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(Clare) Niech was Bóg błogosławi, Heartdwellers (Mieszkańcy Serca). Pan naprawdę kieruje i prowadzi 

nas. Mam dzisiaj bardzo, bardzo szczególną wiadomość. 

(Jezus) „Tak się cieszę, że teraz traktujesz Mnie poważnie.” (On ma na myśli świat, który się kończy i 

Wniebowzięcie) 

(Clare) Panie, naprawdę chcę sprawdzić wiadomości, w najgorszy sposób. 

„Nie zobaczysz zbyt wiele, dopóki nie nastąpi. Wyślę ci małe fragmenty, które są budowniczymi wiary 

... aby zachęcić cię, że twoje myślenie jest na właściwej drodze i że naprawdę słyszysz ode Mnie. Ale 

proszę, Clare - trzymaj się z dala od wiadomości. 

(Clare) Panie, zabijasz mnie! Chcę zobaczyć wiadomości. 

„Co mogę powiedzieć tak upartej pannie młodej?” 

Jest dla ciebie nadzieja, Kochana? 

„Jest coraz słabsza. Jeśli nie ufasz Mojemu osądowi po tylu latach… ” 

(Clare) Ale moja ciekawość mnie zabija. 

„Wyślę ci to, co musisz wiedzieć… ale ty - trzymaj się z dala od wiadomości”. 

(Clare) Wydaje się, że wszystkie te komórki terrorystyczne wchodzą do krajów jako uchodźcy. 

„Nie wszyscy ale wielu, wystarczająco dużo, aby mieć wpływ, kiedy Islam zostanie ogłoszony religią 

światową”. 

(Clare) Jak to się może stać? Ludzie widzą, jakie to okropne. 

„Rząd wymusi tą kwestię. Wasza wiara we Mnie będzie musiała zostać zaprzeczona na piśmie, aby 

zachować „pokój na świecie”. ” 

(Clare)Ale nawet frakcje islamu zabijają się nawzajem. 

„To także dojdzie do sztucznego końca, w czasie tego napisanego scenariusza i wymyślonego pokoju. 

Będzie to reklamowane jako rozwiązanie wszystkich ludzkich dolegliwości: religia, która nie obraża 

islamu. Wszyscy podpiszą ten dokument lub zostanie im ścięta głowa. To takie proste. 

„W twoim rządzie nastąpi przewrót. Nagle muzułmańscy kandydaci dojdą do władzy, tak jak zrobił to 

twój prezydent (mowa tu o Obamie), ukradkiem i intrygami, przybywając znikąd i głosząc platformę 

światowego pokoju.  



Dobrobyt i postępowość będą reklamowane jako sztandar dnia, tak jak w czasach Hitlera - a ci, którzy 

chcą być modni i akceptowani, łatwo wpadną w szeregi, ponieważ ich chwała jest ich wstydem ”. 

(Clare) Ale islam nie pozwala na homoseksualizm? 

"Ale będzie. Ten nowy odłam islamu będzie; Mahdi będzie homoseksualistą. ” 

(Clare) Nie! To niemożliwe! Ale oczywiście, gdyby to był Obama, byłby to idealny kandydat. 

Miałam doświadczenie z Panem, kiedy zabrał mnie do meczetu na środkowym wschodzie, były tam 

kobry wychodzące zza centralnego miejsca kultu i kiedy mnie tam zabrał, zobaczyłam tron pokryty 

markizą pod koniec bardzo, bardzo długiego wąskiego pokoju, w którym mężczyźni siedzieli na 

podłodze ze skrzyżowanymi nogami, rozmawiając ze sobą. Po lewej stronie tronu siedział na podłodze 

Osama Bin Laden. Wszyscy czekali na Mahdiego. Wraz z tym zobaczyłam, kogo pewnego dnia 

rozpoznaję jako Obamę, na rotundzie Kapitolu pojawiającego się na gali na jego cześć, i 

przedstawionego jako nasz Zbawiciel. „Nasz zbawiciel jest tutaj!”, A następnie przedstawił Obamę. 

Pan kontynuował… 

„Och tak, to możliwe. Program obejmuje całkowitą korupcję, a wszystko, co położone przed światem, 

doprowadzi tylko do rozpusty, a nawet molestowania dzieci. O tak, Clare, nadchodzi. Uwierz mi, to 

jest już ustanowione w podstawach tego rządu. Wkrótce zostanie zalegalizowane i stanie się faktem. 

Czy widzisz teraz, że cały świat jest jednym kanałem zepsucia przede Mną? Czy rozumiesz… nie ma już 

więcej czasu? ” 

„Każdy, kto nie zgodzi się z artykułami tego nowego rządu na świecie - ktokolwiek - będzie zmuszany, 

prześladowany i stracony. To takie proste. Przyrzeknij swoją lojalność lub umieraj. ” 

(Clare) Panie, wielu ludzi będzie biegać i szukać pustkowia. 

"Tak oni będą. Ale pustkowie też nie będzie bezpieczne. Dzień i noc zostanie przeszukiwane by znaleźć 

dysydentów próbujących uciec od rządu. Dzień i noc. Tylko Moja nadprzyrodzona ochrona zapewni 

ludziom bezpieczeństwo. Jeśli całkowicie będą polegali na Mnie, aby ich chronić, zrobię to. 

Jeśli spróbują przechytrzyć wroga, zostaną ostatecznie znalezieni. Ochrona musi pochodzić z góry, a 

nie z inteligencji człowieka. Istnieje teraz technologia, która może wniknąć głęboko w Ziemię i zwrócić 

obraz tego, co znajduje się poniżej. W konsekwencji bunkry i jaskinie nie zapewnią ochrony, jakiej 

oczekują ludzie. Zostaną odkryci. ” 

(Clare) Kiedy mówił, widziałam rodziny odkryte w podziemnych bunkrach i wzięte do niewoli. 

Sprawdziłam też możliwości wykrywawczych urządzeń w sieci. A to, co jest powszechnie znane, to, że 

za pomocą podpisów cieplnych można odkryć wszystko na głębokość dziesięciu stóp. To jest 

publiczna, odtajniona informacja. Wyobraźcie sobie, co jest sklasyfikowane! Ponadto pewna sieć 

satelitów pokrywa każdy punkt na Ziemi co 15 minut. Możesz sobie to wyobrazić???  



Jest więc możliwe, że każda zmiana lokalizacji może stać się punktem zainteresowania, kiedy rząd 

przeczesuje Ziemię w poszukiwaniu dysydentów. Analizowane będą nawet sygnatury ciepła 

emitowane z ujścia jaskiń i otworów wentylacyjnych na Ziemi. 

„Tak, dobrze rozpoznałaś. Technologia znacznie wykracza poza to, co jest powszechnie znane ... 

rozważmy międzywymiarowe podróże dokonywane przez demonicznych kosmitów. O tak, 

technologia zna niewiele granic. ” 

„Kolejny powód, Abyśmy zaczęli  Wniebowzięcie . Wiele, wiele granic nauki zostało pokonanych i 

wiele, wiele eksperymentów i broni ofensywnych spowodowało, że interweniowaliśmy i 

udaremnialiśmy wyniki. Wiele. To jest naprawdę czas, Clare. To jest naprawdę czas. Powstrzymaliśmy 

zło tak wiele razy nadnaturalnie i nadal to czynimy nawet w tej chwili, dla dobra Moich dzieci i tej 

Ziemi. Widzicie, Szatan tak zepsuł umysły naukowców, że nie mają wielkiego szacunku dla ludzkiego 

życia ani zdrowia tej planety. ” 

„Nie, są znacznie bardziej zainteresowani najwyższą inteligencją i podbiciem każdego pojedynczego 

prawa fizyki. Pożądanie wiedzy, chciwość władzy i statusu opanowało te dusze i popchnęło ich do 

przełomowych eksperymentów… i do każdego z nich anioły są przydzieleni aby udaremnić ich głupotę. 

Nie patrzą na dobro Ziemi ani ludzkości, chcą tylko podbić nieznane i kontrolować to, co powinno być 

tylko w Mojej kontroli. Tylko Ja mam mądrość, by rysować linie których nie wolno przekroczyć. 

Szukają chwały ale nie mają granic moralnych. Właśnie o tym mówimy. ” 

„Och, Moja Miłości, gdybyś tylko mogła zobaczyć, co się robi, jakie swobody są przejmowane od 

niewinnych! To zbrodnia po zbrodni, i w pewnym momencie muszę powiedzieć: „Dosyć tego!” Czy 

rozumiesz? ” 

(Clare) O Panie, naprawdę rozumiem. 

„Jednak będę oskarżony o niegodziwość, że pozwolę człowiekowi zbierać własne owoce. Tak! 

Oskarżyciel Braci znajdzie sposoby, by wypaczyć świadomość człowieka aby myślał, że to Ja jestem 

winny”. 

„Dlatego napisano, że w czasach ostatecznych zaraza po zarazie, po zarazie dotknie Ziemię, a mimo to 

ludzie nie będą pokutować. Raczej będą przeklinać Mnie, którego nigdy nie poznali, jak napisano o 

tym kiedy zatrąbił szósty anioł : 

„20 Ludzie, którzy przeżyli te ataki, nie opamiętali się jednak i nie przestali czynić zła. Nadal oddawali 

cześć demonom oraz otaczali czcią złote, srebrne, brązowe, kamienne oraz drewniane posągi, które 

nie widzą, nie słyszą ani nie mogą się poruszać. 21 Nie porzucili również czarów oraz rozwiązłości 

seksualnej; nadal też kradli i mordowali innych ludzi.” (Obj. 9:20-21) 

„W tym jednym wersecie - kontynuował - wiele można podsumować: miłość do pieniędzy i luksusu 

jest tak samo idolem jak kult Baala - ludzie wciąż zabijają swoje dzieci w łonie matki, aby zaoszczędzić 

pieniądze.  



Morderstwa, które mają miejsce codziennie, ponieważ nauki medyczne w tym kraju są motywowane 

zyskiem, dlatego sprzedają bezużyteczne lekarstwa, które i tak w końcu zabiją... i nawet nie 

wspominając o tym, co dzieje się ze środowiskiem, aby powoli zniszczyć masy. Zabijają, kradną i 

niszczą, tak jak ich ojciec, diabeł ”. 

„To wszystko to sposób aby powiedzieć: czas minął, punkt bez powrotu jest na horyzoncie. 

Przygotujcie się, przygotujcie tych, których możecie dotknąć. Nie stresujcie się tym, co musicie zrobić, 

aby nie przegapić tego co ważne. Pozwólcie Mi przyprowadzić tych do was, abyście się za nich modlili, 

pomagali, słuchali, doradzali i dawali. Niech wszystko przebiegnie spokojnie. Chcę, żebyście byli 

przygotowani - nie wyczerpani. Chcę, żebyście zawsze byli połączeni ze Mną, nie byli pogrążeni w listę 

spraw, która wykracza poza to, o co was proszę ”. 

„Każdy z was prowadził wyścig i walczył w dobrej walce, wkrótce przynoszę waszą nagrodę. Nie 

bądźcie przygnębieni, leniwi lub głupi zarządzając swoim czasem i zasobami. Czyńcie dobro gdzie 

możecie, a ja uzupełnię różnicę tylko dzięki waszym szczerym zamiarom. Zaprawdę, nadchodzi czas na 

nas, Moi Oblubieńcy. Obudźcie się. Nie zasypiajcie. Oto nadchodzi wasz Oblubieniec ”. 


