
267. Jezus mówi… Zapomnij o Czasie i  Zabierz się Do Pracy 

8 marca 2016 r. - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

Niech was Bóg błogosławi, Heartdwellers (Mieszkaocy Serca). Mamy dziś cudownie wyzwalającą 

wiadomośd od Pana. Bardzo się cieszę, że mogę się z wami nią podzielid. 

Przez chwilę zaskoczyło mnie to i musiałam naprawdę zastanowid się nad tym, co mówił. Ale kiedy 

dotarliśmy do kooca wiadomości, całkowicie zrozumiałam. Posłuchajcie więc całej wiadomości i nie 

reagujcie na żadną jej częśd, jeśli możecie tego uniknąd, dobrze? 

Cóż, jak wiecie, pracowaliśmy bardzo, bardzo ciężko nad innymi rzeczami – USB dysk (pamięd 

przenośna), który prawdopodobnie wejdzie do produkcji w tym tygodniu, i dam wam znad, kiedy 

będzie dostępny i kiedy będzie można pobrad także treści z naszej strony internetowej. 

Tak więc pracowaliśmy z zawrotną prędkością, ponieważ stwierdziliśmy, że nie mamy zbyt wiele 

czasu. Pan miał coś naprawdę ciekawego do powiedzenia na ten temat. Więc podzielę się tym z wami. 

Dawał mi piosenki do zrobienia, w rzeczywistości zachęcał mnie do pracy z muzyką i nie sądziłam, że 

kiedykolwiek będę mogła znów pracowad z muzyką po tej stronie Nieba. Nie aby zaniedbywad was, ale 

wiecie – jako dodatek do tego, aby lepiej wykorzystad mój czas. 

Wspomniał także o zrobieniu Jego portretu, a ja myślałam o tych dwóch rzeczach, kiedy do mnie 

mówił. I pomyślałam: „Panie, to nie są zadania na jedną noc. Co tu się dzieje? ”Miałam poczucie 

wolności, jak coś przede mną, jakby ściana zbliżała się do mnie, i ta ściana została zabrana. I nagle 

widok był wyraźny i mogłam zobaczyd na wiele kilometrów. Słooce świeciło. To było bardzo dziwne 

uczucie - i On wyjaśnia to tutaj. 

Powiedziałam: „Panie, dlaczego tak się czuję, jakbyśmy mieli jeszcze 2 lata czy coś takiego? Dlaczego 

tak się czuję? Nagle czuję taką swobodę! ” 

Odpowiedział mi: „Spoczywaj w pokoju, który ci daję”. 

Och, Jezu, chcę głosid Twoją Miłośd za pośrednictwem każdego medium, aby inni naprawdę mogli się 

w Tobie zakochad! Zasmuca mnie to, że artysta nie pozwala nam użyd Twojego obrazu, gdy to 

przemawia do głodnych dusz. To dla mnie takie trudne. Chcę zrobid twój portret, taki, który będzie 

miał wszystko i naprawdę podbije serca ludzi. 

„Wiesz, że mogę do tego użyd skały”. 

Tak, i ty często tak zrobiłeś. Mam kilka kamieni, które krzyknęły – że są namaszczone i wołają. 

Odpowiedział: „Twój punkt widzenia jest słuszny. Po prostu bawię się z tobą i widzę to w 

perspektywie. Namaszczenie jest tam, gdzie jest, i wiele, wiele Moich portretów jest namaszczonych. 

” 

Tak, wiem… ale „Naprawdę lubisz ten, prawda?” 



Tak, naprawdę lubię. 

"Ja też. Ale możesz zrobid lepiej.” 

Mogłabym? 

"Mogłabyś." 

Cóż, z pomocą Pana mogę wszystko. Ale nie ma czasu na te wszystkie rzeczy - zdjęcia, piosenki, 

zaczynam się mylid. To nie są zadania na jedną noc. 

„Czy nie powiedziałem, aby byd zajętym Moją działalnością, kiedy przyjdę? Bardzo chciałbym zobaczyd 

cię w połowie mojego portretu, kiedy przyjdę… lub najlepiej przy koocu. ” 

Ale nie ma czasu? 

„Czym jest dla mnie czas? Wytrąciłem wszystkich z samozadowolenia, żeby zaczęli działad na wyższym 

poziomie. Wyciskałem pracę z ludzi i wprowadzałem ich na nowy poziom osiągnięd. Teraz chcę, aby 

działali na tych poziomach, nie zwracając uwagi na zegar. Bez stresu czasu, ale swobodnie spełniając 

wszystkie marzenia ich serc. ” 

„Niektórym się to nie spodoba i zrobią wyjątek, ale fakty to fakty i Ja jeszcze nie przyszedłem. I 

jesteście poruszeni, by produkowad więcej. Przyjdę, kiedy przyjdę, ale będziecie działad na 

optymalnych poziomach - to właśnie robię z Moim Ciałem ”. 

„Mój Lud i Moja Oblubienica spali w ramionach świata. Pokazałem wam wasz koniec, zgromadziliście 

się i teraz jesteście w stanie osiągnąd dla Mnie znacznie więcej. Nie przestawajcie teraz, rodzicie obfite 

owoce. Gdy wydarzenia się rozwiną, spowoduje to przyspieszenie i wyjście poza listę realizacji Mej 

woli.” 

„Ale na razie podniosłem was wszystkich do poziomu wydajności, którego nigdy nie znaliście, i tak 

powinno byd. Wszyscy poważnie zastanawialiście się nad swoim koocem, czy to śmiercią, czy 

przeniesieniem do Nieba, aby ostatecznie stanąd twarzą w twarz ze Mną. ” 

(Clare) Panie, pamiętam świętego człowieka, który powiedział: „Zapytaj Siostrę Śmierd”, zanim 

cokolwiek postanowił. Innymi słowy, czy będzie to coś, z czego będziesz dumny po śmierci? 

"Dokładnie. Ponieważ wróg zasiał kłamstwa na temat narodzin Ziemi i jej lat, ludzie popadli w sen, 

myśląc: „Och, dziesiątki tysięcy lat od teraz… to i to się zdarzy.” Nie, Ziemia nie istniała tak długo . 

Wiele może się wydarzyd w ciągu jednego dnia. Nie macie niekooczących się pokoleo, by zniszczyd 

Ziemię i siebie nawzajem. Mój osąd nadchodzi szybko, ale do tego czasu, podnieście swój krzyż i idźcie 

za Mną. ” 

„Twórzcie swobodnie bez ograniczeo czasowych. Służcie swobodnie, głoście swobodnie. Tak, czasu 

jest mało, ale możecie wykorzystad to, co macie teraz, jakbyście mieli więcej czasu. Czas jest 

złudzeniem, Clare, i jest całkowicie w Moich Rękach. Nic nie zmieniam, ale wyciskam was, abyście 

osiągnęli coraz wyższy poziom.  



Wykorzystałem do tego nadchodzące wydarzenia. Teraz chcę, abyście ruszyli naprzód bez obawy o 

czas. Czyocie to, co jest w waszych sercach, trzymajcie oczy i serce na Mnie, a czas szybko minie ”. 

„To nie jest Moje Serce ani Moja wola, abyście byli pod jarzmem czasu. Raczej chcę, abyście żyli, 

służyli i tworzyli swobodnie, bez tego erozyjnego strachu, który nieustannie szczypałby wam piętę. Co 

zaczniecie, Ja skooczę… albo tutaj na Ziemi, albo w Niebie. Innymi słowy, podążajcie za swoimi 

inspiracjami, podążajcie za nimi z miłością i pasją, nie szukając szczekających, pstrykających małych 

psów, gryzących was w pięty i przypominających wam o krótkim czasie.” 

„Nie panikujcie, nic się nie zmieniło. Nic. Celowo nie podałem wam daty. Nie powiedziałem wam „w 

taki a taki dzieo”, powiedziałem „tygodnie”. Nic z tego nie uległo zmianie. To, co się zmieniło lub chcę, 

żebyście zmienili, to jak patrzycie na czas; nie musicie już byd zastraszani przez zegar. Miejcie oczy na 

Mnie i na pracę przed Wami. Co zaczniecie, Ja skooczę. Nic, co podejmiecie, nie będzie daremne. Nic. 

Albowiem Moje słowa NIGDY nie powracają do Mnie puste. ” 

(Clare) Panie, czy słyszałam Cię dobrze o 3ch dniach ciemności? Kiedy wspólnie to stwierdziliśmy, 

doszliśmy do wniosku, że to wydarzenie nie nastąpi tak, jak ludzie myślą. Mam tu na myśli to, że 

niektórzy ludzie wierzą, że nadejdą 3 dni ciemności, i w tym czasie zostaną pochłonięci - coś w rodzaju 

przed Pochwyceniem. I zmienią się i otrzymają uwielbione ciała - a następnie pod koniec tych trzech 

dni, zostaną odesłani z powrotem na Ziemię, aby służyd przez 40 dni, aż do ostatecznego Pochwycenia 

wszystkich innych. 

Więc pytałam Go, ‘bo powiedział, że tak się NIE stanie. To oszustwo. Więc powiedziałam: „Panie, czy 

słyszałam Cię dobrze na temat 3ch dni ciemności? 

Odpowiedział mi… „Tak”. 

Tak, one się nie wydarzą, i ludzie przetransformowani do pracy tutaj? 

„Nie, to nie jest mój plan. To, co ci mówiłem, Clare, jest wiarygodne. 

Panie, nie mogę pogodzid tego, co mówisz, z ramami czasowymi, o których mówiłeś. To takie bolesne. 

Czy jestem zwiedzona? 

„Nie, Moja Miłości, nie pozwoliłem ci się zwieśd. Proszę o zapomnienie czasu i zabranie się do pracy. 

Czy mogę powiedzied to prościej? Co zaczniesz, skooczę. Clare, zostałaś zastraszona przez czas, Ja to 

kooczę. To się stanie, kiedy to się stanie i do tego czasu będziesz zajęta. Obiecałem, że to, co zaczniesz 

dla Mnie, skooczę dla ciebie ”. 

„Pozwól, że zadam ci pytanie, Najdroższa: jak możesz przegrad z taką propozycją?” 

(Clare) Nie mogę. 

"Dokładnie. Usuwam ciężar czasu z twojego ramienia i daję ci prawo do tworzenia zgodnie z 

pragnieniem twojego serca. Co może byd piękniejszego niż to?? 

(Clare) Ummm… zobaczmy. Zdrowy umysł i ciało? 



„I kiedy mówimy, znajdujecie energię, aby kontynuowad pracę dla Mnie. Czy nie zawsze żartujecie: 

„Gdzie Bóg prowadzi, On zapewnia?” Cóż, zapewniam ”. 

„A wam, moje narzeczone, mówię: nie tradcie żadnego gruntu. Widziałyście, jak krótkie jest wasze 

życie. Żyjcie dla Mnie, a nie dla świata, a nie będziecie się obawiad tej chwili, która formuje waszą 

wiecznośd.” 

„Wszyscy zostaliście podniesieni na wyższy poziom usług dla Mnie. Chcę, abyście kontynuowali tę 

drogę, żyjąc i będąc w koocówce waszych dni, dopóki nie usunę ograniczenia. Zrozumcie, Moje 

Miłości, kiedy ten świat się zmieni, będzie tak radykalny, tak katastrofalny, tak wywrócony do góry 

nogami, że czuję odrazę aby go posuwad naprzód. Zapewniam was, że nadchodzi. Czas ucieka, ale 

wszyscy byliście maksymalnie zestresowani z czasem, wszyscy siedzieliście na krawędzi siedzeo. ” 

„To, o co teraz proszę, to usiądźcie wygodnie, kontynuujcie produkcję dla Mnie na tym poziomie, ale 

bez stresorów czasu, które dobiegną kooca, byd może jutro. Wzywam do rezygnacji z chwili, 

porzucenia pracy, do której wszyscy zostaliście przydzieleni, i oddanie się Mnie. Zanurzcie się w tej 

pracy, nie martwiąc się o owoc. Czy nie jestem Panem Żniw? 

„Raczej pracujcie z lekkomyślnością w odniesieniu do czasu i bądźcie wolnymi małymi ptakami, 

bądźcie wolni aby latad i dwierkad, śpiewad i modlid się, cały czas odpoczywając w Moich Dłoniach, 

wiedząc, że każda dobra rzecz, którą robicie dla Mnie, jest tak bardzo przyjemna." 

„Pozwoliłem wam pracowad pod presją czasu, aby zmusid was do wyższego poziomu, abyście osiągnęli 

optymalny stan współpracy z Moim Duchem, aby osiągnąd Moją wolę. Teraz proszę tylko, abyście  

przestali liczyd dni i patrzyli na zegar i czerpali przyjemnośd z pracy. Zanurzcie się w partnerstwie z 

Moim Duchem i cieszcie się tym, co robicie razem z Nim ”. 

„W ten sposób Pismo się wypełni. Naprawdę przyjdę o godzinie, której się najmniej spodziewacie, a 

ponieważ będziecie w 100% oddani Mojej woli w tym momencie, wielka będzie wasza nagroda.” 


