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12 lipca 2016 r. - Słowa od Jezusa do siostry Clare
Clare zaczęła ... Odwaga Jezusa niech będzie z nami wszystkimi, Heartdwellers (Mieszkaocy Serca).
Niech utrzyma nas w swoim doskonałym spokoju.
Dzisiaj poświęciłam trochę czasu na słuchanie wydarzeo na całym świecie i zobaczenie dokładnie tego,
o czym ostrzegał nas Pan. Wszystko, co dał nam w tych orędziach, jest solidne jak skała i jest ścieżką
życia. Żyjemy na krawędzi Księgi Objawienia, a wszystkie sądy, które mają się wydarzyd na świecie,
dzieją się właśnie na naszych oczach. Tylko modlitwa może zrobid różnicę między najgorszymi karami i
utratą dusz a łagodną karą, która da miejsce dla większej liczby dusz przybywających do Królestwa.
I natknęłam się na oświadczenie prezydenta Putina o ujawnieniu kosmitów, którzy są tak naprawdę
demonami z wytworzonych ciał międzywymiarowych. Był to film o głębokich jeziorach w Rosji i na
Bliskim Wschodzie, gdzie wielokrotnie widywano humanoidalne stworzenia żyjące w głębinach.
Widząc skalę ignorancji Ameryki i moce, jakie posiadają te demoniczne stworzenia, muszę powiedzied,
było to przerażające. Wiem jednak, że Mój Bóg jest większy niż którykolwiek z nich i On mnie chroni.
Natychmiast po adoracji Jezus zaczął mówid…
(Jezus) „Teraz widzisz, z czym muszę sobie radzid, ale dla mnie to nic, Clare. Nie lękaj się, nie zbliży się
ono do waszego mieszkania. Pamiętasz… „Wybaw nas od złego?” I Puf! Jest wszędzie wokół ciebie, a
jednak nie może cię dotykad. Jesteś moja. I twoje dzieci, dodam. ”
(Clare) I to, odnosi się do nocy, kiedy siedziałam w wannie z hydromasażem i zobaczyłam obcy statek
unoszący się wysoko na niebie z błyskającymi, wielobarwnymi światłami. Po prostu tam stał. Od razu
wiedziałam, co to jest, i jak tylko mój umysł połączył się z jego pochodzeniem, słowa te wyszły z moich
ust bez namysłu! „Wybaw nas ode złego”. I mam na myśli, że statek dosłownie zniknął z nieba. Nawet
nie ruch w lewo lub w prawo, w górę lub w dół - po prostu „puf!” I zniknął. Od tego czasu wiem, jak
radzid sobie z tymi stworzeniami.
(Jezus) „Teraz widzicie, jak wielkie jest zepsucie Ziemi i dlaczego należy podjąd nadprzyrodzone środki,
aby ją oczyścid. Nie bójcie się. Te stworzenia są na bardzo krótkiej smyczy. Jeśli człowiek chce byd
ciekawy i przyjrzed się tym rzeczom, nie mogę go powstrzymad. Ale głupotą jest nawet manipulowanie
z tymi rzeczami, tak są ciemne i ciężkie. ”
(Clare) Wow, Panie. Nie wiem, co powiedzied, ale cieszę się, że nie wiem więcej! Proszę, Jezu, wybaw
mnie od ducha błędu i od oszustwa, jakie spadnie na ludzkośd.
(Jezus) „To już się stało, Moja Miłości. Jesteś Moją Oblubienicą; Chronię twój umysł, ducha, duszę i
ciało. Wszyscy jesteście Moi i chronię was tak, jak dobry mąż powinien. Chcę, żebyście to zrozumieli…
bez względu na to, ile, jak dziwaczne i dziwne wydają się te formy życia - zrozumcie, że są po
zdemaskowaniu demonami kontrolowanymi przez Szatana. To jest tak proste ”.

„Bez względu na to, jak dobroduszni wydają się byd, sprawią co poczujesz, czy wykonają
przekonujące życzliwe czyny… zrozum, że są demonami, jasne i proste. Od najmniejszych do
największych są po prostu demonami, upadłymi aniołami i skorumpowanymi istotami. Wszyscy
pewnego dnia znajdą się w Jeziorze Ognia. Każdy do ostatniego pójdą do Jeziora Ognia, bez względu
na to, jak wypracowany lub pozornie życzliwy… Takie jest ich przeznaczenie. ”
„Ponieważ jest to tak ciemne, nie chcę, żebyś w to zaglądała. Dla wielu może stad się przerażające, a
nawet terroryzujące. Ale macie Moje Pisma i obietnice aby was podtrzymywały. „Żadne zło was nie
spotka, ani żadna plaga nie zbliży się do waszego namiotu.” To nie są próżne słowa; są obietnicami dla
tych, którzy należą do Mnie i są Mi posłuszni ”.
„Cały świat będzie terroryzowany odkryciem i ujawnieniem tych stworzeo, ale Mój lud nie ma się
czego obawiad. Czy to widzialne, czy niewidzialne, każde kolano się ugnie, każdy język wyzna, że
jestem Panem. Innymi słowy, podlegają Mnie. Moje Imię, kiedy użyte przez Mojego Wierzącego, jest
silną wieżą, potężną fortecą i siłą ofensywną, która jest potężniejsza niż jakakolwiek broo, którą mają.
(Clare) Panie, kiedy zostaną ujawnieni?
(Jezus) „Wkrótce. Istnieje plan, dobrze zorganizowany, aby wszystkie te rzeczy uderzyły ludzkośd w
twarz, oszałamiając i paraliżując ją w celu zapewnienia ustępliwości. Ruch, który ma obecnie miejsce
przeciwko globalnej agendzie, składa się z ludzi, którzy ostatecznie będą dobrze poinformowani i nie
dadzą się nabrad na zwodzenie, które ma zostad ujawnione. Będą indywidualistami, którzy będą
walczyd o swoje prawa. ”
„Widzisz, Moja Miłości, jak ci powiedziałem zeszłej nocy, na Ziemi jest wiele sił zła. Wy nie macie tylko
do czynienia z tajnym i skorumpowanym rządem, macie do czynienia z religijnymi fanatykami islamu,
demonicznymi kosmitami, indywidualnymi rządami, rasistowskimi frakcjami… lista jest długa. Ale im
więcej ludzi się obudzi i powstanie, tym mniejszy wpływ będą miały te rzeczy.
„Największą ważną na dziś kwestią jest niewiedza mas co do sposobu manipulowania nimi. Zostały
uspokojone rozrywką i sportem, pogonią za pozycją, wpływami i bogactwem, pięknem i talentem. To
zajmuje codzienny program tych, którzy powinni odkrywad to zło i coś z tym zrobid. Jeśli się obudzą,
będzie istniała potężna siła przeciwko temu złu. I są oznaki ich przebudzenia. Zwłaszcza po
wydarzeniach zagrażających ich bezpiecznemu stylowi życia klasy średniej. Terroryzm na twojej ziemi
powoduje, że wielu zaczyna myśled poza wygodnym pudełkiem, w które zaprogramował ich rząd. ”
„Jeśli wystarczająco wielu się obudzi, zanim będzie za późno, nastąpi rewolucja, a globaliści zostaną
obaleni… na razie. Pamiętajcie, modlitwa zmienia rzeczy. Wszyscy jesteście wysłuchiwani przez
Mojego Ojca, kiedy wznosicie swoje serca do Niego. Nazywa się to „zmieniaczem gier”. To także dzika
karta, której elity nie mogą kontrolowad: modląca się publicznośd. ”
„To, co jest napisane w Objawieniu, Danielu i innych miejscach musi się spełnid. Ale o jego
intensywności decydowad będą modlitwy i pokuta ludu. Kiedy ludzie zaczynają się budzid i rozumied,
że wolnośd wyboru wcale nie jest wolnością, ale niewolnictwem do grzechu morderstwa.

Kiedy ludzie zobaczą, że rozwód i cudzołóstwo nie są wolnością, lecz przynoszą swój własny zestaw
paraliżujących problemów dla pokolenia dzieci pod ich wpływem. Kiedy zobaczą, że małżeostwo jest
świętym zaufaniem, że muszą byd przygotowani umrzed dla siebie, i że niewłaściwy partner w
małżeostwie jest tragedią pokoleniową. Kiedy te rzeczy zaczną świtad w populacji, rzeczy zaczną się
zmieniad na lepsze.”
„Moje zasady nie są paraliżujące. Grzech jest paraliżujący. Moje zasady sprzyjają i chronią życie, nie
tylko w następnym świecie, ale teraz, tutaj, w tym wymiarze. Wybierz życie lub śmierd, ale zrozum…
każdy sposób, który zaprzecza Mojej drodze spowoduje śmierd, rozpacz i porażkę. ”
„Cały liberalny program musi byd postrzegany jako taki… Zepsucie zasad życia, które prowadzą do
szczęścia i pokoju. Kiedy ludzie zobaczą, że autor tych reguł jest zły i od samego początku miał
wyłącznie złe zamiary, niszcząc strukturę rodziny i społeczeostwa - kiedy ludzie to odkryją, odwrócą
się i poświęcą swoje życie obronie i życiu w Prawdzie. Właśnie tam powstanie siła i odwróci falę
rozkładającej się cywilizacji. ”
„W tym miejscu pozwalam, by na ziemię spadła tragedia, jako przebudzenie dla tych, którzy osiedlili
się w duchowym stylu obojętności. To wstrząśnie fundamentami i sprawi, że będą woład do Mnie,
szukając Prawdy. 'Gdzie popełniliśmy błąd? Dlaczego to się dzieje? Czy naprawdę istnieje Bóg i czy On
ma kontrolę? ”. Są to pytania, z którymi należy się zmierzyd, gdy dojdzie do narodowej tragedii analiza zasad, którymi żyją, i prześladujące pytanie:„ Czy to prawda, że nasze grzechy sprowadziły to
na nas?'"
„To przebudzenie, które się rozpoczęło, wskazuje ludziom Chrześcijan, którzy mówili głośno i
otwarcie, potępiając zło i ujawniając spiski w celu pozbawienia ich wolności”.
„I w koocu inteligentni odkrywają, że mimo wszystko nie byli tak bystrzy i że Chrześcijanie faktycznie
mają wiedzę, która ujawnia to, co jest naprawdę złe, pod pozorem bycia dobrym”.
"Pan Trump jest klasycznym przykładem tego, który myślał, że jest mądry, ale dowiaduje się, jaki był
naprawdę nierozsądny. Jest przykładem dla doczesnej i odnoszącej sukcesy klasy średniej. ”
„Clare, te rzeczy zapisane w Objawieniu muszą się spełnid. Ale im więcej modlitw będzie
ofiarowanych, tym mniej będzie to musiało byd niszczycielskie i tym więcej dusz będę miał ze Mną w
Niebie. Modlitwa jest kluczem i bronią wyboru. Bez modlitwy świat rozpadłby się z dnia na dzieo.
Dosłownie. ”
„Widzicie więc, kiedy dusze zbliżają się do Mnie, są chronieni i prowadzeni po właściwych ścieżkach
życia i nie będą krępowani ani oszukani przez wielkie oszustwa i globalistyczne programy. Właśnie
dlatego ten kanał i inne podobne są dla mnie tak ważne. Uczę całkowitego polegania na Mnie i bliskiej
przyjaźni - to w koocu oszczędzi życie tym, którzy zostaliby złapani w sieci szatana i doprowadzeni do
piekła ”.
„Człowiekowi nie można ufad, instytucjom nie można ufad, religii nie można ufad. Jestem Jedynym,
któremu można zaufad i oferuję ten związek każdej duszy, którą stworzyłem. Od was zależy, czy

będziecie go pielęgnowad. Jeżeli nie jest to najwyższy priorytet w waszym życiu, to cokolwiek innego,
co jest dla was ważniejsze, doprowadzi was do oszustwa i zniewolenia. ”
„Och, jak ważne jest, Mój Ludu, aby nauczyd się słyszed Mój głos i postępowad według Moich poleceo!
Wasza wiecznośd zależy od tego. Proszę, nie stawiajcie niczego ani nikogo przed znajomością Mnie i
posłuszeostwem Moim prawom. Narażacie swoją duszę i dusze swoich dzieci na wieczne potępienie ”.
„Proszę, Mój ludu, szukajcie Mnie całym sercem, aż Mnie znajdziecie. Czekam na was, pouczę was,
będę was kochał i uzdrawiał. A przede wszystkim wybaczę wam. Nie lękajcie się - jestem za wami, a
nie przeciwko wam. Wszystko, co słyszeliście o Mnie jako mściwym Bogu, jest przekręconym
kłamstwem. Wśród tych, którzy starają się wyrządzid krzywdę innym, tak, interweniuję. Ale dla reszty
jestem tarczą sprawiedliwości przeciwko Szatanowi i jego podstępom. I poprowadzę was ścieżkami
życia, abyście nie padli ofiarą wielkich oszustw tego wieku. Szukajcie mnie i żyjcie. ”

