Prześwietlenie Sumień – Żywy Płomień
26 sierpnia 2020 - Bóg Ojciec
Polacy, nim zacznie się realizować to co było do tej pory jedynie zapowiadane upominam was - nawróćcie się, odwróćcie się od
swojego złego postępowania, pomóżcie Mi ratować waszych bliskich, od ich wiecznego potępienia. Daję wam czas do podjęcia
przez was waszej decyzji, czy zechcecie go wykorzystać? Niebawem i wy otrzymacie Łaskę Łask, Oświetlenie Sumień Światłem
Bożej Sprawiedliwości. Ci z was którzy się nawrócą, opamiętają, tylko ci zostaną ocaleni, reszta zginie.
25 sierpnia 2020 – Jezus
Nim się rozpoczną działania zbrojne cała ludzkość otrzyma wielką Łaskę Bożą. Najpierw niebawem ukaże się wielkich rozmiarów
Świetlisty Krzyż na Niebie, a za siedem dni od tego momentu, nastąpi pełne Oświetlenie sumień Światłem Bożej
Sprawiedliwości. Po tym wydarzeniu każdy człowiek, o ile zdoła przeżyć to wydarzenie, a nie umrze ze strachu i wrażenia,
przerażenia, to będzie w głębokim szoku, co wywoła u niego wielką dezorientację. Tuż przed tym wydarzeniem, Aniołowie Nieba
działając Mocą Bożą, zablokują na 45 dni działanie wszelkich demonów. Ci z was, którzy się pierwsi ockną, niech w pełni oczyszczą
swoje serca, niech pomagają tym, którzy będą zdezorientowani i wystraszeni. Każdy człowiek nie mając do towarzystwa
jakiegokolwiek szatana, będzie mógł podjąć swoją niezależną decyzję, czy chce powrócić do Boga, czy pozostać przy złym duchu.
Wielka część ludzi się nawróci i będą pokutować za swoje grzechy i winy. Po Bożym Ostrzeżeniu i po upływie czasu blokady demony
będą ponownie uwolnione. Swoim wściekłym działaniem będą pracowały, aby odzyskać tych co utraciły tak wielkim przez nich
wysiłkiem zdobytych. Ci którzy byli z daleka od Boga, w wielkiej swojej liczbie dadzą się diabłu ponownie oszukać. W tym czasie
demon zmusi wielu wiernych mu przywódców świata do rozpoczęcia wielkiego konfliktu zbrojnego. Część systemów obronnych
zadziała, a część niestety nie. Bomby atomowe wybuchną w wielu wielkich miastach na całym świecie, zwłaszcza w tych, w których
królował wielki grzech. Momentalnie zginą miliony ludzi, a ziemia w tych miejscach będzie dość poważnie skażona.
22 sierpnia 2020 - Bóg Ojciec
Wobec tego co się dzieje My, Trójca Święta, podjęliśmy zgodnie decyzję, że nadszedł już stosowny czas, aby udzielić całej
ludzkości wielkiego Światła Bożej Sprawiedliwości, jako wielkiej, szczególnej Łaski Bożej. To światło oświetli dusze całej
ludzkości żyjącej na całej planecie Ziemi. Zdecydowaliśmy również, że to zdarzenie nastąpi niedługo, nawet licząc po ziemsku.
Siła Światła Bożej Sprawiedliwości będzie na tyle wielka i ogromna, aby zniwelować na ten czas wszelkie skutki działania
upadłych Aniołów i ukazać ludzkości faktyczny stan ich serc, ich dusz, ukazać im ich grzech, każdemu człowiekowi na całej ziemi,
gdziekolwiek by się nie znajdował. Każdy człowiek pozna także, jaki jest bezwzględny wyrok w tym czasie osądzenia, gdyby
właśnie w tym czasie przyszło zakończyć mu swoje życie.
Każda osoba otrzyma dostatecznie dużo czasu na zastanowienie się co dalej i jaką decyzję podejmie. Demon na ten czas będzie
całkowicie zablokowany, dlatego każdy człowiek będzie mógł podjąć swoją niezależną od nikogo, a zwłaszcza od działania szatana
decyzję i będzie miał szansę ją zrealizować. Zapewniam was, dla każdego człowieka, dla każdej duszy zdarzenie to wywoła silny
wstrząs duchowy, którego nigdy nie zdoła zapomnieć. Po kilku tygodniach, na krótko uwolniony będzie demon. Zacznie on z
wściekłością działać, widząc jak wiele dusz mu się wymknęło przez działanie specjalnej Łaski Bożej. Ponownie będzie działać na
ludzi, siłą swoich „darów”, które ponownie zaciemnią ludzkie umysły i dusze na tyle, że część ludzkości ponownie odwróci się od
Boga, oszukana działaniem złego, ale jednak część pozostanie wierna Bogu.
W tym czasie świat ludzi podzieli się na dwa obozy, ludzi Boga i ludzi upadłego Anioła. W tym czasie nawróci się bardzo wiele
żydów, muzułmanów, a także buddystów. W tym czasie Małego Sądu Bożego, wielu ludzi zakończy swoje życie, gdyż nie wytrzyma
obciążenia sumienia, które pokaże całą prawdę o nim samym. Część ludzi, która jest oddana diabłu będzie jemu wierna, a część
się nawróci, jednak wielu ogarniętych działaniem demona, zgładzi działanie Aniołów Bożej Sprawiedliwości. Ludzi zatwardziałym
w złu, w tym wielu Hazarów, zostanie wtrącona do piekła. Część z tych, która umarła z wrażenia, nawróci się nim umrze, tych
Święty Michał Archanioł zaprowadzi do miejsca czasowej pokuty, do czyśćca. Będzie to dla tych osób bardzo wielka Łaska Boża,
możliwa tylko dlatego, że znalazło się dostatecznie wiele osób, które oddały wszystko do Bożego Skarbca, do Bożego działania.
Jednak po tych wydarzeniach, znaczna część ludzi pozostanie przy życiu, a demon działając pospiesznie, ponownie wielu zwiedzie.
Po Oświetleniu Sumień Światłem Bożej Sprawiedliwości, zacznie działać syn zatracenia, Antychryst. Będzie działał wmawiając
ludziom, że jest obiecanym „zbawicielem”, mocą demona da wiele znaków i demonicznych cudów, by w ten sposób uwiarygodnić
swoją osobę. Oszuka wielu ludzi, których omami silną hipnozą i znieczuleniem demonicznym. W tym czasie będzie wiele
konfliktów, w tym kilka nuklearnych. Antychryst jako człowiek „pokoju” zażegna na pewien czas konflikty. Z jego rozkazu będzie
panował silny terror, czyniony rękoma zaczipowanych jego ludzi. Wyda cichą decyzję likwidacji wszystkich katolików, a także
innych chrześcijan, którzy poznając prawdę na Małym Sądzie Bożym, nawrócą się na katolicyzm. Rozpocznie się ich likwidacja,
a wielu umrze, bo zetną im głowę dla świadectwa Jezusowego.

20 sierpnia 2020 – Maryja
Już niedługo Duch Święty oświetli was Światłem Bożej Sprawiedliwości. Każdy żywy człowiek pozna pełną prawdę o sobie, także o
swoich czynach, każdy pozna prawdę, która dotyczy jego własnej duszy. Tu ujawni się każde najmniejsze oszustwo diabła, a każdy
osądzany będzie miał możliwość oczyszczenia się i podjęcia odpowiedniej pokuty za swoje grzechy.
Już teraz proście Boga i Mnie o odpowiednie Łaski Boże i Dary, abyście potrafili, dali radę pełnić Wolę Bożą, a nie swoją.
Od tej pory, nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie oszukiwać, udawać proroka, którym nie jest. Po ponownym uwolnieniu
demony przystąpią do zmasowanych ataków, nie będą dawały wam spokoju, będą wam wmawiać, że to czego doświadczyliście z
Woli Bożej, jest nieprawdą, omamem, złudzeniem. Za wszelką cenę zachowajcie spokój, módlcie się, pośćcie, składajcie Bogu swoje
ofiary i całopalenia, a nade wszystko nie pozwalajcie czartu sobie niczego wmówić, nie dajcie się tym duchom okłamać.
19 sierpnia 2020 - Duch Święty
Niebawem rozpocznie się wielkie prześladowanie duchowieństwa wszystkich szczebli. Nim to nastąpi, najpierw Oświetlę ludzi na
ziemi Światłem Bożej Sprawiedliwości. Na tę chwilę zatrzyma się cały świat, a Ja chcę, abyście byli na to wydarzenie duchowo
przygotowani. Módlcie się i pokutujcie wszystko oddając do Bożego Skarbca, bo chcę, abyście pomogli zbawić, uratować przed
wiecznym potępieniem jak najwięcej osób.
17 sierpnia 2020 – Jezus
Pragnę, abyście przygotowali się na Oświetlenie sumień, kto może niech likwiduje stare zaszłości, duchowe i fizyczne długi.
Zechciejcie darować bliźniemu swoje krzywdy, nie pamiętajcie ich, wasza wspaniałomyślność nie pójdzie w zapomnienie.
Kto może, niech przygotuje sobie miejsce schronienia, miejsce ucieczki, z dala od wielkich miast i aglomeracji. Najważniejszym dla
was przygotowaniem jest jednak przygotowanie duchowe, jednak kto może i zdoła, niech przygotuje się materialnie.
Niebawem zostanie zesłana specjalna Łaska Boża, dla ludzkości na całej ziemi, będzie to Oświetlenie sumień Światłem Bożej
Sprawiedliwości. Każdy żywy człowiek ujrzy stan swojej własnej duszy oczami Boga. Po tym jak to nastąpi, damy wam kilka
tygodni na uporządkowanie swojego serca i sumienia. Niestety po tym czasie demony odzyskają możliwość działania, będą
zwodzić, oszukiwać kogo tylko zdołają.
Cała Trójca Święta i Moja Święta, Kochana Mama, wiele lat i stuleci was pouczaliśmy, ostrzegaliśmy, teraz nadszedł czas realizacji
tego, co było zapowiadane do tej pory. Dopóki nie spadł na was Topór Bożej Sprawiedliwości, do tej pory, każdy żyjący człowiek,
otrzyma szansę ratunku, szybko jednak otrzymacie ostatni wielki Boży Dar, waszą ostatnią i największą w dziejach szansę, którą
będzie Mały Sąd, czyli Oświetlenie Sumień, Światłem Bożej Sprawiedliwości. Będzie to równa dla wszystkich szansa, bo tylko od
was i od podjęcia przez was waszej najważniejszej decyzji życia zależy, czy zostaniecie zbawieni, czy potępieni na wieki, to wasz
jest wybór, co wybierzecie?
15 sierpnia 2020 – Maryja
Niebawem Duch Święty oświetli Światłem Bożej Sprawiedliwości całą zamieszkałą ziemię. Każdy człowiek otrzyma równą szansę
poprawy, tak wielką, której nie było do tej pory, odkąd świat istnieje. Pomogę osobiście każdemu kto będzie chciał się nawrócić.
Modle się za was dniem i nocą, aby jak najwięcej Polaków się nawróciło, bo to wami chcę posłużyć się do nawrócenia reszty świata.
10 sierpnia 2020 - Duch Święty
[...] W międzyczasie zajaśnieje Świetlisty Krzyż na Niebie, którego będą chciały zniszczyć siły zła, lecz nic z tego im nie wyjdzie.
Od chwili Jego ukazania za siedem dni, Ja Osobiście oświetlę całą zamieszkałą ziemię, Światłem Bożej Sprawiedliwości.
W tym czasie zatrzyma się czas na kilkanaście minut, a każdy człowiek ujrzy stan swojej własnej duszy Moimi Świętymi Oczyma.
Zanim demon zacznie ponownie działać, każdy z was otrzyma kilka tygodni, na naprawę swojego życia i podjęcie niezbędnych do
tej naprawy decyzji, zwłaszcza tych dotyczących waszego zbawienia. W tym czasie niektórzy ludzie będą uniesieni na obłoki Nieba,
znikając z powierzchni ziemi. Syn zatracenia, Antychryst rozpocznie swoje rządy także w Kościele Świętym.

7 sierpnia 2020 - Bóg Ojciec
Działa w Polsce wielu fałszywych, bo samozwańczych proroków. Przy Oświetleniu Sumień otrzymają oni ode Mnie Światło do
naprawienia szkód, które czynili. Jeżeli nie usłuchają, zniszczy ich, zmiażdży działanie Ognia Bożej Sprawiedliwości. Jest też wielu z
tych, którzy otrzymali łaskę tylko dla siebie, lub dla małej grupy, dla najbliższych, lecz ci nadęli się w swojej pysze, tworząc „orędzia”
na cały świat. Mówią oni wszem i wobec, jak wielcy i jak bardzo wybrani oni są, jak bardzo ważni. Zgubi ich wielka, bardzo
przepastna pycha, ci także będą przeze Mnie odpowiednio upomniani.

Bardzo ważnym jest, by śledzić prawdziwe Boże polecenia i nakazy u prawdziwych Moich proroków. Wielkimi krokami nadchodzi
czas, kiedy nakażę Moim wszystkim prawdziwym prorokom milczenie, a nastąpi to niebawem, bo od dnia ujawnienia się i deklaracji
syna zatracenia, Antychrysta. Moi słudzy ukryją się w miejscach wybranych, których strzec będą specjalnie wyznaczeni do tego
celu Aniołowie Bożej Sprawiedliwości. Kto po otrzymaniu odpowiedniego, a wyraźnego sygnału nie usłucha go, zginie jako ofiara
całopalna. Nie obawiajcie się zostawić waszych domów, swojej własności, po tym nie będzie miało to większego znaczenia.
Wasze domy będą skasowane, zabrane przez sługi Antychrysta. Działanie jego zakończy wojna na Niebie i trzy dni ciemności.
6 sierpnia 2020 – Jezus
Obecnie są ostatnie chwile działania demona, dlatego tak bardzo mocno przyspieszył ze swoim demonicznym działaniem.
Niebawem ujrzycie stan swojej własnej duszy Oczami Boga, a wielu z was będzie przerażonych tym co ujrzy. Każdy kto zdoła,
niechaj kroczy, porusza się wąską, Bożą ścieżką, bo tylko ona wiedzie do Nieba.
Zechciejcie przemieniać swoje serca, oczyśćcie je w Sakramencie Pokuty. Ten kto będzie się przygotowywał, o wiele łatwiej zniesie
światło Bożej Sprawiedliwości. Światło Bożej Sprawiedliwości jest bezwzględne, nie patrzy na godności ani na zasługi. Gdy Światło
Bożej Sprawiedliwości działa na duszę, rozświetla sobą każdy zakamarek ludzkiej duszy. Nic się nie ukryje przed tym Światłem,
nawet Trójca Święta.
1 czerwca 2020 – Maryja
Niebawem Duch Święty, Mój Święty Oblubieniec, ukaże całej ludzkości Prawdę, oświetlając każde sumienie. Każdy człowiek dowie
się dokładnie co ma na sumieniu, dana mu będzie możliwość dokładnego oczyszczenia się w Sakramencie Pokuty.
31 maja 2020 - Duch Święty
Niebawem wkroczę na arenę dziejów, uświadamiając was, że jest Bóg, a każdy człowiek pozna Prawdę, ujrzy siebie samego
Oczami Boga, takim jakim jest w pełni, w rzeczywistości. Widząc wszystko Oczami Boga, pozna na co dotychczasowym życiem
zasłużył. Syn zatracenia, Antychryst przeprowadzi swoje działania wraz z tymi, którzy mu ślepo służą. To działanie nie potrwa
długo, niebawem definitywnie się zakończy, a do otwartej walki wraz z wojskami Niebieskimi Chórów Anielskich wkroczy Królowa
Nieba, Maryja. Ja Duch Święty i pozostałe Boże Osoby odnowimy ziemię ją przetwarzając. Rozpocznę Moje pełne działanie, tak jak
będę chciał i pragnął.
3 maja 2020 – Maryja
Zechciejcie pogodzić się z tym co was spotyka, ofiarowując to wszystko do dyspozycji Trójcy Świętej przez Moje Święte,
Niepokalane Serce. Niebawem Jezus ponownie pojawi się na świecie, bądźcie gotowi wyjść Mu na spotkanie, miejcie czyste
serca, czyste dusze, abyście mogli cieszyć się Jego Świętym widokiem bez trwogi, bez zahamowania, które powstaje wtedy, gdy
człowiek grzeszy, zwłaszcza ciężko. Każdy grzech jest przeszkodą do jasnego oglądania Boga i musi być odpowiednio
odpokutowany. Ja mogę wiele wam pomóc, wiele przyspieszyć wasze spotkanie z Bogiem, lecz by tak było, wy powierzcie Mi siebie
spełniając minimum warunków, a wtedy dość szybko zabiorę was do Nieba, bo Mnie niczego nie odmawia Trójca Święta.
10 kwietnia 2020
Nie oglądajcie się na nikogo, lecz przygotujcie się na niedalekie spotkanie ze Mną, gdyż niebawem przyjdę do was, co wówczas
zastanę? Kto z was jest już teraz gotowy na spotkanie ze swoim Bogiem? Oto doświadczacie pewnych ograniczeń, czy jesteście
gotowi na ukrycie się ze swoją wiarą i pobożnością? Zdradzać was będą ci, którym ufacie, ci co byli letnimi, a przy tym mający na
swoim koncie wiele grzechów, przewinień i upadków nie mający ani zamiaru się poprawić, nawrócić się, walczyć ze swoimi
słabościami.
7 kwietnia 2020
Czas Apokalipsy, w którym żyjecie realizuje po kolei wszystko to, co jest zapisane w Piśmie Świętym. Kochane dzieci Boże, kocham
was, dlatego pragnę, abyście przygotowali się w miarę dobrze, na niedalekie spotkanie ze Mną, na realizację tego, co
zaplanowałem, aby ratować wasze dusze od wiecznego ognia, od wiecznego potępienia w piekle.
26 marca 2020 - Duch Święty
Nie zniechęcajcie się, podnieście głowy, bo wielkimi krokami nadchodzi wasze Zbawienie, wasze Odkupienie. Zbawiciel jest już w
drzwiach, za chwilę je otworzy. Za naprawdę krótką chwilę oświetlę wasze dusze, wasze sumienia, każdy człowiek pozna stan
swojej własnej duszy i będzie mógł odpowiednio zareagować.
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