






„Dítě, vyvolila jsem Tě, abych ti sdělila poselství, které patří všem li-

dem. Jdi a zveřejni má slova, aí je slyší celý svět! Neboj se, budu 

stále s tebou! Budeš sice mnohými napadána, ale čím hlubší je 

tvoje víra, tím méně pocítíš jejich útoky. 

To, co ti ted říkám, patří všem lidem, aby poznali, co je v budoucnosti 

očekává. Lidstvo jde vstříc velkým trestům. Nepřijdou dnes nebo 

zítra, ale před koncem dvacátého století. Lidstvo se nevyvíjí tak, 

jak to Tvůrce od něho očekával. Jeho zákony i dary podupávají se 

zpupností a pýchou. Nikde na zemi není pořádek. Všude, i v nej-

vyšších vládních a církevních kruzích, má sídlo Satan, jehož cílem 

je strhnout lidstvo pod svou plnou moc. 

Satan ovlivní a zmate mozky vědců, kteří vynaleznou zbraně, schopné 

v několika minutách zničit miliony životů, více jak poloviny lid-

stva. Nezastaví se ani před nejmocnějšími na zemi, které přiměje 

k tomu, aby dali příkaz vyrábět velké množství zbraní, které 

mohou zničit v okamžiku veškerý život na zemi. 

Běda všem vládnoucím na této zemi, běda všem církevním hodnos-

tářům, kteří se nepostaví proti satanskému řádění a neukáží lid-

stvu cestu k obratu! Pak nechám dopadnout trestající paže mého 

pozemského syna, Ježíše Krista. Běda všem mocným této země, bě-

da těm, kteří se nesnaží zachovat pořádek. Pak budu prosit Boha, 

aby vynesl rozsudek nad lidstvem, který bude mnohem hroznější 

než byla potopa světa

Všude na zemi vládne Satan. Mezí církevními hodnostáři dojde ke vzá-

jemným bojům, protože Satan vnikl do jejich řad. V Římě dojde 

k velikým změnám. Co je shnilé odpadne, to, co odpadá nebude 

zadrženo, protože učení církve je zatemněno. 

Všechno lidstvo a celá země projdou nesmírnými útrapami. Oheň 

a kouř budou padat s nebe a celá země bude zahalena temnotou. 

Vody oceánů se začnou vypařovat a bude panovat tak vysoká tep-

lota, že syčící pěna vod bude dosahovat až k nebi.



Vše, co stojí, bude strženo, od hodiny k hodině zemřou miliony a mi-

liony lidí. Ti, kteří zůstanou naživu, budou závidět těm, kteří již ze-

mřeli. Celá země se bude otřásat, všude bude panovat bída a hlad.

Čas ubíhá a propast mezi duchovní říší a říší člověka je stále hlubší. 

Lidstvo ve své nevědomosti a pýše pomáhá Satanovi k vítězství. 

Satan ovládne celý svět.

Ti, kteří přežijí, budou volat k Bohu o pomoc a On je vyslyší. Přijde 

nový život, takový, jaký byl předtím, než člověk a svět propadli 

ďáblu.

Volám všechny následovníky mého pozemského syna, Ježíše Krista! 

Hledejte jeho blízkost, obraťte se k němu, on je záruka, že přežije-

te v duchu tuto dobu.

Čas všech časů přichází stále blíž a konec konce je na dosah. Běda, 

běda všem mocným tohoto světa, běda všem představitelům církví, 

jestliže neobrátí svoje kroky k nápravě. Běda, zůstane-li vše tak ja-

ko nyní! Pak bude vše ještě mnohem horší než to, co vám teď 

říkám.

Jdi, mé dítě, jdi a předej moje slova těm, kteří mají moc má slova pře-

dat lidstvu. Jsem a budu stále s tebou. Pamatuj si dobře co ti 

říkám a postarej se, aby to bylo zveřejněno pro celý svět."




