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Atheïsten, luister naar Mij 

Tegen diegenen die beweren dat ze niet in Mij geloven, heb Ik dit te zeggen. Stel jezelf de 

volgende vraag. Kan je je een tijd herinneren dat je wel geloofde ? Denk terug aan toen je 

een kind was dat geloofde in God. Het maakt niet uit welke godsdienst je ouders beleden. 

Geloofde je ? Wat veranderde er ? Was het de invloed van anderen ? Zegden zij je dat er een 

rationeel antwoord was voor je wezenlijke bestaan ? 

Het is sinds het begin der tijden moeilijk geweest voor Mijn kinderen om het andere 

bestaan, buiten dit hier, te aanvaarden. Kijk toch rond in de wereld en zie de wonderen van 

de schepping van Mijn Eeuwige Vader. De zon, de 

maan, de zee, de rivieren, de planten, de dieren en 

alle wonderen van de schepping en beantwoord het 

volgende. Waar kwam dit allemaal vandaan ? Geloof 

je echt dat het tevoorschijn kwam uit iets anders dan 

een superieur wezen ? Wees gewaarschuwd als je de 

leugens hoort, verspreid door zogenoemde 

helderzienden, die voorkomen in de New Age-

beweging. Zij worden gevoerd naar wat zij geloven 

als zijnde de waarheid en de sensatie van het aan hen beloofde leven in een nieuw tijdperk. 

Dit tijdperk, waartoe zij gebracht werden om in te geloven, is een nieuw paradijs. Een soort 

van gecontroleerde mensheid maar niettemin het roemrijke centrum van het universum. Dit 

is een valse leer. Veel van Gods mensen, met inbegrip van degenen die geloven, verwarren 

ten onrechte hun geloof in deze leer met deze van het Licht. 

Zij worden geleid door de demonen. Sommigen weten dat zij bestaan. Anderen niet. Bid dat 

zij de waarheid inzien voordat zij verdergaan op hun zinloze weg naar ijdelheid. 

Tegen de atheïsten zeg Ik het volgende. Ik houd van jullie hoezeer jullie Mij ook beledigen. 

Tot de atheïsten die geleid en beïnvloed worden door andere overtuigingen zeg Ik : stop 

en denk na ! In hun zoektocht om de door mensen gemaakte redenering te volgen, 

geloven zij eenvoudigweg in een ander geloof. Het geloof dat de mens de controle heeft. 

Hij heeft dit niet. Maar dezelfde mensen, Mijn dierbare kinderen waarvoor Ik zal strijden, 

worden aangemoedigd om satan, de bedrieger en vijand van de mensheid, te volgen. 

Vraag aan de atheïst die buitengewoon veel moeite doet om Gods kinderen onder druk te 

zetten waarom hij dit doet. 



Is het niet genoeg om Mij gewoon te loochenen ? Waarom liegen deze mensen ? Veel van 

deze atheïstische groeperingen hebben een plan om Mijn kinderen te bekoren en 

verleiden tot een valse leer. Vergis jullie niet ! Hun overtuiging is een andere vorm van 

religie. Een religie die het vermogen van de intelligentie, het verstand en de trots verheft. 

Zij imiteren de eigenschappen van satan. Zij volgen in hun blindheid een ander geloof – de 

bewieroking van het duister waar geen liefde bestaat. 

Zo hoogdravend zijn deze atheïsten, zo trots op hun godsdienst, dat zij niet beseffen dat 

waar zij voor staan een godsdienst is – de godsdienst van de bedrieger, die met hun 

domheid lacht. 

Atheïsten, luister nog een laatste keer naar Mij. Keer nu terug naar de Schriften. 

Onderzoek het Boek van Johannes en aanschouw de waarheid daar deze zich nu begint te 

ontvouwen. Lijkt het jullie niet reëel aangezien jullie nu getuige zijn van de gebeurtenissen 

terwijl ze elke dag, laag na laag, voor jullie ogen worden blootgelegd. 

Kunnen jullie niet inzien dat Mijn woord, Mijn profetie, zo lang geleden aangekondigd, 

misschien de waarheid is ? Open jullie ogen en spreek eens tot Mij als volgt : 

“God, als U de waarheid bent, onthul dan aan mij het teken van Uw liefde. Open mijn hart 

om leiding te ontvangen. Als U bestaat, laat me Uw liefde voelen zodat ik de waarheid kan 

inzien. Bid nu voor Mij.” 

Aangezien Ik beroep op jullie doe, zeg Ik dit nog een laatste keer. De liefde is niet gemaakt 

door mensen. Jullie kunnen deze niet zien maar wel voelen. De liefde komt van de Eeuwige 

Vader. Het is een geschenk voor de mensheid. Het komt niet vanuit de duisternis. De 

duisternis die jullie voelen, is verstoken van liefde. Zonder ware liefde kunnen jullie niet 

voelen. Jullie kunnen het licht niet zien. Jullie zijn niet bezorgd om welke toekomst dan ook. 

Ik ben het Licht. Ik ben de toekomst. Ik breng jullie gelukzaligheid en leven voor altijd. 

Verander nu en vraag om Mijn hulp ! Doe dat en Ik zal jullie verhoren en jullie in Mijn armen 

sluiten. 

Mijn tranen van geluk zullen je verlossen naarmate je terug Mijn geliefd kind wordt. Kom nu 

en sluit je bij Mij aan in het Paradijs. 

Jullie liefhebbende Verlosser, Jezus Christus. 

 

Waarschuwing betreffende de hel en de belofte van het Paradijs 

Zaterdag 13 november 2010 om 15.00 u. 

Mijn geliefde dochter, je hebt een verschrikkelijke vervolging doorstaan die Ik heb 

toegelaten om je ziel te bevrijden van de kwellingen van de hel. Je bent nu verlost en je 

geestdrift zal je in staat stellen om Mijn woord te verspreiden zodat de mensheid bevrijd kan 



worden van het lijden dat hen wacht als ze zo dwaas zouden zijn om te bezwijken voor de 

kwade. 

Jij, Mijn dochter, wordt van helemaal in het begin gestuurd. Ik ben je de hele tijd sterker aan 

het maken en dit pas sinds een paar dagen. Hoe denk je dat je zult zijn binnen een week, een 

jaar of twee ? Een vechter, moedig tot het einde. Je zult met Mij werken om de zielen van 

Mijn zeer geliefde kinderen, voor wie Ik een diepgaand en uiterst liefdevol medelijden heb, 

te zuiveren. De liefde stroomt door Mijn aderen zoals een rivier. Mijn mededogen slinkt 

nooit ondanks het feit dat zij zich de andere kant op draaien. 

Ik zal hen redden van de kwellingen van de hel 

Vertel hen, Mijn dochter, dat Ik hen zal redden van de kwellingen van de hel. Ik heb het 

nodig dat zij zich tot Mij wenden in hun vreugdeloze, verwarde toestand. Er is maar één weg 

naar de liefde en de vrede. Dat zal in Mijn nieuwe Paradijs zijn wanneer Hemel en Aarde één 

zullen worden. Weten zij dit dan niet ? Hebben zij nog nooit gehoord van Mijn belofte van 

weleer ? De belofte van het eeuwige leven, waarin zij – de gehele mensheid die zich tot Mij 

wendt – met lichaam, ziel en geest gevoerd zullen worden naar de Nieuwe Aarde en Hemel 

wanneer deze opnieuw samengevoegd zijn als het Paradijs, reeds zolang aan Mijn Vaders 

kinderen beloofd. 

Geloof, Ik smeek het jullie ! Denk na ! Als je nooit met de Heilige Schrift in aanraking 

gekomen bent, stel jezelf dan deze eenvoudige vraag : Wanneer jullie liefde voelen in jullie 

harten, waar denken jullie dat dit vandaan komt ? Is het een liefde die jullie een 

zachtmoedig, nederig, hunkerend gevoel geeft totaal vrij van ik-zucht ? Zo ja, dan is dit de 

liefde die Ik beloof aan al Mijn kinderen die zich tot Mij wenden. 

 

Hoe wereldse ambities jullie leeg achterlaten 

Het is moeilijk, Ik weet het lieve kinderen, om te geloven in een andere wereld dan degene 

waar jullie in leven. Herinner jullie dat deze wereld gemaakt is door God, de Eeuwige Vader. 

Daarna werd deze bezoedeld door de werken van de bedrieger. Hij, satan, is uiterst 

doortrapt. Jullie, Mijn kinderen, moeten toch weten dat de wereldse ambities, die jullie als 

onverzadigbaar ervaren, jullie niet bevredigen. Jullie voelen een leegte die jullie niet kunnen 

verklaren of begrijpen, is het niet zo ? En dan streven jullie naar meer en meer. Maar, ook al 

hebben jullie het gevoel dat jullie het zouden moeten zijn, toch zijn jullie nog steeds niet 

tevreden. Waarom is dat ? Hebben jullie in je harten gekeken en jullie afgevraagd : waarom ? 

Waarom ? Het antwoord is heel eenvoudig. 

God schiep de mensheid. De mensheid werd verleid door satan. In deze mooie wereld die 

God uit Liefde geschapen heeft bestaat de Satan echt. Jammer genoeg zal hij, satan, bestaan 

tot aan Mijn Tweede Komst. Hij zal dan ontmaskerd worden vanwege de enorme leugens en 



het bedrog welke hij aan Mijn kinderen verkondigd heeft. Tegen die tijd zal het te laat zijn 

voor vele van Mijn kinderen, met inbegrip van diegenen die onzeker of besluiteloos zijn om 

te geloven in de Goddelijke, superieure schepping van Mijn Vaders Koninkrijk. 

Wijs Mij niet af ! 

Luister ! Ik, Jezus Christus de Verlosser, ben gezonden om jullie 

allemaal een tweede kans te geven om in Mijn Vaders Koninkrijk 

binnen te gaan. Aanhoor nu Mijn belofte ! Luister naar Mijn stem, 

door de Goddelijke Genade via Mijn zieners en profeten naar de 

hedendaagse wereld gezonden, en besef dat in de ogen van Mijn 

Vader al Mijn kinderen gelijk zijn. Degenen die Hem volgen zijn 

gezegend maar ondergaan kwellingen voor de zielen die niet 

geloven en weigeren om te luisteren. God heeft de wereld 

gemaakt. Deze kwam niet tevoorschijn vanuit het niets. De mens heeft dergelijk wonder, dat 

de wetenschap nooit zal kunnen verklaren, niet bedacht en kon dit evenmin. Het Goddelijk 

bovennatuurlijke kan nooit echt begrepen worden tot alle kinderen zich overgeven met 

geest, lichaam en ziel aan de zuivere liefde die Ik aanbied. 

A.u.b., Ik smeek jullie allemaal om jullie Schepper niet af te wijzen. A.u.b., luister niet naar 

het bedrog door de leugens die aan jullie verteld worden door de bedrieger via 

Vrijmetselaars, de Illuminati, de valse profeten, de bizarre en volledig verdorven erediensten 

die zich ontwikkeld hebben door de domheid van de 

mensheid. 

De satan bestaat echt 

De mensheid is zwak. Zelfs de meest heilige volgelingen 

vallen ten prooi aan de voortdurende verleidingen van de 

kwade. Het probleem is dat zij, die plezier zoeken, niet 

geloven dat hij echt bestaat. Anderen weten dat hij echt is 

en dat hij bestaat. Zij zijn degenen die Mij het meeste 

hartzeer bezorgen. 

Wonden openen zich weer en etteren 

Ik lijd zodanig dat de wonden, aan Mij toegebracht bij 

Mijn verschrikkelijke kruisiging waaraan Ik bezweken ben, 

zich weer openen en etteren. Mij achterlatend in de uiterst pijnlijke doodstrijd van lichaam, 

ziel en goddelijkheid. Toch zal Ik nooit ophouden van jullie allemaal te houden. 

Ik roep jullie op vanuit de Hemel en in naam van Mijn Eeuwige Vader, die ieder en elk van 

jullie gecreëerd heeft uit pure liefde, om stand te houden. Verwerp satan ! Geloof dat hij 



bestaat ! Neem dit aan ! Open jullie ogen ! Zien jullie de onrust niet die hij veroorzaakt in 

jullie levens ? Zijn jullie blind ? 

Een boodschap voor de rijken 

Tegen de rijken zeg Ik : stop ! Denk na en richt jullie slechts een ogenblik tot God. Vinden 

jullie je taak bij het leven naar jullie geboden aangenaam ? Voelt het goed ? Hebben jullie 

Mij verloochend voor de wereldse buitensporigheden ? Diezelfde buitensporigheden en 

genoegens zullen jullie met een leeg hart achterlaten. Jullie zullen in jullie eigen hart merken 

dat het niet goed voelt. Toch zullen jullie nog snakken naar meer van die lege maar 

opwindende beloftes die aan jullie gegeven worden door de bedrieger in ruil voor jullie ziel. 

Ik zal iedereen die zijn schuld belijdt 

vergeven 

Ik kan niet tussenkomen tegen jullie vrije wil in 

omdat dit één van de geschenken is aan jullie 

gegeven toen jullie geboren werden in het licht 

van God. Ik zal zeer binnenkort komen zoals 

aangekondigd in de Schriften – sneller dan wie 

ook kan beseffen. De wereld zal zich in duisternis 

en wanhoop storten. Toch zal Ik onmiddellijk op het ogenblik van de belijdenis stuk voor stuk 

elk van Mijn kinderen vergeven wanneer hun zonden aan hen geopenbaard worden – 

ongeacht hoe weerzinwekkend deze zijn. Zij zullen met lichaam en ziel het Paradijs 

binnentreden, wanneer de Hemel en de Aarde één worden, waar jullie allemaal zullen leven 

in de eeuwigheid met jullie Familie voor eeuwig en altijd. 

Beloftes die het Paradijs te bieden heeft 

Geen ziektes, geen lichamelijke ontbinding, geen 

zonden – alleen maar liefde. Dat is de belofte van Mijn 

Paradijs. Niemand zal aan iets gebrek hebben. Iedereen 

zal leven in eendracht, vreugde en liefde. 

De realiteit van de hel 

Wijs dit leven niet af voor het leven dat satan jullie belooft heeft ! Er is tegen jullie gelogen ! 

Als jullie deze weg volgen waar God of Ik, Jezus Christus jullie Verlosser, geen deel van uit 

maken, zijn jullie op de weg naar de eeuwige verdoemenis. Jullie zullen het uitschreeuwen 

van ontzetting als jullie deze vergissing inzien. Daardoor zullen jullie smeken om 

barmhartigheid. Jullie zullen tranen op jullie gezicht hebben, de haren uit jullie hoofd 

trekken. Maar omdat jullie een vrije wil hebben, een geschenk van Mijn Vader, kan dit niet 

ongedaan gemaakt worden. Wanneer jullie dit bedrieglijke pad kiezen, zullen jullie de 

verdoemenis ondergaan en voor eeuwig branden in de hel. Het is echt waar. De ergste 



vervloeking is het besef dat er een God is. Dat 

Ik, jullie Verlosser Jezus Christus, inderdaad 

besta. En er zal op dat moment geen enkele 

manier zijn om jullie te redden. 

Jullie familie bekijkt jullie misschien vanaf de 

overkant. Als dat zich afspeelt, en jullie de 

afschuwelijke waarheid beseffen, zal het te 

laat zijn. Onthoud deze woorden ! De ergste 

vervloeking is de wetenschap dat jullie het aangezicht van God nooit zullen zien. Dat zal de 

grootste kwelling zijn en deze zal eeuwig voortduren in het vuur van de hel waar het lijden 

aanhoudend en meedogenloos is. Jullie zullen in plaats van te genieten van het aan jullie 

beloofde Paradijs door de leugens van de bedrieger eindigen in de angstaanjagende 

gangpaden van de hel. Het is echt waar en het geeft het lijden in eeuwigheid weer. 

Aan ieder van jullie, die niet geloven dat Ik met de mensheid communiceer, vraag Ik dat jullie 

a.u.b. bidden tot Mijn Heilig Hart. Bid elke dag Mijn Goddelijke Barmhartigheid om 15 uur. Ik 

zal jullie verzoek beantwoorden met liefde welke jullie onmiddellijk zullen gewaar worden. 

Houd Mijn hand vast, kinderen. Laat deze niet los. Ik houd zoveel van jullie allen dat Ik Mijn 

leven gaf voor elk van jullie zodat jullie gered kunnen worden. 

Deze keer kom Ik om te oordelen. Hoeveel Ik ook van jullie houd, Ik kan niet tussenkomen 

in de gave van de vrije wil die jullie door Mijn liefhebbende Vader geschonken is. Ik hoop 

dat door Mijn hedendaagse zieners en profeten jullie uiteindelijk zullen luisteren. Denk 

eraan dat de waarheid de weg is naar de eeuwige redding en een nieuw begin wanneer het 

Paradijs terugkeert naar de aarde. 

De leugens van de satan 

De leugens, ongeacht hoe verlokkelijk, zijn niet meer dan dat. Leugens – ontworpen om de 

geliefde zielen te stelen opdat ze niet door Mijn Vader, de Schepper en Vervaardiger van de 

Aarde gered kunnen worden. 

De zuivering gaat vooraf aan Mijn Tweede Komst 

Aardbevingen staan thans op het punt om de 

aarde te treffen wanneer de toorn van Mijn 

Vaders woede zal worden ontketend. Jullie, Mijn 

ondankbare kinderen, die hun rug hebben gekeerd 

naar het licht van de waarheid, moeten nu bang 

worden. Het begin van de Grote Beproeving staat 

op het punt om zich te ontvouwen waarbij het 

schouwspel van de ecologische onrust zich zal 

uitbreiden. De mens zal machteloos worden. Na 



verloop van tijd zal hij beseffen en aanvaarden dat Mijn Vader bestaat en dat Ik, Zijn geliefde 

Zoon, de weg nu vrijmaak voor de wereld om getuige te zijn van Mijn Tweede Komst naar de 

aarde. Dat moment komt nu dichterbij. Niettemin moet de wereld eerst deze 

hoogstnoodzakelijke zuivering doorstaan. Zoals het aantal wereldrampen zal blijven stijgen, 

zo zal dat ook gebeuren met de volgelingen van de satan. 

Uit trots zullen zij hun armzalige, verdorven levens 

verderzetten en leed en verschrikkingen toebrengen aan 

Mijn gelovigen en aan diegenen die een rechtschapen 

leven leiden. 

Wanneer Mijn gelovigen de waarheid betuigen aan een 

ongelovige wereld zullen evenwel meer mensen overeind 

komen en aannemen dat er inderdaad veranderingen plaatsvinden in de wereld. Zij zullen 

spoedig, door de profetieën die Ik Mijn kinderen aanbied via Mijn uitverkoren 

boodschappers, begrijpen waar zij werkelijk getuige van zijn. Want de gebeurtenissen, die 

zich zullen ontvouwen, kunnen niet voortgebracht worden door de mens. Zij kunnen enkel 

gebeuren als en wanneer Mijn Eeuwige Vader Zijn toestemming geeft. 

 

De tijd is aangebroken om de zegels te verbreken 

Mijn kinderen, de tijd voor de tekenen is aangebroken waarbij, zoals aangekondigd, de 

zegels verbroken worden en de bazuinen de veranderingen aankondigen. Het kwaad zal 

door God, de Schepper van de mensheid, niet getolereerd worden en zal voorgoed 

uitgeroeid worden in de wereld. Geen enkele volgeling van de boze, ongeacht welke mate 

van toewijding hij voor de satan en zijn loze beloftes heeft, zal gespaard worden tenzij hij tot 

inkeer komt. 

Mijn kinderen, liefde zal betoond worden aan al Mijn volgelingen en die van de Eeuwige 

Vader wanneer jullie je harten openen. De satan echter heeft zichzelf tot een dusdanig 

niveau verheven met het gevolg dat zijn macht tegenwoordig zoveel van Mijn kinderen heeft 

aangestoken, dat zij niet langer geloven in deugden als eerlijkheid, goede daden, respect 

voor het leven hetzij voor elkaar of voor hun eigen familie. Broer keert zich tegen broer. Zus 

tegen zus. Naaste tegen naaste. Een priester tegen zijn meerdere. Bisschoppen tegen de 

Leer van het Heilig Boek. 

 

Waarom tuchtigen jullie Mij met jullie gebrek aan liefde ? 

Mijn kinderen hebben zelfs hun rug gekeerd naar deze mooie planeet – jullie zo liefdevol 

aangeboden door God de Vader, de Schepper en Vervaardiger van alle dingen. Wat hebben 

jullie gedaan ? Waarom tuchtigen jullie Mij door jullie gebrek aan liefde ? Tegen jullie 



Redder? Waarom keren jullie de rug naar jullie eigen behoeften – de dringende 

noodzakelijkheid om jullie eigen zielen te voeden ? Om jullie dorst naar de kennis van Mijn 

Vaders Koninkrijk, de Hemel, jullie beloofde erfdeel, te lessen ? Mijn kinderen, jullie keren de 

rug toe naar jullie eigen heil ! Beseffen jullie dit niet ? A.u.b., geloof dat jullie niet gered 

kunnen en zullen worden tenzij jullie nu je eigen geweten onderzoeken en bidden om 

leiding. 

 

De priesters negeren de onderrichtingen 

Mijn gewijde dienaren, de bijzondere herders, aangeduid om Mijn kudde te leiden, hebben 

het bestaan van de boze niet uiteengezet. Zij, in hun streven om zich voor te doen als 

moderne, onbevooroordeelde en werkdadige leraren, hebben nagelaten om te wijzen op de 

gevaren van het negeren van de onderrichtingen vervat in Mijn Vaders Boek. Het Boek dat 

duidelijk het bestaan van de boze vermeldt en hoe hij door eenieder 

van jullie werkt zodat hij jullie kan weghouden uit jullie uiteindelijke 

doch rechtmatige woning – het Nieuwe Paradijs dat Ik aan jullie 

allemaal beloofd heb toen Ik voor jullie stierf op het kruis. Ik ben niet 

gestorven voor een groep mensen zonder gezicht. Ik heb Mijn leven 

gegeven voor elkeen van jullie opdat jullie gered kunnen worden. 

Denk eraan dat hoewel Mijn liefde voor jullie allesomvattend is, het ook de oorzaak is van 

diep lijden voor Mij. Dit lijden komt tot stand doordat jullie Mijn bestaan negeren. Jullie 

kiezen ervoor blind te blijven, om argeloos te geloven dat de aarde voorziet in alles wat jullie 

ooit zouden kunnen wensen. Jullie vergeten dat het leven, het leven na dit leven, oneindig 

zal voortduren. 

 

Profetieën uit barmhartigheid aan jullie gegeven 

Tekenen, boodschappen en profetieën zijn door de jaren heen naar jullie, kinderen, 

gezonden vanwege Mijn barmhartigheid. Met uitzondering van Mijn volgelingen zijn er maar 

enkelen onder jullie die luisteren, hun ogen openen of die zelfs maar voor een ogenblik 

nadenken om zichzelf de volgende vraag te stellen. Zou dit werkelijk een Goddelijke 

mededeling kunnen zijn ? Als dit zo is, wat moet ik dan doen ? Het antwoord is : luisteren en 

de waarheid over jullie toekomstige keuzes aanvaarden. Beslis welke weg jullie wensen te 

volgen ! Bid dan voor jullie ziel en voor die van jullie dierbaren ! 

Want diegenen die arrogant zich minachtend afwenden als Mijn naam vermeld wordt of die 

met hun handen wapperen uit gebrek aan respect wanneer Mijn volgelingen Mijn waarheid 

verkondigen, zijn zodoende voor Mij verloren. Ik kan enkel, door Mijn barmhartigheid, aan 

deze wereld tekenen en boodschappen geven als hulp om jullie te leiden. Vanwege het 



geschenk van de vrije wil, jullie geschonken door de Eeuwige Vader, God de Schepper en 

Vervaardiger van alle dingen, kan Ik jullie niet dwingen. Terwijl een boodschap van liefde en 

erbarmen altijd Mijn onderliggende reden zal zijn om met jullie te communiceren, geldt dat 

ook voor Mijn aanvoelen van pijn en wanhoop. 

Mijn lijden, smart en pijn vergroten wanneer Mijn kinderen zich in de open armen van de 

satan werpen. Dit houdt in dat Ik nu aan ieder van jullie duidelijk moet tonen welk lot in het 

verschiet ligt van diegenen die Mij en Mijn Eeuwige Vader afwijzen. 

 

De realiteit van de hel 

Kies voor de leugens door de bedrieger verspreid – waarvan 

de voornaamste is dat God, de Eeuwige Vader niet bestaat – 

en jullie zijn verdoemd. Bij het betreden van de poorten van 

de hel zullen jullie pas de verschrikkelijke vergissing inzien,  

die jullie gemaakt hebben. Geloof Me, Mijn kinderen, als 

jullie slechts de ontzetting en het gevoel van afgrijzen 

konden zien van deze zielen, wanneer de uiteindelijke 

waarheid na de dood aan hen onthuld wordt, zouden jullie 

niet in staat zijn om zelfs maar een moment van deze 

kwelling uit te houden. Wanneer jullie op dit moment 

slechts een glimp van deze plaats zouden zien dan zouden 

jullie, in menselijke termen, dood neervallen door de 

enorme angst voor het noodlot dat diegenen, die de weg van de zonde kiezen, treft. 

Deze weg die mooi, aantrekkelijk, aanlokkelijk, verrukkelijk en vol verwondering lijkt, 

verandert wanneer jullie halverwege gekomen zijn. De veranderingen die jullie halverwege 

tegenkomen, bewijzen dat jullie niet tevreden worden gesteld. Dit vreemde, lege en 

ontgoochelde gevoel gaat onverminderd door voor de rest van de tocht. Jullie begrijpen niet 

waarom jullie je zo voelen. Jullie belevenissen, uiterlijk plezierig, zijn vol van onverwachte, 

zorgwekkende, onaangename gevoelens die vermengd worden met boosheid, frustratie, 

eenzaamheid en angst. Het is pas wanneer jullie je afgod ontmoeten aan het einde van jullie 

reis en in zijn kwaadaardige ogen kijken die dansen van hooghartig vermaak, dat jullie het 

zullen uitschreeuwen tot jullie hees zijn. Het is pas op dat laatste moment dat jullie zullen 

roepen om Mijn hulp. Maar het zal te laat zijn. Er zal geen weg meer terug zijn op dat 

ogenblik. Jullie zullen jullie keuze gemaakt hebben in dit leven. En hoewel Ik bittere tranen 

van intens leed zal huilen voor elk van Mijn verloren zielen, kan Ik jullie op dat moment niet 

redden. Jullie vrije wil waarmee jullie je eigen bestemming kozen, zal volledig buiten Mijn 

bereik zijn. Via deze harde, zware boodschap geef Ik de wereld de laatste waarschuwing uit 

pure liefde voor elk van jullie. Tenslotte smeek Ik jullie om thans te luisteren naar Mijn 

stem zodat jullie je zielen kunnen redden.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


