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Mijn kind, aangezien het gebrul van Satan en zijn demonen luider wordt en de toonhoogte van hun 
geschreeuw in de Hemel gehoord wordt, moet Ik Gods kinderen waarschuwen hun ogen te openen. 
 
Kijk om jullie heen en wat zien jullie ? 
 
Onrust, ruzies, wanhoop en strijd. Dit alles werd ontstoken door de boze geesten die de mensheid 
omringen. 
 
Hun aantal, losgelaten uit de hel, is groot. Geen moment zullen zij de kwelling verlichten die, door de 
haat die zij al Gods kinderen toedragen, uitgespuwd wordt. 
 
Deze gevallen engelen werden jaloers toen Mijn Vader, God de Allerhoogste, de mensheid en het 
universum schiep. 
 
Hun hoogmoed en afkeer leidden tot hun ondergang en zij werden naar de hel verdreven. 
 
Geleid door Satan kwam hun haat tot uiting toen Ik de Mensenzoon, de Redder van de wereld, 
aandroeg. Hun haat tegen Mij overtreft alles wat door de mensheid gekend is. 
 
Koningin van al de Engelen, dit bracht hen in rep en roer. Zij wisten dat er geen terugweg zou zijn uit 
deze Goddelijke Hiërarchie.  
 
Om God, Mijn geliefde Vader, te kwetsen, willen zij vernietigen wat Hem nauw aan het Hart ligt, Zijn 
kostbare en geliefde kinderen. 
 
Door Zijn kinderen te verleiden, door middel van de bekoringen van de zonde, roven zij zielen. 
 
Mijn Vader zal deze snoodheid niet dulden en het moment waarop deze gevallen engelen definitief 
in de vuurhaard geworpen zullen worden, is nabij. Zij weten dit. 
 
Onder de leiding van Satan, drijven zij nu hun plannen op en elke seconde van de dag veroorzaken zij 
chaos in de wereld.  
 
Gods kinderen moeten weten dat het hun plan is om alles af te pakken wat God, de Almachtige 
Vader, dierbaar is. 
 
Dat is de reden waarom zij zich eerst richten op Zijn Heilige Kerken op de aarde. 
 
Wanneer zij Gods kerken infiltreren, dringen zij door tot Gods kinderen. 
 
Word wakker, kinderen, voor wat er zich voor jullie ogen afspeelt ! Jullie moeten te allen tijde 
waakzaam blijven ! 
 
Bid, bid, bid dat jullie gezegend worden met de genaden om het kwaad te herkennen wanneer dit 
aan jullie voorgesteld wordt als deel uitmakend van Gods plannen, terwijl dat niet zo is. 
 



Het zal een sterk geloof vergen en de aanvaarding van de waarheid, opgenomen in deze 
boodschappen uit de Hemel, om op de ware weg naar het eeuwig leven te blijven. 
 
Het eeuwig leven moet toegejuicht worden, kinderen, en mag nooit afgewezen worden ten gunste 
van bedrieglijke beloftes. 
 
Deze bedrieglijke beloftes worden, in deze tijd, de wereld voorgehouden door diegenen die jullie 
naties leiden en die misschien beïnvloed worden door de koning van de leugens. 
 
Ga en open jullie ogen, kinderen, en aanhoor, onderzoek en overweeg alles wat jullie in de naam van 
God voorgehouden wordt. 
 
Jullie geliefde Koningin van de Vrede 
Moeder van de Verlossing 


