
657. Jezus mówi… Dziękuj Mojej Matce Maryi Za Jej Modlitwy i Słuchaj Jej Rad 

14 października 2018 r. - Słowa od Jezusa i Matki Maryi do Siostry Clare 

 

(Clare) Dziękuję Ci, Panie, za potężny wgląd w działanie Nieba i Ziemi. Amen. 

Panie, chcę byd blisko Ciebie, ale nie wiem jak. Jeśli się uspokoję, zasnę! Nawet teraz czuję się 

pociągana z powrotem do łóżka. Proszę pomóż mi. Potrzebuję Twojej miłości i wiem, że Ty 

potrzebujesz Mojej. 

Jezus odpowiedział… „To mało powiedziane, najdroższa! Czekam i czekam na ciebie, a potem widzę, 

jak rzeczy zostają od ciebie skradzione. Och, jak Chciałbym z tobą rozmawiad przez wiele godzin. 

(Clare) Mój Panie, nie ma niczego czego chciałabym bardziej! 

(Jezus) „Naprawdę?” 

(Clare) Jezu, wiesz wszystko… wiesz, że to prawda. 

(Jezus) „Clare. Duch jest chętny… ale ciało jest słabe. Chciałbym zacząd od nowa, teraz, jak gdybyśmy 

nie byli rozdzieleni. Ponieważ widziałem, że twoje pragnienie jest stale dla Mnie, a Świat znaczy dla  

ciebie coraz mniej każdego dnia. Proszę, dziękuj Mojej Matce za jej modlitwy w twoim imieniu; 

naprawdę oswoiła  tą czarną panterę wewnątrz ciebie. 

(Clare) I chcę wam powiedzied – Ona na pewno tego dokonała! NIE interesuję się sprawami świata, z 

wyjątkiem podstawowych potrzeb. Nawet nie szukam ich. Po prostu mówię komuś innemu, a on tego 

szuka. „Bo nawet nie chcę się do tego zbliżad! Więc powiedziałam… Najdroższa Matko, dziękuję, że 

oswoiłaś czarną panterę! Dziękuję bardzo za twoje modlitwy. Patrzę wstecz na moje zachowanie i 

mówię: „Jak głupio! Jakie puste! Że chciałam tych rzeczy i spędziłam czas na szukaniu ich w Internecie. 

Jaka niemądra byłam. ”Ale od tamtego dnia kiedy zobaczyłam panterę ujarzmioną siedzącą u twego 

boku i zdałam sobie sprawę, że wszystko, co muszę zrobid, to poprosid o twoją pomoc i ona zostanie 

pokonana. Łał! Od tamtego dnia zostałam uwolniona od tej nieodpartej potrzeby. Jak cudowne są 

twoje drogi, droga Matko. Dziękuję, Najświętsza Matko, całym sercem dziękuję.  

Maryja odpowiedziała… „I to nie wszystko. Przed tobą jeszcze wiele zwycięstw, jeśli tylko zapytasz ”. 

(Clare) Proszę o twoje wstawiennictwo we wszystkim, co nie podoba się Twojemu Synowi, w dowolnej 

kolejności. Ale proszę? Czy mogłabyś się pomodlid o zmianę moich nawyków żywieniowych? 

Naprawdę, za bardzo lubię jedzenie i jest to rozpraszające. Wiem, że to pora roku, w której 

niedźwiedzie się tuczą – ale ja nie jestem niedźwiedziem! Podobnie dzieje się w przypadku większości 

osób przygotowujących się do zimy. Ale nadal chcę byd wolna od moich przymusów i głupich wyborów 

związanych z jedzeniem i naprawdę chciałbym więcej wskazówek na temat tego, co jeśd. Czy możesz 

mi w tym pomóc? 

(Maryja) „Cokolwiek chcesz, Clare. Ale chcę, żebyś wiedziała, że już z tobą pracuję w tej dziedzinie. I 

jest wielu świętych, którzy również modlili się za ciebie, takich jak brat Bernard, towarzysz św. 



Franciszka. I Ojciec Pio. Martwią się o ciebie, ponieważ tracisz łaski, gdy regularnie delektujesz się 

pysznymi potrawami. 

Te produkty są przeznaczone na uroczystości; nie są codziennym jedzeniem. Jesteś na wojnie, moja 

córko, a wojownicy muszą byd sprawni i szczupli, a nie grubi i leniwi. Te produkty mają tendencję do 

lenistwa i niekooczącego się poczucia winy, że można by lepiej sobie radzid z apetytem. ” 

(Clare) Co jest prawdą! 

(Maryja) „Wiele z tego, co sprawia, że sięgasz po nie, to spadek poziomu cukru we krwi z powodu 

stresu, a twoje ciało pragnie czegoś, co cię wzmocni. Widziałam, jak dokonujesz mądrych wyborów, 

gdy tak się dzieje, takich jak Quinoa (komosa ryżowa). Zatem nie jesteś daleko od mądrości. Jeszcze 

tylko trochę samokontroli. 

„Widzisz, kiedy zostajesz trafiona szlamem od demonów Daremności i Beznadziejności - chcesz wtedy 

złapad coś dla wygody i szybkiej reakcji. Wynika to z błędnego cyklu nie poświęcania dostatecznego 

czasu na modlitwę, wystarczająco dużo czasu na kochanie i czczenie Mojego Syna, który napełnia  cię 

wiarą i nadzieją. On przygotowuje cię na te ataki, Clare, aby po ich wykonaniu nie powrócid do starych 

zwyczajów. Zwyczaje nawet z twojego dzieciostwa. 

„Ważne jest, aby wszyscy Heartdwellers wiedzieli, że kiedy się starzejecie, wasz umysł również się 

starzeje i nie jest tak gotowy na wyzwania życia, ale wolałby wrócid do strefy komfortu. Wspólnota z 

moim Synem to zmienia. Odnawia waszą siłę jak orła. Czy to nie jest napisane? 

(Clare) Tak, naprawdę, matko. To jest. 

(Maryja) „I tak, zauważysz, że więcej upadków zdarza się, gdy nie macie razem tak głębokiego 

prywatnego czasu którego potrzebujecie. W miarę upływu czasu wspomnienia z dzieciostwa mają 

sposób aby się pojawiad. Ponieważ nie miałaś szczęśliwego dzieciostwa i zmagałaś się wtedy z 

jedzeniem, w miarę dorastania,  stanowi to dodatkowy stres dla twojego umysłu. ” 

(Clare) Tak, zauważyłam, że powracają wspomnienia z mojej przeszłości. Moja działalnośd 

fotograficzna w San Francisco, rzeczy, które robiłam. Rzeczy, które robiłam jako dziecko, o których nie 

chcę pamiętad; Chcę zostad w teraźniejszości. Proszę, czy możesz pomodlid się o to też za mnie? 

Ostatnio przeszkadzają mi rozpraszające myśli, które zawsze kooczą się potępieniem. 

(Maryja) „Będę się za ciebie modliła, słodka Clare. Nie chcę też, abyś musiała ponownie doświadczad 

tych rzeczy. Ale wróg jest bardzo sprytny. Wie, jak odtwarzad potępiające wspomnienia z przeszłości, 

aby zniechęcid cię do teraźniejszości. Clare, zalewają cię codziennie demony. Ciemna strona bardzo cię 

nienawidzi. A twój odważny wybór, aby byd posłuszną mojemu Synowi, jeśli chodzi o szerzenie 

oddania do mnie, powiększyło twoje grono wrogów. Wkrótce nadejdzie czas, gdy oczy tych, którzy 

odrzucili wstawiennictwo świętych i relacje ze mną - nadejdzie czas, kiedy Bóg otworzy ich oczy. A 

potem będę kochana i zaangażowana w ich życie, tak jak jestem z tobą. ” 



(Clare) Och, matko, to sprawia, że płaczę. Jak ktokolwiek mógłby cię nie kochad? Jakie to straszne! 

Jesteś najsłodszą i najmilszą osobą, jaką kiedykolwiek znałam, byd może obok twojego Syna. Bardzo 

mnie boli, że ludzie cię odrzucają. 

(Maryja) „Moje dziecko, lenistwo jest śmiertelnym wrogiem. A jeśli chodzi o lenistwo duchowe, tym 

bardziej należy się go bad. Ponieważ to, co pochodzi od Ducha, określa kierunek, w którym pójdziecie, 

będziecie pracowad i owoc, jaki wydacie. Jest wiele moich dzieci - i nazywam je tak, ponieważ Jezus 

dał mi  je u stóp Krzyża. 

To był mój jednorodzony Syn, którego z własnej woli przekazałam katom, aby Pismo mogło się 

wypełnid. Dałam ten dar wam i całej ludzkości, z serca, ponieważ pragnęłam, aby zostali uwolnieni od 

przekleostwa Adama i Ewy oraz kolejnne pokolenia. 

„Ale jeśli chodzi o lenistwo duchowe, ludzie papugują tylko to, co usłyszeli i nie poświęcają czasu, aby 

głębiej zagłębid się w Pismo Święte, aby dowiedzied się, czy jest to sprzeczne lub potwierdzające. 

Kiedy to robią, zmieniają przeznaczenie, ponieważ nie otrzymują pomocy, której potrzebują. To jeden 

z powodów, dla których diabeł tak mnie nienawidzi. Ponieważ całe moje serce otacza ich 

przeznaczenia, modląc się i mając nadzieję, że dokonają właściwych wyborów. Ale kiedy odwracają się 

ode mnie, nie mam sposobu, by dotknąd ich mądrością, która poprowadziłaby ich dalej do ich 

przeznaczenia. I muszę poczekad do przyszłego czasu, kiedy zaakceptują mądrośd, którą chcę się z nimi 

dzielid jako Matka. Ale nadal modlę się za nich. Dałam ten dar wam i całej ludzkości - i kolejnym 

pokoleniom, które są przekazywane przez Krew. 

„Z całego serca chciałam, aby rozkwitała sprawiedliwośd. Chciałam zobaczyd prostytutki, skruszonych 

żołnierzy, nieuczciwych poborców podatkowych, wiedźmy i czarnoksiężników - odkupionych. W 

rzeczywistości cała ludzkośd walczy w grzechu o odkupienie. W żaden sposób nie chciałam, żeby poszli 

do piekła! I wiedziałam, że mogę uczestniczyd w Jego ofierze, wyrażając zgodę na Jego przedwczesną 

śmierd. Moje serce było w stu procentach zjednoczone z Jego. 

„I do dziś moje serce jest zjednoczone z Jego, w dziele uświęcenia dusz i niesienia Ewangelii 

najuboższej ludzkości, aby dad Nadzieję. Nadzieja na całkowicie nowe i odrodzone życie w Chrystusie. 

To była moja misja od dnia, w którym wyraziłam zgodę na Jego inkarnację w moim łonie. 

„Nawet w młodości zdałam sobie sprawę, że inaczej postrzegam życie niż moi rówieśnicy. Nie 

interesowały mnie te same rzeczy. Raczej spacerując po świątyniach, widziałam, jak grzech 

pokrzyżował i zrujnował życia. Słyszałam krzyki pokuty i tęsknotę za Mesjaszem, a moje serce było 

bardzo w tym samym miejscu. 

„Widziałam cierpienia, które Szatan przyniósł na świat, i że naprawdę istniała potrzeba Odkupiciela. 

Tęskniłam i modliłam się całym sercem o przyjście Mesjasza. Och, Clare, gdybyś usłyszała zawodzenie 

w Świątyni, ty również byłabyś przytłoczona litością dla stanu ludzkości. Ty również wołałbyś dzieo i 

noc o nadejście Mesjasza. To było ponad wszystko, co można sobie wyobrazid - i słyszałam płacz i 

błagania dzieo po dniu, rok po roku. 



„Tak, moje serce zostało pochwycone narodzinami Mesjasza - nie dlatego, że stałam się piękna dla 

mężczyzny. Bardzo niewielu naprawdę rozumie, jak Bóg uczynił mnie kobietą modlitwy i tęsknoty za 

Nim. Dla większości jestem bardziej jak przechodząca młoda kobieta, która została wcielona do służby. 

„Nie, wcale tak nie było. Ja również pracowałam w modlitwie o Jego przyjście od najmłodszych lat. Ja 

również płakałam i tęskniłam za wolnością, która z Nim by nadeszła. Ja także potrzebowałam Jego 

odkupienia. I dla mnie w tym czasie cała Ziemia wołała o Odkupiciela, tak jak teraz. Drzewa, rośliny, 

wiatr - nawet gwiazdy wydawały się tęsknid za Jego przyjściem. 

„Każde żywe stworzenie było w jakiś sposób zjednoczone z Boskim planem i pragnęło, aby spełniło się 

ono w Jego przyjściu, tak jak jest dzisiaj. Jeśli mogłabyś je usłyszed, Clare! Och, chciałabym, żebyś je 

usłyszała. 

Wołają! Tak, drzewa krzyczą; krzyczą trawy polne; jeleo w lesie krzyczy - nawet psy tęsknią za Jego 

powrotem, kiedy wszystko się ułoży tak jak powinno. 

„Ludzkośd nie rozumie, jak bardzo są zjednoczeni z Boskim Planem. Istnieje świadomośd, którą ma 

większośd, która nie jest rozpoznawana w ich duszach, świadomośd jedności całego stworzenia. Tak 

jak widzieliście ludzkośd w konsekrowanej hostii. Wszystkie twarze, nawet zwierzęta. Wszyscy są 

zjednoczeni i są w jedności z Nim, ponieważ Duch Święty jest siłą generującą życie we Wszechświecie. 

Jest nierozerwalnie związany z Ojcem i Synem i z tego powodu całe Stworzenie jest splecione razem 

jako jedna bezszwowa szata noszona przez Króla Królów i Pana Panów. 

„Kiedy jedna częśd odzieży jest zraniona, odczuwa ją cała odzież. Tak, całe Stworzenie odpowiada na 

ból tylko jednej drobnej części. A gdybyście mogli zobaczyd, jak Ziemia opłakiwała i zataczała się z 

powodu niesprawiedliwej śmierci jednego dziecka, jednej aborcji, zabitych przez ISIS, spustoszenia 

stada bawołów przez żołnierzy. Gdybyś mogła zobaczyd, jak Ziemia reaguje na takie okrucieostwa - 

zemdlałbyś na miejscu. 

„Istnieje wrażliwośd, że ta planeta musi odczuwad wszystko, co się na niej dzieje. I tak, jest napisane, 

Clare. Wypowiedział to poprzez Swoich proroków. I słyszeli, ale nie słuchali. Spójrzmy razem, moja 

słodka córko. Karmijmy się Słowem Bożym i otrzymujmy zrozumienie, które On dla nas dał. 

(Clare) I doprowadzono mnie do Listu do Rzymian 8: 18… Uważam, że nasze obecne cierpienia nie są 

warte porównywania z chwałą, która się w nas objawi. 

(Jezus) „Właśnie dlatego Heartdwellers (Mieszkaocy Serca) chętnie ofiarują Bogu każdy ból, stratę i 

niedogodności. Nauczono ich wartości cierpienia ”. 

19-20… Stworzenie czeka z niecierpliwością na objawienie się dzieci Bożych. Albowiem Stworzenie 

zostało poddane frustracji, nie z własnego wyboru, ale z woli tego, który go poddał, w nadziei, że 

samo Stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli rozpadu i wprowadzone w wolnośd i chwałę dzieci 

Bożych. 

 



(Maryja) „I Bóg chciał, aby wszyscy byli związani mocą Ducha w jednym bycie, Stworzeniu, aby nawet 

ludzkośd pozostawała w harmonii ze swoim otoczeniem, a jego ciało było zdrowe i kwitło, tak jak jego 

środowisko kwitło. Och, smutne konsekwencje szkodzenia środowisku, które zostało ustabilizowane i 

zrównoważone do doskonałości przez Ducha, a następnie dane człowiekowi. Ale grzech przyniósł 

chorobę i przerażające mutacje. ” 

22-25… Wiemy, że całe stworzenie aż do chwili obecnej jęczy, jak w bólach porodowych. Nie tylko to, 

ale my sami, którzy mamy pierwsze owoce Ducha, jęczymy w duchu, czekając z niecierpliwością na 

nasze przyjęcie do synostwa, odkupienie naszych ciał. W tej nadziei zostaliśmy zbawieni. Ale nadzieja, 

którą widad, wcale nie jest nadzieją. Kto ma nadzieję na to, co już ma? Ale jeśli mamy nadzieję na to, 

czego jeszcze nie mamy, cierpliwie na to czekamy. 

(Maryja) „A gdy Stworzenie jęczy, my również jęczymy, aby Sprawiedliwośd i Prawośd Boga rządziły 

Ziemią”. 

26-27… W ten sam sposób Duch pomaga nam w naszej słabości. Nie wiemy, o co powinniśmy się 

modlid, ale sam Duch wstawia się za nami przez nieme jęki. 

A ten, kto bada nasze serca, zna umysł Ducha, ponieważ Duch wstawia się za ludem Bożym zgodnie z 

wolą Boga. 

(Maryja) „Clare, Ziemia jęczy. Czy wiedziałaś o tym? Ziemia jęczy, gdy zbliża się apokaliptyczna planeta 

Nibiru. Tak, te jęki słyszano na całym świecie. Pochodzą z Ziemi, która jest destabilizująca z powodu 

grzechu i broni nuklearnej oraz broni o wiele silniejszej. Są one wykorzystywane do tsunami i innych 

aktów przemocy przeciwko ludzkości. 

"Tak! Duch Boży ingeruje w całe Stworzenie; nie tylko ludzkośd tęskni za niebiaoskim stanem i 

wolnością. To wszystko, co żyje, a nawet skały, które krzyczą! Czy nie jest prawdą, że wszystkie rzeczy 

mają w Nim swoje istnienie? Jeśli tak, nie można oddzielid człowieka od cierpieo planety zniszczonej 

przez szatana ”. 

„Jego Krew odkupiła nawet Ziemię i wszystko, co w niej mieszka. Ale czekanie jest bolesne, coraz 

bardziej bolesne, ponieważ rzeczy umierają i tracą piękno. Z powodu ciągłego ociekania plamami 

grzechu degeneruje się i traci swoją żywotnośd. Swoją krwią pojednał wszystkie rzeczy. I przez Jego 

krew każdy z nas jest wzmocniony do wykonania naszej części, aby wprowadzid ludzkośd w Jego Serce 

Miłości dla nich. 

„A szatan nienawidzi tego dzieła i wszystkich, którzy poświęcają mu swoje życie. Im większy wpływ ma 

dusza na ludzkie serca, działając z mocą Ducha Świętego, tym bardziej są nienawidzeni. Zatem moim 

mandatem jest przyjśd i pomóc. Przyjśd i pomóc wam przezwyciężyd swoje słabości, poprzez radę i 

modlitwę. Uwielbiam cię, Clare, naprawdę. Wzbudziłaś moją matczyną miłośd swoją żałosną 

posiadłośd i słabości. Cieszę się z takich jak ty, którzy przyjęliście Miłośd mojego Syna z tak głęboką 

wdzięcznością i pozwoliliście Mu zmienid swoje życie. 



„Wkrótce na Ziemię spadnie tak wiele zniszczeo, a my w Niebie naprawdę pragniemy służyd tym, 

którzy nadal są na Ziemi. Pragniemy zostad wezwani i uznani za współpracowników w Winnicy.  

Naszą jedyną różnicą jest to, że widzimy szaleostwo, w którym żyliśmy. Popełniliśmy TAK wiele błędów 

w naszym życiu, które trzeba było przezwyciężyd. 

„Podróżowaliśmy tą samą drogą, na której się znajdujesz, Clare, i chcieliśmy pomóc - ponieważ znamy 

drogę. Pragniemy pomóc, ale tak niewielu się do nas zwraca. Mamy nadzieję, że Twój Kanał 

rozprzestrzeni się daleko, a ci, którzy chcą zerwad z establishmentem, w koocu to zrozumieją. 

„Tak wielu nie chce nawet patrzed, ponieważ nie chcą byd wykluczeni ze społeczności chrześcijaoskich 

na całym świecie. Kochają swój status i honor wśród rówieśników i nie są skłonni byd odrzuconymi dla 

Prawdy. 

„Poza tym rozumują:„ Tylko Chrystus jest potrzebny, nie potrzebujemy Obłoku ”. Przy takim 

rozumowaniu chciałabym, aby zastanowili się, jak wyglądałoby ich życie, gdyby mieszkali na wyspie 

bez innej żywej istoty. Całkowicie izolowani; całkowicie sami. 

„Widzicie, my żyliśmy i pokonaliśmy, dzięki Jego mocy, Świat. Ale ci, którzy polegają na innych, którzy 

jeszcze nie pokonali, jak rówieśnicy, którzy mogą utrzymad status quo, tacy polegają na ramieniu ciała. 

Tak, Bóg słyszy ich modlitwy. ALE jest o wiele więcej !!! Dostępne jest o wiele więcej wsparcia, porad i 

wspólnoty. Ale wraz z tym przychodzi prześladowanie i odrzucenie. 

„Carol to jedna droga dusza, która rzuciła się na Boże miłosierdzie i Prawdę - i tak zrobiła. I spójrz na 

pociechę, jaką spotkała od wizyt Pana i świętych, którzy ją tak lubią. Zobacz, jak stała się zachęcona do 

życia przez Ojca Pio, św. Franciszka, Faustyny i innych. 

 To jest sposób, w jaki Bóg to zamierzył. Że nikt nie powinien byd oddzielony w duchu, ale że święci 

powinni stad i pomagad tym, którzy wciąż walczą, aby czynid dobro aż do kooca. 

„I w tym celu mój Syn stanął na Górze Przemienienia, aby ogłosid jednośd między Niebem a Ziemią, i 

że jesteśmy na zawsze jednym z całym Stworzeniem, tak jak jest napisane. 

„Dlatego daję wam te rzeczy do przemyślenia, droga rodzino. Wszyscy jesteście uwielbiani przez 

Niebo i oni pragną byd aktywną częścią waszego życia. Nie odmawiajcie im dostępu, ale pozwólcie im 

służyd mądrością i modlitwą w waszym życiu. I używajcie na nich tej samej miary rozeznania, co 

czynicie, kiedy spotykacie mojego Syna. W ten sposób nie będziesz mied udziału w znanych duchach, 

które pragną zastąpid Obłok lub całkowicie odciągnąd was od Obłoku, sugerując, że są diabłami. 

„Poznacie ich po ich owocach, drogie dzieci. Przylgnijcie do mojego Syna, ale pozwólcie, aby Obłok stał 

się częścią waszego codziennego życia. Pamiętajcie, że w Niebie nie ma ograniczeo czasu ani 

przestrzeni, jak to ma miejsce w waszym świecie. Są więc naprawdę pobłogosławieni umiejętnościami 

pielęgnowania trzody, tak jak i wy kiedyś będziecie. ” 


