De liefde is de weg naar de redding
Ontvangen zaterdag 5 februari 2011 11.50u
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag werden aan jou extra genaden
geschonken waardoor Ik je dichter bij Mij kan trekken. Want het is enkel
door dicht bij Mij te zijn dat je in staat zult zijn om vrede, liefde en
vreugde in jouw hart te ervaren. Het is slechts door het gebed en door je
problemen aan Mij te overhandigen dat wij één kunnen worden.
Wanneer je je overgeeft, Mijn dochter, en op Mij vertrouwt dan zal je de
liefde bevatten die Ik voor jou in Mijn Hart voel. En wanneer je dit doet,
zal jouw liefde voor Mij sterker worden. Het is slechts wanneer je al je
bekommernissen opoffert en ze in Mijn handen plaatst dat er zorg voor
gedragen zal worden.
Je kunt slechts ware liefde tonen aan anderen wanneer je van Mij houdt.
Het is door middel van de liefde dat je gezegend zult worden met de
gaven om andere mensen te bekijken met Mijn Hart vervuld van liefde en
erbarmen.
Het is enkel wanneer je Mij ware liefde toont dat je leven zal veranderen
en dat de vreugde je dagelijkse leven zal overheersen. Vrees Mijn liefde
nooit, Mijn kinderen! Deze is er in overvloed voor jullie allemaal als jullie
je alleen maar tot Mij zouden wenden en erom vragen. Eens je deze
liefde ontvangen hebt, wees er dan vrijgevig mee. Verspreid Mijn liefde
overal! Dit is de enige weg naar de redding.
Je liefhebbende Redder, Jezus Christus
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De wereldwijde bekering is aanstaande
Ontvangen zondag 6 februari 2011 13.40u – 14.00u
Zeer geliefde dochter, dit is één van de laatste boodschappen om
opgenomen te worden in Mijn eerste deel van het heilig boek vervat in
het volume ‘De Waarschuwing’.
Mijn geliefde kinderen, jullie zullen spoedig door middel van kastijding
gewezen worden op Mijn bestaan. Zeer spoedig zal nu het laatste
geschenk gegeven worden aan zowel de gelovigen in God, de Almachtige,
als aan de atheïsten vooraleer de glorieuze dag komt waarop Ik zal
terugkeren om te oordelen.
Deze grootse gebeurtenis zal jullie harten openstellen en jullie zullen met
ontzag kijken naar de geweldige liefde die Ik jullie laat zien door deze
daad van barmhartigheid. Velen onder jullie realiseren zich niet dat Ik, of
Mijn Eeuwige Vader, besta. Daarom zouden zovelen onder jullie, de
onschuldige zielen, moeten begrijpen dat Mijn barmhartigheid zich
tijdens de Waarschuwing over jullie uitstrekt.
Ongeacht welke naam jullie Mij zullen willen geven, het zal dán zijn dat
een nieuw inzicht jullie zielen zal omhelzen. Wees dankbaar wanneer dit
plaatsvindt want deze kastijding zal jullie redding zijn.
Zodra deze gebeurtenis voorbij is, zullen al de gelovigen, samen met
degenen die zich zullen bekeren omdat zij eindelijk de waarheid
beseffen, Mijn nieuwe strijdmacht op aarde vormen. Elk van jullie, die
vergiffenis zal gezocht hebben op het moment dat jullie zonden aan jullie
geopenbaard zullen worden, zal trachten de waarheid uit te dragen naar
diegenen in duisternis.
Mijn kinderen, deze gave zal jullie pijn bezorgen wanneer jullie in Mijn
naam bespot worden. Wees dankbaar als dit gebeurt want dan zal je
weten dat, hoewel deze ervaringen pijnlijk zullen zijn, je een ware
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apostel van Mij bent. Jullie zullen op de gepaste tijd met Mij deel
uitmaken van het Paradijs. Heb vertrouwen in jullie geloof, Mijn
dierbaren! Want indien jullie vluchtig, gedurende één enkel ogenblik, de
zuivere pracht konden zien die Mijn Vader voor jullie geschapen heeft in
het Paradijs, zouden jullie menselijke ogen het licht en de heerlijkheid
niet kunnen verdragen. Eenmaal een glimp hiervan opgevangen, zullen
jullie ondanks jullie verknochtheid aan deze aarde, die evenwel prachtig
is want ook deze werd door God geschapen, smeken om het moment
waarop jullie met Mij kunnen deelnemen aan het Paradijs.
Boodschap van liefde voor de atheïsten
Onthoud een laatste les van Mij. Atheïsten alom, luister nu naar deze
boodschap zelfs als jullie het moeilijk vinden om dat te doen. Elk van Mijn
kinderen wordt op een bepaald moment in zijn leven liefde gewaar.
Wanneer jullie in jullie hart liefde voelen, kunnen jullie dit niet zien, niet
aanraken en jullie vinden het misschien moeilijk te beschrijven. Er is geen
wetenschappelijke methode beschikbaar om dit te evalueren. De liefde
maakt jullie nederig. De liefde maakt jullie hart edelmoedig. De liefde kan
jullie helpen om grote offers te brengen. Liefde is verwarrend doch
hartstochtelijk. Liefde is niet door de mens gemaakt (kunstmatig). Het is
een geschenk van God. De liefde is maar afkomstig uit één bron. De
liefde is God. God is liefde. Zo eenvoudig is het. Open jullie hart voor de
zuivere liefde die Ik en Mijn Eeuwige Vader bezitten voor ieder en elk van
jullie. Kijk naar Mij zoals een kind naar zijn ouders zou kijken. Aanroep
Mij en Ik zal jullie hart innemen. Wanneer dat gebeurt, zullen jullie nooit
teruggaan.
Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus.
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Publiceer Mijn boodschappen overal ter wereld
Ontvangen maandag 7 februari 2011 22.00u
Mijn dochter, je dwaalde een beetje en nu vraag je naar de kracht om je
het vertrouwen en de moed te geven om Mijn instructies uit te voeren.
Dat is goed! Geef Me jullie tijd, op verzoek van Mijn geliefde Moeder,
omdat jullie ziel zuiver moet blijven bij het overbrengen van Mijn woord.
Ik moet je thans vragen om te beginnen met het plannen van de
publicatie van Mijn waardevolle Waarschuwing, een geschenk voor ieder
mens in de wereld. Zij moeten wereldwijd de details hierover krijgen via
het internet tegen het einde van februari. Haast je, kind! Doe wat gedaan
moet worden opdat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om dit te
vernemen. Besteed hier tijd aan, Mijn geliefde dochter, want het is nu
dringend. Dit verzoek is niet bedoeld om je schrik aan te jagen. Het is om
de dringende noodzakelijkheid te benadrukken opdat zoveel mogelijk
mensen in de wereld voorbereid zijn. Dan kunnen zij om verzoening
verzoeken wanneer hun zonden voor hun ogen ontsluierd worden.
Zij zullen veel baat hebben bij de voorbereiding. Het is door dit werk
aangaande de geschriften dat zij de Waarschuwing zullen overleven.
Daarna zullen zij zuiver zijn en door de zegeningen die zij zullen
ontvangen, zullen zij vervolgens klaar zijn om de beproevingen die
daarop zullen volgen, het hoofd te bieden.
Omhels dit geschenk, Mijn dochter! Voel je niet angstig of ontgoocheld!
Dit is een geschenk voor de mensheid. Dat je deze oproep aanvaard hebt,
heeft tot gevolg gehad dat je geleden hebt, maar niet op de manier die je
verwachtte. Jouw lijden ontstond door de verleiding. Jouw twijfels
hebben je tegengehouden om de vrede en de vreugde, die je bezit als je
Mij de vrijheid zou verlenen je te bezielen en te leiden, in je ziel te
aanvaarden. Mijn dochter, het wordt nu tijd om alles aan Mij over te
geven. Bied Mij je vrije wil aan als geschenk en Ik zal jou het grootste en
meest gekoesterde geschenk van allemaal geven. Vrede, vreugde en een
enorme liefde voor Mij in elk facet van je bestaan. Kom nu, Mijn dochter!
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Wees de Mijne! Word één met Mij! Geef Mij al je liefde, lijden,
bezorgdheid en bezwaren. Laat ze nu gewoon los! Dan, en enkel dan, zal
je waarlijk vrij en blijmoedig zijn!
Dit werk zal kracht vergen, Mijn dochter. Jij bent niet enkel wat je noemt
een zienster. Ik schenk jou de gave van de profetie. Waarom? Omdat jij,
Mijn kostbare profeet, essentieel zal zijn voor de wereldwijde
verspreiding van het goede nieuws over Mijn Tweede Komst wanneer Ik
zal terugkeren naar de aarde.
Ik begrijp dat dit nieuws schokkend kan zijn maar je bent op deze taak
voorbereid gedurende een zeer, zeer lange tijd. Jij wist dit alleen niet.
Om je te helpen bij deze taak heb Ik je een aantal heiligen toegewezen.
Hiertoe behoren de heilige Benedictus, de heilige Augustinus, de heilige
Paus Johannes Paulus II, de heilige Faustina, de heilige Malachias en de
heilige Theresia van Avila. Ik zal de anderen na verloop van tijd bekend
maken. Zij werken nu allemaal om je bij te staan in je taak, wat één van
de belangrijkste taken is ooit aan de mensheid gegeven voor dit cruciale
moment in de geschiedenis.
Vrees niet, Mijn dochter! Je bent meer dan bekwaam voor deze taak.
Waarom denk jij dat Ik zoveel discipline van je vraag? Je hebt nog een
lange weg af te leggen in jouw geestelijke ontwikkeling maar dat zal na
verloop van tijd komen. Ik zal persoonlijk met jou blijven spreken terwijl
het eerste volume openbaar gemaakt wordt. Ik houd van jou, Mijn
dochter. Ik weet dat jij van Mij houdt. Ik weet dat het voor jou zeer
moeilijk kan zijn door alle druk. Maar je zult volharden en sterker en
sterker worden. Jouw energie en snelle tempo van de geest zullen ervoor
zorgen dat deze belangrijke reeks van boodschappen uitgaat naar al Mijn
kinderen wijd en zijd. Alle landen.
Dit is alles voor het ogenblik. Dank je om de tijd te nemen om je te
bezinnen en op Mij te reageren deze avond.
Je liefhebbende Redder, Jezus Christus
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Boodschap van de Heilige Geest
Ontvangen zaterdag 12 februari 2011 15.30u
De tijd is thans gekomen om op te staan en deze beker aan te nemen –
drink ervan want het is de Beker van de Redding. Door uit deze beker te
drinken, zal je nu voorbereid worden om deze beker te delen met de
mensheid. Je bereidt je nu voor om de woorden van Christus aan het
licht te brengen zodat de zielen gered kunnen worden bij de
Waarschuwing.
Verspil geen enkel moment want de tijd nadert voor deze grootse
gebeurtenis. De wereld zal maar weinig tijd hebben om de inhoud op het
internet te lezen. Maar deze periode zal essentieel zijn om miljoenen te
redden van het vuur van de hel.
Dit is een grote verantwoordelijkheid maar je bent er nu klaar voor.
Ga nu heen in liefde en vrede.
De Heilige Geest

De opkomst van de Arabische Wereld – Drie
wereldleiders worden vermoord
Ontvangen donderdag 17 februari 2011 23.45u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben vandaag vol vreugde nu deze
belangrijke reeks boodschappen voltooid wordt om ze voor de hele
mensheid te publiceren. Je zult spoedig ontdekken dat alle landen deze
boodschappen zullen opzoeken. Maak je geen zorgen over je veiligheid
want Ik zal jou en je familie altijd beschermen. Alhoewel Ik vervuld ben
van liefde voor jou, Mijn kind, breekt Mijn Hart van groot verdriet door
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het lijden dat toegebracht wordt door de sluwe genootschappen die
plannen smeden om landen over te nemen.
Zij zullen dit doen door behendig leiders te elimineren. Vervolgens zullen
zij hulp aanbieden. Daarna zullen zij de vriendschap kopen van de nieuwe
regimes tot zij hen controleren. Deze nieuwe heerschappij zal erger zijn
dan de op macht beluste dictators die ten val gebracht zijn in naam van
de vrijheid.
Mijn dochter, let nu op de snelheid waarmee de Arabische Wereld zich
zal verenigen tegen Mijn volk, de Joden. Kijk toe hoe al hun
bondgenoten weg zullen vallen, hen onbeschermd achterlatend.
Mijn dochter, wanneer de Waarschuwing plaatsgrijpt, zal Mijn woord
met meer gretigheid beluisterd worden nadat de bekering plaatsvindt.
Dat zal de tijd zijn voor Mijn geheiligde volgelingen om zich hardnekkig te
verenigen tegen de tirannie die in de Westerse wereld zal opduiken,
vooral in Europa. Strijd voor jullie recht om te bidden. Als jullie dit niet
doen, zal het geen godsdienstoorlog worden maar een volkerenmoord.
Er zullen binnenkort drie wereldleiders één voor één vermoord
worden(*). Denk eraan dat elk van hen vermoord zal worden door de
samenzwering van de verdorven groeperingen – de subculturele
organisatie, die in alle naties heersen, maar die jullie niet kunnen zien
doordat zij lafaards zijn. Maar zij zullen zich niet lang verstoppen.
Wanneer zij het bestuur in hun greep hebben, zullen zij zich inspannen
om jullie aandacht te krijgen en respect eisen.
De Waarschuwing zal helpen om al Mijn kinderen, wijd en zijd, te redden.
De bekering, een geschenk van Mij, zal zelfs gegeven worden aan
diegenen die samenzweren en plannen maken om de heerschappij over
Gods aarde te verwerven. Als ze alleen maar konden begrijpen dat deze
macht nooit van hen zal zijn, zouden ze misschien stoppen. Maar zij zijn
blind.
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Meerdere van Mijn engelen, die nu de aarde infiltreren als mens, zullen
helpen om deze arme misleide zielen de waarheid te tonen. Velen zullen
zich bekeren. Anderen niet.
Mijn dochter, ga de boodschap snel verspreiden. Je hebt maar een paar
weken. Gebruik elk beschikbaar hulpmiddel! Toon moed! Doe echt alles
om het voor al Mijn kinderen, alle naties mogelijk te maken de bedoeling
van Mijn bijzonder geschenk te begrijpen – wanneer Mijn hand zich
uitstrekt vanuit de Hemel om hun zielen te redden.
Degenen die zich aanvankelijk niet bekeren, zullen dit doen vanwege de
vervolging waardoor meer en meer zielen zich terug tot Mij zullen
wenden. Dit zal een zeer moeilijke tijd worden voor iedereen. Maar wees
geduldig! Er zijn goede tijden in het vooruitzicht wanneer de vrede op de
aarde zal weerkeren. Na deze roep om wakker te worden, zullen Mijn
kinderen de liefde zien die Ik bezit en ze zullen terug in Mijn armen
komen gelopen. Zodra dat gebeurt, zal Mijn strijdmacht zich vormen en
Mijn Koninkrijk verdedigen tegen de Bedrieger van wie de heerschappij
van korte duur zal zijn.
Dit is een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid, kinderen. Jullie
zullen dit zeer spoedig beseffen. Tegen dan hebben jullie op het moment
van de Waarschuwing geen sceptische gedachten – wanneer dit gebeurt,
zullen jullie je hart openen voor de waarheid.
Ga nu heen in vrede en liefde voor de gehele mensheid, Mijn dochter.
Jezus Christus, Koning van de Joden
(*)Nota: De namen van deze drie wereldleiders zijn door de zienster
gekend maar worden niet vooraf gepubliceerd vanwege de betrokken
gevoeligheid. Twee zijn er van het Midden-Oosten en één van het
Westen. Twee priesters en één mediakanaal, voor toekomstige
publicatie, hebben persoonlijk hun namen gekregen.
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Laatste boodschap voor het volume ‘De Waarschuwing’
Ontvangen zaterdag 19 februari 2011 15.00u
Mijn zeer geliefde dochter, je doet je best om te gehoorzamen aan Mijn
instructies om je ziel te heiligen en dit verheugt Me zeer. Schenk Me
a.u.b. een vol uur van je dag in stilte met Mij en laat Me je dichter bij
Mijn Heilig Hart trekken.
Je zult je veel sterker voelen wanneer je dit doet. Begin vanaf vandaag
om deze tijd in Mijn gezelschap door te brengen zodat Ik je hart kan
verlichten en je last kan verzachten.
Vandaag wil Ik aan jou Mijn verlangen bekendmaken voor de mensheid
om te beginnen met de evaluatie van hun leven in voorbereiding op de
Waarschuwing. Mijn dochter, diegenen van jullie die zich niet
voorbereiden hebben gebed nodig, veel gebed.
De Waarschuwing, het grote geschenk, zal thans aan de wereld
voorgelegd worden. Iedereen zal de kans krijgen om te genieten van de
vreugde wanneer zij eindelijk de waarheid zullen begrijpen. De waarheid
omtrent Mijn bestaan. Bid voor iedereen, Mijn kind, opdat zij de moed
zullen hebben om Mij om vergiffenis te vragen.
Mijn dochter, eindelijk beginnen overal Mijn kinderen hun ogen te
openen. Zij beseffen nu dat de wereld verandert. De wereld zoals zij deze
ooit kenden, is in een nieuw stadium gekomen. Dit nieuwe stadium zal
een aantal etappes voorafgaan vooraleer zij, Mijn kinderen, uiteindelijk
klaar zullen zijn voor het Nieuw Paradijs. De parasieten van de Bedrieger
zullen, jammer genoeg, koppig strijden tot het bittere einde. Bid nu voor
deze arme waandenkende zielen opdat er een vonk van licht hun hart zal
overspoelen wanneer zij in contact komen met Mijn toegewijde
volgelingen. Jullie, Mijn volgelingen, hebben de genaden gekregen om al
deze zielen te helpen bekeren die verdwaald zijn in de woestijn en in een
verwarde toestand, door Satan in hun zielen veroorzaakt.
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De profetieën van La Salette, Fatima en Garabandal ontvouwen zich nu
Alle profetieën gegeven aan de gezegende zieners van La Salette, Fatima
en Garabandal zullen zich nu voor ieders ogen ontvouwen. Aan al die
duizenden gelovigen die deze profetieën kennen en aanvaarden, wees er
jullie van bewust dat Ik, jullie Redder, jullie nu allemaal oproep om te
bidden voor de zielen van de gehele mensheid. Open jullie hart nog eens
voor deze nieuwe boodschappen – de laatste profetieën in hun soort die
aan elk van Mijn kinderen geschonken worden voordat Ik terugkom om
te oordelen.
Oproep aan alle bedienaren van de Kerken
Ik roep ook Mijn geheiligde dienaren van alle godsdiensten die Mijn
Eeuwige Vader vereren, op om nu te luisteren. Laat niet toe dat de
Bedrieger, door middel van zijn Valse Profeet, jullie misleidt tot het
geloven van de leugen die binnenkort in zijn naam in stand zal worden
gehouden. Voor diegenen onder jullie die van Mij houden, zal dat een
zeer moeilijke tijd worden omdat jullie erg in de war zullen zijn.
De Valse Profeet en de Antichrist
Bekijk eenvoudig de Valse Profeet, die zal trachten Mijn Kerk te leiden,
met heldere ogen want hij is niet afkomstig uit het huis van Mijn Eeuwige
Vader. Hij zal zich wel zo voordoen. Maar dit zal niet waar zijn. Kijk ook
naar de vriendschap die hij aan de dag zal leggen met de Antichrist want
zij zullen twee van de meest bedrieglijke volgelingen van Satan zijn –
gekleed in schaapsvacht. Zij zullen krachten hebben die zullen lijken op
de wonderen van weleer maar dat zullen satanische krachten zijn. Jullie
moeten te allen tijde in staat van genade blijven als middel om jullie
geloof te verdedigen. Bid voor Mijn geheiligde dienaars die door de
lauwheid van hun geloof in de armen van de Bedrieger getrokken zullen
worden. Hij zal aantrekkelijk voor hen zijn omdat hij opwinding, passie,
zogenaamde liefde die egoïstisch zal zijn, zal bieden en zijn
charismatische verschijning zal moeilijk te weerstaan zijn. Volg die weg,
Mijn gewijde dienaren, en jullie zullen voor altijd voor Mij verloren zijn.
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Jullie kunnen je afvragen: waarom vertonen deze gebeurtenissen
dergelijke moeilijkheden? Jullie kunnen je bovendien afvragen waarom Ik
het toelaat dat deze dingen gebeuren. Jezus zou immers door Zijn
barmhartigheid dergelijke belemmeringen niet opvoeren. Welnu, Ik moet
dit toelaten omdat het door deze uitdagingen zal zijn dat de eindstrijd
tussen Mijn Eeuwige Vader en de Boze kan plaatsvinden. Zonder een
laatste confrontatie kan hij, de Satan, uiteindelijk niet in de afgrond van
de eeuwige hel geworpen worden.
Wees waakzaam voor dit bedrog. Laat niet toe dat jullie zielen op deze
manier verloren gaan. Bid, bid, bid voor de genade van het
onderscheidingsvermogen zodat jullie deze Valse Profeet kunnen zien
voor wat hij werkelijk is. Een duivel vanuit de diepten van de hel,
gezonden om jullie te verstrooien. Wees dankbaar dat jullie zijn
doelwitten zijn! Vanwege jullie trouw aan Mij zullen jullie voor de
ultieme test geplaatst worden. De test van jullie geloof! Nooit meer
zullen jullie het hoofd moeten bieden aan een dergelijke test. Wees dus
voorbereid! Wend jullie nu tot Mij, jullie allemaal Mijn gewijde dienaren,
voordat het te laat is.
Jullie geliefde Redder, Jezus Christus
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