
Όλα αυτά είναι σημάδια του Ερχομού Μου... Όπως στις μέρες του Νώε 
10 Αυγούστου 2022 - Λόγια από τον Ιησού προς τον Udo για τους κατοίκους της καρδιάς και 
όλους εκείνους που έχουν και ακούν αυτιά 
 
(Ούντο) Είθε ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας προστατεύει, αγαπητή οικογένεια. Σήμερα 
μιλήσαμε για το Big Foot και άλλες ανωμαλίες, όπως θεάσεις UFO, του Νησιού του Πάσχα και 
του ωραίου γίγαντα, και τα νέα για μερικούς γίγαντες που λέγεται ότι είναι 30 μέτρα ή 
μεγαλύτερα. 
(Ιησούς) “Όλα αυτά είναι σημάδια του ερχομού Μου... Όπως ήταν στις μέρες του Νώε, έτσι θα 
είναι στους έσχατους καιρούς. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι για κάθε έναν που βλέπετε, 
υπάρχουν χιλιάδες άλλοι που κρύβονται ή καλύπτουν τον εαυτό τους, ώστε να μην τους 
βλέπετε. Ναι, θα υπάρξουν μέρες που θα δείτε σμήνη από αυτά και η αποκάλυψη θα γίνεται 
όλο και πιο προφανής. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει τίποτα καλό σε αυτά. Είναι 
όλα δαιμονικά σκεύη. Φορείς που είναι έτοιμοι να κατακτήσουν τον κόσμο. 
Δεν έχουν καμία σχέση με αυτά, παιδιά. Μόλις αρχίσετε να τους διασκεδάζετε, μπορείτε να 
σημανθείτε, αν και το σημάδι Μου πάνω σας είναι επίσης πολύ ισχυρότερο. Ωστόσο, μην 
αφήσετε την περιέργεια να κατακλύσει την κοινή λογική. Αυτά τα πράγματα που φαίνεται να 
έρχονται στη Γη προέρχονται στην πραγματικότητα από μέσα από τη Γη και είναι προάγγελοι 
του χάους, της καταστροφής και της αναρχίας που πρόκειται να έρθουν. 
Προετοιμαστείτε προσκολλημένοι σε Μένα και κάνοντας το καλό - όλα τα καλά που μπορείτε 
να κάνετε - κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία που σας δίνω. Μη χάσετε την ευκαιρία να βελτιώσετε 
τη ζωή των ψυχών που σας στέλνω. 
Τόσοι πολλοί άνθρωποι θα θέλουν να μάθουν τι και ποιοι είναι και τι σημαίνει. Για τον λόγο 
αυτόν, σας το λέω για να μπορέσετε να δώσετε μια καλή απάντηση. 
Είστε προστατευμένοι εδώ, αλλά όταν πηγαίνετε ψηλότερα στα βουνά, υπάρχουν πράγματα 
που δεν πρέπει να δείτε. Θα δοθούν κάθε είδους λόγοι και δικαιολογίες σχετικά με τη φύση 
αυτών των πλασμάτων. Αλλά θέλω να παραμείνουν σταθερά αγκυροβολημένα στη 
συνειδητότητά σας ότι χρησιμοποιούνται από τη σκοτεινή πλευρά και κατοικούνται από 
δαίμονες που τελικά δεν έχουν το καλύτερό σας στο μυαλό. 
Ούντο, αυτά τα πράγματα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, και αυτός είναι ένας άλλος λόγος για 
τον οποίο η γη πρέπει να καθαριστεί με φωτιά. Αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε 
με αυτά, αλλά στο μέλλον - να γνωρίζετε ότι υπάρχουν. 
Φυσικά, πολλά είναι γνωστά γι 'αυτά από τις στρατιωτικές και άλλες πηγές, αλλά εκείνοι που 
δεν πιστεύουν στο κακό δυσκολεύονται να τα αναγνωρίσουν ως τέτοια. 
Μην αφήσετε τον εαυτό σας να μολυνθεί από τον εντυπωσιασμό! Απλώς να γνωρίζεις ποιοι 
και τι είναι, και να χρησιμοποιείς το Όνομά Μου και να παραμένεις ενεργός στον πόλεμο.“ 


