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Miło ść jest drog ą do Zbawienia  

Orędzie nr 45  z serii Ostrzeżenie. 

Otrzymano, 5 luty 2011, godz. 11.50 

Moja ukochana córko, otrzymałaś dziś specjalne łaski, abyś mogła zbliżyć się 
bardziej do Mnie. Bo tylko poprzez bycie blisko Mnie będziesz w stanie doświadczyć 
pokoju, miłości i radości w sercu. Tylko przez modlitwę i uchwycenie się Mnie 
pomimo swoich kłopotów pozostaniesz w jedności ze Mną. Kiedy poddajesz się Mnie 
i pokładasz ufność we Mnie, wtedy możesz zrozumieć miłość, jaką mam ku tobie w 
Moim Sercu. I kiedy tak uczynisz, twoja miłość ku Mnie wzrasta. Tylko jeżeli oddasz 
Mi swoje troski i powierzysz je w Moje dłonie, będą one przezwyciężone. 

Tylko kochając Mnie, możesz okazywać miłość innym. Tylko poprzez miłość 
będziesz pobłogosławiona darem patrzenia na innych poprzez Moje Serce, które jest 
pełne miłości i współczucia. 

Tylko kiedy okazujesz Mi prawdziwą miłość twoje życie się zmienia, a radość 
wypełnia codzienne życie. Nigdy się nie lękajcie, Moje kochane dzieci. To wszystko 
jest dla was pod dostatkiem, jeżeli tylko poprosicie o to. Kiedy otrzymacie tę miłość, 
nie zatrzymujcie jej dla siebie. Zanoście ją wszędzie, tak aby wszyscy, zwłaszcza 
dusze letnie mogły zaprosić Mnie do siebie. To jedyna droga do zbawienia. 

Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus 

 

Globalne nawrócenie wkrótce nast ąpi  

Orędzie nr 46 z serii Ostrzeżenie 

Otrzymane w niedzielę, 6 luty 2011, godz. 13.40-14.00 

Ukochana córko, to jest jedno z ostatnich przesłań, które mają być dołączone do 
pierwszej części Moich przekazów, zatytułowanych „Ostrzeżenie”. 

Moje ukochane dzieci, wkrótce zostaniecie uświadomieni o Mojej obecności poprzez 
surowe upomnienie. Już niedługo zarówno wierzący we Wszechmocnego Boga jak i 
ateiści otrzymają ostatnią szansę przed dniem chwały, w którym powrócę jako 
Sędzia. 

To wielkie wydarzenie otworzy wasze serca i będziecie patrzeć z bojaźnią na 
wspaniałą miłość, jaką wam okażę w tym akcie Mego Miłosierdzia. Wielu z was nie 
zdaje sobie sprawy, że Ja, czy Mój Przedwieczny Ojciec istniejemy. Moje 
Miłosierdzie rozszerzy się na wiele takich niewinnych dusz w czasie Ostrzeżenia. 

Bez względu na to jak będziecie Mnie chcieli nazwać, nowe zrozumienie obejmie 
wasze dusze. Bądźcie wdzięczni kiedy to się stanie bo Upomnienie będzie waszym 
Ratunkiem. 
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Kiedy to wydarzenie się zakończy, wszyscy wierzący oraz ci którzy będą się 
radować, że w końcu poznali prawdę, staną się Moją „nową armią” na ziemi. Każdy z 
was, kto doświadczy przebaczenia grzechów, które wcześniej zostaną wam ukazane, 
będzie chciał zanieść prawdę tym, którzy pozostaną w ciemności. 

Ten dar, moje dzieci umocni wasze serca, gdy będziecie wyśmiewani z powodu 
Mojego Imienia. Bądźcie wdzięczni, gdy tak się będzie działo, bo wtedy będziecie 
wiedzieć, że jesteście Moimi prawdziwymi uczniami. Będziecie ze mną w Niebie, 
kiedy czas przeminie. Nie trwóżcie się, moi ukochani. Gdybyście mogli przez chwilę 
doświadczyć tej wspaniałości, tego światła i chwały, którą Mój Ojciec przygotował dla 
was w Raju, wasze ludzkie oczy nie mogłyby tego znieść. Raz tego doświadczywszy, 
błagalibyście Mnie, abym was zabrał z tej ziemi, która też jest piękna, bo też została 
stworzona przez Boga. 

Przesłanie Miłości dla ateistów 

Słuchajcie mnie niewierzący, zapamiętajcie te Moje ostatnie słowa, pomimo że 
wydają się one wam trudne. Każde z Moich dzieci na tej ziemi odczuwa w różnym 
stopniu miłość w swoim życiu. Kiedy odczuwacie to w swoim sercu, nie możecie tego 
zobaczyć, dotknąć, czasami nawet opisać. Nie ma żadnej naukowej metody opisania 
miłości. Miłość czyni was pokornymi, szczodrymi. Miłość może wam pomóc znieść 
wiele poświęceń. Miłość jest rzeczą skomplikowaną, ale pasjonującą. Nie jest 
wytworem człowieka, ale darem Boga. Miłość pochodzi tylko z jednego źródła. Miłość 
jest Bogiem. Bóg jest Miłością. To takie proste. Otwórzcie serca na czystą miłość, 
którą Ja i Mój Przedwieczny Ojciec mamy dla każdego z was. Patrzcie na Mnie tak 
jak dziecko patrzyłoby na swego rodzica. Wzywajcie Mnie, a wypełnię wasze serca. 
Kiedy to nastąpi, już nigdy nie powrócicie do tego, co było przedtem. 

Wasz kochający Zbawiciel 

Jezus Chrystus 

 

Publikuj Moje or ędzia na całym świecie  

Orędzie nr 47  z serii Ostrzeżenie 

Otrzymano poniedziałek, 7 luty 2011, godz. 22.00 

Moja córko, czułaś się trochę zagubiona i teraz prosisz o siłę, pewność i odwagę, aby 
wykonywać Moje polecenia. To jest dobre. Daj Mi swój czas, jak prosi Moja 
Ukochana Matka, ponieważ twoja dusza musi pozostać czysta, kiedy przekazujesz 
Moje słowo. 

Muszę Cię teraz prosić, abyś zaczęła publikować Moje cenne Ostrzeżenie, dar dla 
każdego pojedynczego człowieka na ziemi. Ludzie muszą poznać szczegóły do 
końca lutego, przez internet i na całym świecie. Pośpiesz się, dziecko, zrób co ma 
być zrobione, tak aby jak najwięcej ludzi miało szansę ich usłyszenia. Daj Mi swój 
czas, Moja ukochana córko, bo jest to pilne. Ta prośba nie ma na celu cię zatrwożyć. 
Jest po to, aby podkreślić pilność, aby jak najwięcej osób było przygotowanych. 
Wtedy mogą szukać nawrócenia, kiedy ich grzechy zostaną przed nimi odsłonięte. 
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Odniosą wielką korzyść, jeżeli się przygotują. Dzięki tym fragmentom pisma będą 
mogli przetrwać Ostrzeżenie. Wtedy staną się czyści i otrzymają błogosławieństwa, 
które pomogą im przejść próby, które nadejdą. 

Przyjmij ten dar, Moja córko. Nie bądź zatrwożona czy rozczarowana. To jest dar dla 
ludzkości. Twoje przyjęcie tego wezwania znaczyło, że będziesz cierpieć, ale nie w 
sposób, w jaki oczekiwałaś. Twoje cierpienie wynika z pokus. Twoje wątpliwości 
wstrzymują pokój i radość, którą miałabyś, gdybyś pozwoliła Mi poprowadzić cię. Jest 
czas, Moja córko, abyś oddała Mi siebie zupełnie. Ofiaruj Mi swoją wolną wolę w 
darze, a otrzymasz największy i najcenniejszy z darów. Pokój, radość i olbrzymią 
miłość ku Mnie w całym swoim jestestwie. Chodź teraz Moja córko. Bądź Moja. 
Zjednocz się ze Mną ostatecznie. Oddaj Mi całą swoją miłość, wszystkie cierpienia i 
troski. Po prostu zostaw je. Wtedy i tylko wtedy będziesz naprawdę wolna i 
beztroska. 

To dzieło wymaga sił, Moja córko. Nie jesteś tylko tym, co określasz jako bycie 
wizjonerem. Daję ci dar proroctwa. Dlaczego? Bo ty, Mój cenny proroku będziesz 
mieć wielki udział w szerzeniu dobrej nowiny całemu światu, na temat Mojego 
Powtórnego Przyjścia, kiedy powrócę na ziemię. 

Wiem, że to może być dla ciebie szokiem, ale jesteś przygotowywana do tej roli od 
bardzo długiego czasu, tylko, że ty tego nie wiesz. Aby pomóc ci w tym zadaniu, 
przydzieliłem ci do pomocy wielu świętych, w tym Św. Benedykta, Św. Augustyna, 
Św Papieża Jana Pawła, Św. Faustynę, Św. Malachiasza i Św. Teresę z Avila. 
Innych wymienię innym razem. Wszyscy wspierają cię w tym zadaniu, które jest 
jednym z najważniejszych, danych ludzkości w tym kluczowym momencie dziejów. 

Nie lękaj się, Moja córko. Jesteś o wiele bardziej niż w stanie, podołać temu zadaniu. 
Dlaczego uważasz, że wymagam takiej dyscypliny od Ciebie. Nadal jesteś na drodze 
swojego duchowego rozwoju, ale to przyjdzie z czasem. Nadal będę mówił z tobą 
prywatnie, a w międzyczasie pierwszy tom orędzi zostanie upubliczniony. Kocham 
cię Moja córko. Wiem, że ty Mnie kochasz. Wiem, że to jest bardzo ciężkie dla ciebie, 
z całym natłokiem różnych spraw. Ale wytrwasz i będziesz rosnąć w siłę. Twoja 
energia i szybkie tempo myślenia zapewniają, że ta ważna seria orędzi rozchodzi się 
do wszystkich dzieci, wszędzie, we wszystkich krajach. 

Tyle na teraz. Dziękuję za poświęcony czas na medytację i odpowiedź Mi tego 
wieczoru. 

Twój Kochający Zbawiciel Jezus Chrystus 

 

Przesłanie od Ducha Świętego  

Orędzie nr 48 z serii Ostrzeżenie. 

Otrzymano sobota, 12 luty  2011, godz.3.30 

Nadszedł czas, aby powstać i wziąć ten Kielich. Pij z niego, bo jest to Kielich 
Zbawienia. Pijąc z niego będziesz przygotowana, aby dzielić go z ludzkością. 
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Przygotowujesz się teraz, aby odsłonić Słowa Chrystusa, aby dusze mogły być 
ocalone w czasie Ostrzeżenia. 

Nie trać ani chwili, bo czas teraz się przybliżył do tego Wielkiego Wydarzenia. 
Bedziesz mieć niewiele czasu, aby świat mógł się z tym zapoznać w internecie. Ale 
ten czas będzie kluczowy w ocaleniu milionów z ognia piekielnego. 

To jest wielka odpowiedzialność, ale teraz jesteś już gotowa. 

Idź teraz w miłości i pokoju 

Duch Święty 

 

Pilne ostrze żenie 

Orędzie nr 49 z serii Ostrzeżenie 

Otrzymano czwartek, 17 luty 2011, godz. 23.45 

Moja droga, ukochana córko, jestem teraz pełen radości dlatego, że te ważne dla 
całej ludzkości wiadomości przygotowywane są do upublicznienia. Wkrótce 
zobaczysz, że wszystkie kraje odczytają te przesłania. Nie bój się o swoje 
bezpieczeństwo, gdyż ochronię ciebie i twoją rodzinę w każdej chwili i w każdej 
sytuacji. Choć jestem wypełniony miłością do ciebie, Moje serce jest złamane 
głębokim smutkiem z powodu cierpienia, które jest obecnie wyrządzane przez 
przebiegłe stowarzyszenie mające tajny plan przejęcia kontroli nad państwami. 

Zrobią to bardzo sprytnie, po prostu usuwając przywódców(*). Następnie zaoferują 
swoją pomoc. Potem kupią przyjaźń nowych rządów tak, aby przejąć nad nimi 
kontrolę. Ta nowa kontrola będzie gorsza niż rządy głodnych dyktatorów, którzy 
zostali obaleni w imię wolności. 

Patrz teraz, Moja córko, z jaką prędkością świat arabski zjednoczy się przeciw 
Mojemu ludowi, przeciw Żydom. Patrz jak ich sprzymierzeńcy odejdą, wystawiając 
ich na ataki. 

Moja córko, kiedy nadejdzie Ostrzeżenie i nastąpi nawrócenie, Moje słowo będzie 
chętniej słuchane. Będzie to czas dla Moich pobożnych wyznawców, by buntowniczo 
zjednoczyć się przeciw tyranii, która powstanie w świecie zachodnim, zwłaszcza w 
Europie. Walczcie o wasze prawo do modlitwy. Jeśli tego nie zrobicie, wybuchnie 
wojna religijna, a będzie to nie wojna, a rzeź. 

Wkrótce  trzech światowych przywódców zostanie zamordowanych jeden po drugim. 
Pamiętajcie, że każdy z nich zostanie zamordowany przez knowania Grupy zła – 
tajnej organizacji , która działa we wszystkich narodach mimo tego, że nie można ich 
zobaczyć, gdyż są to tchórze. Nie będą się jednak długo ukrywać. Kiedy władza 
będzie już należeć do nich, będą dążyć do tego, by ich szanować i będą żądać 
waszego uznania. 
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Ostrzeżenie pomoże ocalić Moje dzieci wszędzie. Nawrócenie, dar ode Mnie, 
zostanie podarowane nawet tym, którzy spiskują i przygotowują plan przejęcia 
kontroli nad planetą, która należy do Boga. Może powstrzymaliby się, gdyby 
uświadomili sobie, że ta władza nigdy nie będzie do nich należeć. Ale oni są ślepi. 

Coraz więcej Moich aniołów, którzy przenikają ziemię pod ludzką postacią, pomoże 
ukazać tym zagubionym duszom prawdę. Wielu z nich się nawróci. Jednak wielu nie 
nawróci się. 

Moja córko, idź, rozgłaszaj to Słowo szybko. Pozostało tylko kilka tygodni. Użyj do 
tego każdego możliwego środka, jaki jest dostępny. Okaż się odwagą. Zrób 
absolutnie wszystko, by umożliwić wszystkim Moim dzieciom, wszystkim narodom, 
aby pojęły znaczenie Mojego wyjątkowego Daru– kiedy wyciągnę z Nieba Moją rękę, 
by ocalić ich dusze. 

Ci, którzy nie od razu się nawrócą, zrobią to przed Prześladowaniem, kiedy coraz 
więcej dusz do mnie powróci. To będzie bardzo trudny czas dla was wszystkich. Ale 
bądźcie cierpliwi, czekają was dobre czasy kiedy pokój powróci na Ziemię. Moje 
dzieci, po tym wezwaniu do przebudzenia ujrzycie Miłość, którą mam i powrócicie 
biegnąc z powrotem w Moje ramiona. Kiedy to się stanie, Moja ręka stworzy i obroni 
Moje Królestwo przed oszustem, którego panowanie będzie bardzo krótkie. 

To jest punkt zwrotny w historii ludzkości, dzieci. Wkrótce to zrozumiecie.  Do tego 
czasu każda sceptyczna myśl, którą będziecie mieć podczas czasu Ostrzeżenia 
zniknie, a wy otworzycie wasze serca na Prawdę. 

A teraz idź Moja córko w Pokoju i Miłości dla całej ludzkości. 

Jezus Chrystus 

Król Żydów 

Uwaga (*) Wizjonerka chciałaby dać światu jasno do zrozumienia, że powodem dla 
którego nie może zamieścić imion przywódców, dwóch ze świata arabskiego i 
jednego z Europy kontynentalnej, jest szacunek dla ich rodzin i uniknięcie ich 
nadmiernej udręki. Jednakże, dała je do wiadomości pewnej liczbie duchownych i 
mediów przekazu, z zastrzeżeniem gotowości do publikacji krótko po tym, gdy tylko 
zabójstwa będą miały miejsce (wszystkie w niedługim odstępie czasu od siebie). 

 

Ostatnie przesłanie dla 1 tomu „Ostrze żenie”  

Orędzie nr 50 z serii Ostrzeżenie. 

Otrzymano sobota, 19 luty 2011, godz.15.00 

Moja ukochana córko, usiłujesz być posłuszna moim poleceniom, aby uświęcać 
swoją duszę i jest to Mi bardzo miłe. Proszę, ofiaruj jedną pełną godzinę twojego dnia 
w ciszy dla Mnie i pozwól przyciągnąć się bliżej do Mojego Najświętszego Serca. 
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Poczujesz się o wiele silniejsza jeżeli tak uczynisz. Zacznij od dzisiaj spędzać ten 
czas w Moim towarzystwie, tak abym oświetlił twe serce i przyniósł ci ulgę. 

Dzisiaj pragnę odsłonić ci Moje życzenie, aby ludzie zaczęli podsumowywać swoje 
życie w przygotowaniu na Ostrzeżenie. Moja córko, ci którzy się nie przygotują, 
potrzebują wielu modlitw. 

Ostrzeżenie, wielki dar zostanie teraz zaprezentowane światu. Wszyscy otrzymają 
szansę, aby cieszyć się radością, kiedy poznają prawdę. Prawdę o Moim istnieniu. 
Módl się za wszystkich, Moje dziecko, aby mieli odwagę szukać Mojego 
przebaczenia. 

W końcu Moja córko, Moje dzieci zaczynają otwierać oczy. Uświadamiają sobie, że 
świat się zmienia. Świat, który kiedyś znali przechodzi w inną fazę. Ta nowa faza 
prowadzi przez wiele etapów, zanim Moje dzieci ostatecznie będą gotowe na Nowy 
Raj. 

Pasożyty kusiciela będą uparcie walczyć, niestety aż do gorzkiego końca. Módl się 
za te biedne, zwiedzione dusze, aby iskra światła przepłynęła przez ich serca, kiedy 
będą spotykać Moich oddanych wyznawców. Moi wyznawcy otrzymują łaski, 
potrzebne do nawracania wszystkich dusz, zwiedzionych i skonfundowanych przez 
szatana. 

Proroctwa La Salette, Fatimy i Garabandal teraz się ujawniają 

Wszystkie proroctwa, dane błogosławionym wizjonerom z La Salette, Fatimy i 
Garabandal teraz staną się jawne dla wszystkich. Wszyscy wierzący, znający i 
akceptujący te proroctwa wiedzą, że teraz Ja, wasz Zbawiciel wzywam was do 
modlitwy za ludzkość. Otwórzcie wasze serca raz jeszcze na te nowe przesłania-
ostatnie proroctwa tego typu, dane Moim dzieciom zanim powrócę sądzić. 

Wezwanie do duchownych wszystkich  Kościołów 

Wzywam was także, Moi wyświęceni słudzy, wszystkich wyznań, którzy czcicie 
Mojego Przedwiecznego Ojca, abyście posłuchali teraz. Nie pozwólcie, aby kusiciel 
poprzez swojego fałszywego proroka zwiódł was do uwierzenia kłamstwu, które 
będzie wkrótce głoszone w jego imię. To będzie bardzo ciężki okres dla tych, którzy 
Mnie kochają, ponieważ będą bardzo zdezorientowani. 

Fałszywy prorok i antychryst 

Obserwujcie uważnie fałszywego proroka, który będzie próbował prowadzić Mój 
Kościół, ponieważ nie pochodzi on z Domu Mojego Przedwiecznego Ojca. Nie będzie 
taki na jakiego będzie wyglądał. Patrzcie także na przyjaźń, jaką okaże 
antychrystowi, to będą dwaj najbardziej przebiegli naśladowcy szatana, przebrani w 
owcze skóry. Będą mieć moce, które będą wyglądać na cudowne, ale te moce będą 
szatańskie. Musicie być w łasce cały czas, aby bronić waszej wiary. Módlcie się za 
Moje święte sługi, którzy obojętni w wierze wpadną w ramiona kusiciela. Przyciągnie 
ich do siebie, ponieważ ukaże im zachwyt, ekscytację, tak zwaną miłość, która 
będzie ukierunkowana na niego i jego charyzmatyczny wygląd; będzie trudny do 
odparcia. Jeżeli pójdziecie tą drogą, Moi wyświęceni słudzy, to będziecie straceni na 
zawsze. 
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Możecie pytać, dlaczego te wydarzenia są tak trudne. Zapytacie, dlaczego Ja 
dopuszczam te rzeczy, aby się wydarzyły. Z pewnością Jezus, w Swoim Milosierdziu 
nie czyniłby takich przeszkód? Muszę je dopuścić, ponieważ przez nie dokona się 
ostateczna bitwa pomiędzy Moim Przedwiecznym Ojcem a złym. Bez tej ostatecznej 
konfrontacji szatan nie mógłby zostać ostatecznie strącony do czeluści piekielnych. 

Uważajcie na to oszustwo. Nie pozwólcie zatracić się waszym duszom w ten sposób. 
Proście o łaski rozeznania, abyście zobaczyli kim naprawdę jest fałszywy prorok. 
Demonem z głębi piekielnych, posłanym aby wprowadzić w was zamieszanie. 
Bądźcie wdzięczni, że jesteście jego celem. Ponieważ przez wasze oddanie Mnie 
będziecie poddani ostatecznemu testowi. Testowi waszej wiary. Nigdy więcej nie 
będziecie musieli przechodzić takiej próby. Więc bądźcie przygotowani. Zwróćcie się 
do Mnie, wszyscy Moi wyświęceni słudzy, zanim nie jest za późno. 

Wasz ukochany Zbawiciel Jezus Chrystus 

 


