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(Clare) O Panie, moje serce jest tak ciężkie, co musi dotknąć ten naród. 

Jezus odpowiedział… „A co, jeśli powiem ci, że twoje modlitwy zostały wysłuchane, a Ja zamierzam 

interweniować i dać mu kolejną szansę?” 

(Clare) Wow, to byłoby cudowne, ale także uczyniłoby mnie fałszywym prorokiem. 

(Jezus) „Który wolisz?” 

(Clare) To proste… 

(Jezus) „Cóż, nie mogę i nie zrobię”. 

(Clare) Moje serce zatonęło. 

(Jezus) „Nie mogę. Ale wzbudzę frakcję, by odepchnąć siły ciemności, aby nie doszło do całkowitej zagłady ”. 

(Clare) Panie, nie sądzę, że to sprawiedliwe, że zgniłe skorumpowane narody, które kontrolują ten kraj za 

kulisami i sprowadzają to wszystko na nasze głowy, że powinny mieć swoją wolę. W końcu istnieje frakcja 

prawdziwych Amerykanów, którzy są chrześcijanami i opowiadają się za tym, co słuszne. 

(Jezus) „Dlatego zamierzam o nie walczyć. Pamiętasz rakiety, które zostały wystrzelone w Izraelu i zostały 

zwrócone w powietrzu i wyszły na morze? ” 

(Clare) Pamiętam. 

(Jezus) „To samo stanie się w kluczowych momentach, z powodu modlitwy. Wasze modlitwy i modlitwy innych 

- to będzie się powtarzać, aż się skończy. Ci, którzy zgromadzili się w podziemnych bunkrach, wezwałem ich tam 

do ich grobów. W tym narodzie nastąpi oczyszczenie zła. Tak, będę miał sprawiedliwość. Celowe zbrodnie 

zostały popełnione w tym kraju z myślą o ostatecznym usunięciu Mojej ochrony. Takie rzeczy, jak aborcja i 

prawa homoseksualistów, szkolenie partyzantów i innych wywrotowców w celu zakłócania prawowitych 

rządów na całym świecie. Wszystko to plus elita rządząca. Powoduję koniec tego wszystkiego. Żaden z nich nie 

ucieknie przed Moim gniewem. Nawet jeden, w tym ich potomstwa. ” 

„Zapytasz mnie, dlaczego zabiłbym potomstwo, niewinne dzieci? Czy nie znasz zła, które zrodzi się przez te 

demoniczne dzieci? Nie są jak prawdziwi ludzie - jak ty, jak Ja kiedy byłem na Ziemi. Nie, oni są zdemonizowani, 

wyposażeni w demoniczne natury, które dążą tylko do okrucieństwa i zła. 

 Wyhodowani aby być dystyngowanymi na zewnątrz, ale całkowicie gniewni w środku. Tak, to potomstwo 

Nephilimów, albo nawet gorzej. 

„Tak, zbieram diabła i jego aniołów oraz ich potomstwo i wrzucam ich wszystkich do Jeziora Ognia, w 

ostatecznści. I koniec dla tych, którzy są z nimi w w lidze, sąd rozpocznie się na tej Ziemi, kiedy wszyscy ogłoszą 

tak bezpiecznie „Zobacz - jesteśmy bezpieczni przed chaosem, który stworzyliśmy na zewnątrz. Bezużyteczni 

zjadacze zostaną zabici, a my jesteśmy bezpieczni wewnątrz wnętrzności Ziemi wraz z naszymi wygodami i 



udogodnieniami. ”I wtedy przyjdzie nagle: wnętrzności Ziemi wybuchną i wyplują z niej brud. Nikt nie przeżyje, 

jak za czasów Noego. Tak więc ci, którzy tak oszałamiająco skonstruowali podziemne miasta zdolne do 

podtrzymywania życia przez wiele lat, w jednej chwili zostaną oczyszczeni z Ziemi ”. 

(Clare) Mówisz o fizycznym oczyszczeniu, w którym będą wyrzuceni z Ziemi? 

(Jezus) „Mówię o magmie i wodzie która ich pochłonie i wyrzuci ich z Ziemi. Co do ostatniego. ” 

(Clare) Ale co z tymi, którzy pokutują, Panie i inni, którzy są niewinni? 

(Jezus) „Jak możesz tak powiedzieć, Clare?” 

(Clare) Cóż ... Próbuję sprawdzić, kto może być niewinny w tym całym bałaganie. 

(Jezus) „Jak za dni Noego, Moja Miłości, jak za dni Noego. Nie masz pojęcia, jaki jest zakres korupcji na poziomie 

rządowym, masowe programy hodowlane, tych, którzy wyglądają zupełnie normalnie, ale w rzeczywistości nie 

mają duszy ”. 

(Clare) Co oni mają? 

(Jezus) „Mają intelekt i mają rozkazy. Nie są hodowani, aby myśleć samodzielnie, ale służyć bez zadawania 

pytań ”. 

(Clare) Uff! 

(Jezus) „Wiem, że opłakujesz swój kraj, ale on przetrwa. To ci źli schodzą. Moich ludzi będę chronić. Będzie 

zwycięstwo. Jestem Bogiem. Nikt nie będzie ze Mnie szydził. ” 

(Clare) Ale Panie, co z obozami Fema i wszystkimi Amerykanami, którzy są łapani i zabijani? 

(Jezus) „Będzie wielka rzeź, w której będę uwielbiony. Ale nic z tego nie zaszkodzi Duszom sprawiedliwych. Nie, 

ich nagroda jest ze Mną. I będę interweniował z nadprzyrodzonym pokojem w momencie, gdy będzie to 

potrzebne ”. 

(Clare) O Jezu, to zbyt przerażające, abym nawet o tym myślała. To takie straszne. 

(Jezus) „Cóż, dla niewinnych terror trwa tylko chwilę. To winni będą mieli wieczny terror. ” 

(Clare) Co oni myślą? Że uciekną przed sądem? 

(Jezus) „Oni nie myślą. Zostali utkani od poczęcia z kłamstwami, inbredowani z dezinformacją, tak że ich 

fundamentem jest cienkie powietrze, nic innego jak tylko podłoże kłamstw. Żyją całe życie w tym środowisku 

oszustwa, podczas gdy inni są zamknięci w tym samym łożu kłamstw. Nie mają pojęcia o tym, komu służą ani co 

robią. Zostali wyszkoleni, by wierzyć, że dobro jest złem, a zło jest dobre. Nie mają innej perspektywy. Wiele z 

nich nie stworzyłem, są klonami. Widzicie więc, że nie mogą mi odpowiedzieć, ponieważ nie są ode Mnie. A 

część ich mózgu przeznaczona dla Mnie została zhybrydyzowana. Och Clare, to taki brzydki temat, proszę… nie 

zadawaj więcej pytań. Nienawidzę o tym mówić. 

„To, co próbowałem osiągnąć, to pokazać ci, że jest to„ Ruch Boga ”, aby oczyścić zło z Ziemi. Każdy ostatni ze 

swoim złym potomstwem, które brało udział w tych wielkich oszustwach, idzie do ich końca. Potem wracam, by 

odzyskać Ziemię. ” 



(Clare) Ale Panie, co z zatruciem promieniowaniem na całym świecie? 

(Jezus) „Mogę jednym ruchem Mojej Ręki wykorzenić wszelkie resztki tej trucizny i przywrócić nieskazitelną 

czystość Ziemi”. 

(Clare) Ale myślałam, że będzie wszystko zniszczone kiedy wrócisz? Czy nie będziemy mieli niekończącego się 

sprzątania na całym świecie? Regeneracji? 

(Jezus) „Prawdą jest, że w pewnych obszarach będzie wiele do zrobienia. Inne obszary będą tak daleko pod 

ziemią i podmorskie, że to nie będzie konieczne. Otworzę Ziemię, aby połknęła obszary najgorszej korupcji - 

nigdy więcej nie zostaną ujrzane. Oczyszczę Ziemię także pożarami, przygotowując ziemię na nową Wiosnę. 

Sprawię, że wody w głębokich miejscach zostaną oczyszczone i powrócą do swojej krystalicznej jasności. Och, 

tak wiele zrobię, aby przywrócić tę piękną Ziemię, którą stworzyłem dla Moich bliskich do pierwotnego stanu. 

„Szatan rzeczywiście zniszczył piękno, które stworzyłem w wielu, wielu miejscach na Ziemi, ale przywrócę je. W 

tych dniach będzie to praca radosna, nawet jak odbudowa murów Jerozolimy. W pracach restauratorskich 

będzie dużo zdrowej dumy i radości. Każdy otrzyma coś do zrobienia. ” 

(Clare) A ci demoniczni kosmici? Czy wszyscy oni zostaną uwięzieni na Ziemi, a następnie będą przetrzymywani 

przez tysiąc lat, aby ich terror nie szerzył się już nigdzie we wszechświecie? 

(Jezus) „To prawda. I są legiony i legiony setek tysięcy z nich - ale każdy ostatni będzie ograniczony i nie będzie 

mógł wpływać w żaden sposób na Ziemię ani na ludzi na Ziemi. Będą całkowicie związani i ograniczeni pod 

każdym względem. 

„Radość i dobroć będą obfitować, a każdy cień zła będzie pochodził ściśle z serca człowieka, nietkniętego przez 

królestwo demoniczne. Jeśli pojawi się zło, zostanie poczęte w sercu człowieka - nie z zewnątrz, jak to miało 

miejsce w przeszłości. Widzicie, w Ogrodzie szatanowi pozwolono kusić Ewę i Adama. Ale podczas Tysiąclecia 

nie będzie takiej pokusy od szatana. Ziemia będzie całkowicie wolna od jego wpływu”. 

(Clare) Łał. 

(Jezus) „Tak, łał! Właśnie to poruszyłem, ponieważ nie chciałem, żebyś nadmiernie się smuciła. Wszystko okaże 

się dla Mojej Chwały. Choć przez chwilę moje oburzenie i gniew muszą być odczuwalne na Ziemi, czas ten minie 

szybko, tak jak obiecałem i wszystkie rzeczy staną się nowe. Czy rozumiesz, Moja umiłowana? ” 

(Clare) Tak myślę. 

(Jezus) „Dobrze, zatem bądź spokojna, niech cię nic nie przeraża ani nie denerwuje, wszystko to, co ma się 

wydarzyć, jest pod Moją kontrolą”. 

(Clare) Łał i jaka to jest kontrola. Niesamowite. 

(Jezus) „Tak, lubię cię zadziwiać”. 

(Clare) Czy cuda kiedykolwiek ustaną? 

(Jezus) „Nigdy. Nigdy. Nigdy. Umocnijcie się teraz, niech nic was nie zrzuci z kursu… wytrwali jak idziecie 

naprzód. Bądźcie odważni, bądźcie stanowczy. Przychodzę przywrócić Sprawiedliwość na Ziemi ”. 


