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"Όπως στις ημέρες του Νώε, τα σημερινά γεγονότα θα αιφνιδιάσουν πολλούς. Αυτό οφείλεται 
εν μέρει στο ότι σας προετοιμάζω τόσο καιρό που νομίζουν ότι είναι ένας ακόμη ψευδής 
συναγερμός, αλλά σύντομα θα έρθει η εκπλήρωση και θα κάνει πολλούς να αναρωτηθούν αν 
είναι πραγματικά αυτή η ώρα. 
Αλλά εσείς, οι νύφες Μου, θα έρχεστε κάθε μέρα όλο και πιο κοντά σε Μένα προσκολλημένες 
σε Μένα και έχοντας πλήρη εγρήγορση όσον αφορά τις γραπτές προφητείες. 
Λάτρεις μου, αυτή τη στιγμή θέλω να περάσω περισσότερο χρόνο με τον καθένα από εσάς. 
Λαχταρώ να κρατήσω τη νύφη Μου στην αγκαλιά Μου, να την παρηγορήσω και να χορέψω 
μαζί της. Ο χορός είναι ένα όμορφο πράγμα όταν κινούμαστε μαζί υπό τους ήχους της ιερής 
λατρευτικής μουσικής. 
Κάθε μέρα θέλω να έρχεστε όλο και πιο κοντά Μου και να γίνεστε όλο και περισσότερο μέρος 
της Καρδιάς Μου, ώστε να μπορείτε να προσεύχεστε για τα πράγματα που είναι πιο σημαντικά 
για Μένα. 
Όπως βλέπετε, οι επιθέσεις του εχθρού γίνονται όλο και πιο συχνές. Επιτρέπω αυτό να σας 
φέρει σε θέματα πολέμου και κρίσης. Κάθε μέρα όλο και περισσότεροι δαίμονες από το 
Νιμπίρου έρχονται στη γη. Οι θεάσεις θα γίνονται όλο και πιο συχνές μέχρι να φτάσετε στο 
σημείο της πλήρους αποκάλυψης, όπου θα βλέπετε πλοία στον ουρανό. 
Όταν συμβεί αυτό, θα υπάρξει μια μαζική εκστρατεία δημοσίων σχέσεων για να σας πείσουν 
για την καλοσύνη και τη φιλανθρωπία τους. Μην ξεγελιέστε - είναι όλα δαιμονικά όντα με κακές 
προθέσεις! Τότε πρέπει να σταθείτε όρθιοι και να ειδοποιήσετε όσο το δυνατόν 
περισσότερους. . . Αυτά τα πλάσματα δεν είναι ευγενικά - έχουν μόνο την καταστροφή σας στο 
μυαλό τους! 
Κατανοήστε ότι τα στοιχεία που περιέχονται στη σύριγγα COVID θα αρχίσουν επίσης να 
αλλάζουν τους ανθρώπους - θα τείνουν περισσότερο προς το βασίλειο των δαιμόνων. Πολλά 
θα επιδείξουν παράξενη συμπεριφορά και θα προσπαθήσουν να δαγκώσουν και να 
καταβροχθίσουν ανθρώπους. Θα διατεθούν πολλά αντίδοτα, αλλά χωρίς αυστηρή 
παρακολούθηση, πολλά από αυτά θα αποτύχουν. Δεν έχουν καμία αίσθηση σεμνότητας και 
συχνά θα εντοπιστούν γυμνοί ή με βαριές στολές από καμβά που θυμίζουν τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο. 
Σε αυτό το σημείο, η ναζιστική ατζέντα θα γίνει πιο διαδεδομένη και αποδεκτή. Και τα παιδιά 
εκείνων που δεν προσεύχονται θα πληρώσουν το υψηλότερο τίμημα γι' αυτά. 
Ναι, αυτή είναι η εποχή της αποκάλυψης και πολλά παράξενα πράγματα θα εμφανιστούν από 
το εσωτερικό της γης και από το διάστημα. 
Οι άνθρωποι θα τρομοκρατηθούν, θα τρέξουν και θα κρυφτούν. Αλλά αυτό που έχουν γίνει 
αυτοί οι άνθρωποι θα είναι αναπόφευκτο, και θα είναι βίαιοι και επιθετικοί για να ικανοποιήσουν 
τα ζωώδη ένστικτά τους. Θα είναι μια στιγμή που δεν θα μοιάζει με καμία άλλη, νύφες Μου. 
Δεν θα μπορείτε να επιχειρηματολογήσετε με όσους έχουν κάνει την ένεση COVID, επειδή θα 
λείπει ο πυρήνας του μυαλού τους, όπου βρίσκεται η λογική. Η προσευχή θα είναι το μόνο σας 
καταφύγιο. 
Οι καιροί αυτοί δεν είναι μακριά, αλλά η εμφάνισή τους καθυστερεί αυστηρά για να συμπέσει 
με άλλα παγκόσμια γεγονότα που θα κάνουν τη γη να παραπαίει σαν μεθυσμένη. Καλό θα 
ήταν να προετοιμαστείτε γι' αυτή τη στιγμή προσευχόμενοι και ενημερώνοντας καλά. 
Θα ανταποκριθούν στη χρήση του ονόματός Μου." 
 


