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Mijn zeer geliefde dochter, het schisma binnen de Katholieke Kerk zal nu zoals voorzegd, voor heel 
de wereld zichtbaar, waargenomen worden. Het vertrek van Mijn welbeminde Heilige 
Plaatsbekleder, Paus Benedictus XVI, markeert het begin van het einde. Ik heb gedurende de 
laatste twee jaar geprobeerd om door jou, Mijn uitverkoren profeet, Mijn Kerk op aarde voor te 
bereiden op deze droevige gebeurtenis. 
 
De vrijmetselaarselite heeft de controle over Mijn Kerk bemachtigd en zij zullen bij de Katholieken 
het meest snode bedrog hanteren. De sleutels van Rome zijn nu in Mijn handen. Ze werden door 
Mijn Vader aan Mij overgedragen. Ik zal al Mijn volgelingen zo sturen dat de waarheid aangehouden 
kan worden en Mijn heilig woord intact blijft. 
 
De Valse Profeet zal nu de Stoel in Rome overnemen en Mijn woord zal, net zoals het tijdens Mijn tijd 
op aarde was, als ketterij behandeld worden. 
 
Vergis je niet, want terwijl het bedrog de wereld voorgehouden wordt – alsof het nieuwe bewind de 
waarheid vertegenwoordigt – zal jij, Mijn dochter, in Mijn naam vreselijk lijden, net als de profeten 
die voor jou kwamen. 
 
Mijn volgelingen moeten rustig blijven en bidden om de redding van Mijn meest heilige dienaren, 
die in deze gruwel verwikkeld zullen raken. Ik roep hen op om als volgt te reageren: 
 
Blijf Mijn Leer navolgen! Laat het woord van God nooit varen! Blijf trouw aan jullie heilige plichten 
en dien de heilige sacramenten toe zoals jullie door mij opgedragen werd! 
 
De Leer van de Katholieke Kerk, die gebaseerd is op haar oprichting door Mijn apostel Petrus, blijft 
onfeilbaar. Dat zal nu veranderen van zodra het fundament aan het wankelen gebracht wordt door 
de komende veranderingen. 
 
Binnenkort zullen jullie Mijn Kerk niet langer herkennen, en jullie zullen je erg ongemakkelijk voelen 
wanneer jullie zien hoe er met mijn heilig woord geknoeid zal worden. 
 
Jullie Jezus 


