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Jezus zaczął… „Chcę dziś wieczorem wszczepić  Nadzieję w Moją Oblubienicę. Nawet jeśli 

przechodzicie przez ciemną dolinę, nie będziecie się bać złego, bo Ja jestem z wami ”. 

„Kiedy stale skupiasz się na negatywach, nadzieja zaczyna słabnąć. To kolejny powód do unikania 

wiadomości. Czy wiesz, że wiadomości są psychologicznie zorganizowane, aby powodować strach i 

niepewność, beznadziejność? Tak, jest to forma programowania społecznościowego, aby uzyskać 

pożądaną odpowiedź wśród mas. W rzeczywistości jest to celowa manipulacja umysłem masowym. W 

ten sposób można z dużą dokładnością przewidzieć gospodarkę.” 

„Profesjonalni inwestorzy monitorują reakcje emocjonalne opinii publicznej i odpowiednio inwestują. 

Wszystko jest zaplanowane i zmapowane w wyższych instytucjach edukacyjnych i tankach myślowych 

(zespół ekspertów zapewniających porady i pomysły dotyczące konkretnych problemów politycznych 

lub gospodarczych).. To programowanie, identyczne w ideologii z programem „Matrix”. Chociaż to 

masowe programowanie nie jest jeszcze całkiem realne jak w przypadku implantów, ale wszystkie 

myśli i idee transmitowane za pośrednictwem programów medialnych i wiadomości, są po prostu 

manipulacjami umysłowymi, aby ludzie zachowywali się w określony sposób. ” 

„I to jest tylko to, co możesz postrzegać poprzez zmysły fizyczne. Z demonicznej hierarchii w 

księstwach które nadają poniżej poziomu ludzkiej świadomości, płynie dużo, dużo więcej, aby 

stworzyć pewne nastroje. Nawet głód może być stymulowany przez nadawanie pewnych 

częstotliwości. ” 

„Jest to wysoce zaawansowana nauka i wymaga od chrześcijan skrajnej ostrożności. Gdybyś zobaczył 

graficzne przedstawienie tego, co faktycznie podróżuje przez atmosferę w twoim mieście, zobaczyłbyś 

zamieć w ciągu dnia, i nawet w nocy jest ta biała energia szumu ale znacznie mniej intensywna. ” 

„Wiem, że wolisz dzień Clare, ja też, kocham światło. Ale noc ma mniej zakłóceń od elektroniki. Wiem, 

że walczysz byś miała otwarte oczy aby Mnie słuchać. Umiłowana, Pomogę Ci." 

(Clare) Och, dziękuję, Panie. Walczę. 

(Jezus) „Cóż, dlatego podałem to tobie i naszej rodzinie, muszą wiedzieć, że wiele z tego co czują może 

być stymulowane przez niewidzialne siły”. 

„Ale kiedy przyjdziecie do Mnie, moje panny, zmyję cały brud tego programowania. 

 Kiedy oddajesz cześć, zostajesz wyniesiony z ziemskiej rzeczywistości i przetransportowany do Nieba, 

gdzie adoracja trwa 24 godziny na dobę… ciągłe uwielbienie, nieustanna odnowa, uzdrawianie i 

oczyszczanie umysłu”. 

 

 



„W dniu, w którym przejmę władzę nad Ziemią i szatan jest związany, atmosfera będzie chwalebna 

poza wyobrażeniem. To będzie nieskazitelne, jasne, spokojne, radosne, do tego stopnia, że prawie 

usłyszysz śpiew drzew i kwiatów. Tak! Całe Stworzenie śpiewa adoracje do Mnie, CAŁE stworzenie. 

Chociaż nie możesz tego dostrzec z powodu tysiącleci brudu i demonicznego wpływu, kiedy Ziemia 

zostanie oczyszczona, będzie to niemal namacalne. ” 

„Prawie coś, co można dotknąć, tak bardzo czysta będzie atmosfera, wody, powietrze, rośliny i 

zwierzęta będą śpiewać harmonie radości, że przyszedłem rządzić Ziemią. Nawet teraz pracują 

przeciwko brudowi, ciągłej degeneracji i stagnacji ludzkich grzechów. Ale kiedy zostaną uwolnieni, jaki 

to będzie wspaniały dzień! ” 

„Nadzieja jest tym, co wam przekazuję, desperacja jest tym, co człowiek nadaje. To jest powód, dla 

którego chcę was powstrzymać od ziemskich wiadomości. Są moi słudzy, którzy przedstawiają 

wiadomości w dokładnej formie, ale nawet oni skupiają się na tym, co nadchodzi na Ziemię, co jest tak 

negatywne. ” 

„Nawet teraz, w akcie uwielbienia, możecie uzyskać dostęp do Rzeki Życia, twórczej, oczyszczającej 

mocy Ojca. Dlatego tak ważne jest, aby ona zdominowała wasze życie. Do tego stopnia, w jakiim 

bierzesz udział w degradacji Ziemi, do tego stopnia potrzebujesz oczyszczenia z tego wpływu. To 

bardzo rzadka dusza, która otrzymuje dokładne i całkowite oczyszczenie z zanieczyszczeń, które 

nagromadziły… bardzo rzadko. Chrzest może być jednym z tych czasów. Być narodzonym na nowo 

może także być ”. 

„Ale nie ma nic podobnego do aktu uwielbienia. Podnieście oczy na wzgórza, skąd pochodzi wasze 

odkupienie. Podnieście serca do nieba i pijcie z rzek żywych wód wypływających z tronu Ojca; tańcząc, 

żyjąc i pragnąc umyć każdego z was, przywracając wam dziewiczą czystość i życie wieczne w całości, 

której nigdy wcześniej nie doświadczyliście na tej Ziemi od czasów Adama i Ewy ”. 

„Tak, nadzieja jest naprawdę wielka. Sprawię, że wszystko stanie się nowe. Wyzwolę tę Ziemię z jej 

niekończących się cykli śmierci. A wy także, Moje Panny, spotkacie się ze swoim wiecznym celem we 

Mnie, wyróżniającym się w doskonałości, kreatywności, miłości i służbie. I powrócicie, aby rządzić i 

panować ze Mną, aby sprawiedliwość mogła zostać przywrócona, a zło pokonane ”. 

„Chcę, żebyście myśleli o tych rzeczach. Chcę, abyście widzieli nadzieję, która jest dla was 

przechowywana we Mnie. Tak, przychodzę, przynosząc ze Mną nagrodę. W mgnieniu oka zostaniecie 

uzdrowieni. Będziecie wzrastać w pełni życia i na zawsze będziemy tańczyć taniec życia, świętując 

naszą miłość, nawet kiedy kwiaty śpiewają wam ”. 

„W Niebie będziemy świętować całym sercem z całą naszą siłą i cudami Naszą Miłość dla was. A dla 

tych, którzy kochają imprezę, chcę powiedzieć, że nie widzieliście niczego na tej Ziemi na sposób 

świętowania. W Niebie świętuje się od najmniejszego do największego. Nawet łania i jeleń będą 

skakać i baraszkować w wolności przeznaczonej dla nich od samego początku. ” 

 

 



„Nic nie będzie smutne ani przestraszone, wszyscy będą napełnieni zaufaniem i pokojem, gdy będą 

wzrastać od chwały do chwały. Och, jaki to będzie dzień, kiedy w końcu będziemy zjednoczeni. Tak 

więc bądźcie spokojni, Moje Panny! Czekajcie na ten dzień! Niech to będzie podstawą waszego 

myślenia,  nie smutek i grzech tego świata, ale radość i spełnienie w następnym ”. 

„Błogosławię was Nadzieją… weźcie głębokie oddechy tej Nadziei i ukryjcie to w swoim sercu. 

Powracajcie często do waszego serca i pijcie z tej zdrowej Rzeki Życia, nawet gdy adorujecie na tej 

Ziemi ”. 


