pracę nad tobą i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby przekonać cię do
zamordowania tego dziecka. Błagam cię teraz. Nie zginaj się pod jego sugestiami. Nie myśl przez
chwilę, że robisz swojemu życiu przysługę. Nie, nie jesteś. Niszczysz osobę, która mogła przynieść ci
największą radość, zarówno teraz, jak i w późniejszych latach.
„Otwieracie swoje ciało na skorumpowany rząd pracujący z chciwymi i złymi firmami
farmaceutycznymi. Nie masz pojęcia, co jest w tych strzykawkach, ale wiele chorób, które obecnie
szerzą się, zostało opracowanych w tych samych laboratoriach 40 lat temu, w pełni wiedząc o
niszczycielskim wpływie na ludność w najbliższej przyszłości. I włączając kalkulacje co do dolara, ile
zarobiliby na leczeniu tych chorób.
„Jesteście Moimi dziećmi, pięknymi i cennymi pod każdym względem. Stworzeni na mój obraz.
„Błagam was, nie niszczcie życia! Raczej chrońcie go. I módlcie się i dawajcie świadectwo ubogim,
wprowadzonym w błąd duszom, które myślą, że zabicie ich dziecka jest jedynym rozwiązaniem. ”

