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Moja córko, nadszedł dla Mnie moment, aby gwałtownie zainterweniować — w 

czasie, kiedy ma miejsce wielki grzech wobec Mnie. 

Moja cierpliwość jest wystawiana na próbę, a Mój gniew się skumulował, jako że 

obecnie wymierzane są przeciwko Mnie najgorsze obelgi. 

Jako Stwórca wszystkiego, co żyje, Jestem Animatorem życia. Stwarzam je tak, 

jak sobie tego życzę, i kończę je zgodnie z Moją Świętą Wolą. Jeżeli człowiek 

będzie usiłował zakłócić Moją Wolę, spotka się to z Moim odwetem, bowiem takiego 

zła nie będę tolerował. 

Dla tych, którzy zabijają jedno z Moich dzieci: Wasze życie zostanie zakończone. 

Odbiorę wam życie, nie tylko cielesne, lecz także duchowe. Nie zostanie i nie może 

zostać przyznane wam życie wieczne. Życie, które odbieracie innym, będzie waszym 

końcem. Spadnie na was kara oko za oko. 

Uważajcie — wy, którzy nie zaprzestajecie niszczyć życia w jego wszelakich formach. 

Ja wiem, co wy wyprawiacie. Wiem, że plan dotyczący aborcji, wszędzie na świecie jest 

kontrolowany przez jedną grupę. Wiem, że kraje, które spieszą się, aby wprowadzić 

obsceniczne prawa, legitymujące aborcję, są tylko marionetkami. Są one podwieszone 

na nitkach, kiedy tak tańczą do melodii pochodzącej od Jednej Światowej Grupy, 

która posłuszna jest tylko jednemu panu. Pozostają oni lojalni wobec bestii, której 

zakrojony na szeroką skalę plan, aby zniszczyć miliony ludzkich żyć, poprzez grzech 

aborcji odniósł sukces. Nienarodzeni są dla nich łatwym celem. Posługują się aborcją, 

aby niweczyć Moje Prawa i największy Dar, jaki ofiarowałem człowiekowi — Dar życia. 

Oburza Mnie arogancja człowieka, który jest nierozerwalnie związany z bestią, i tych 

pośród was, których on, szatan, oszukuje. Moja Miłość jest potężna, ale wasz niecny 

zamiar, aby zniszczyć to, co jest Moje, zostanie tak gwałtownie zastopowany, że 

będziecie z krzykiem błagać o życie. Tylko jeżeli teraz Mnie wezwiecie, odwołując się 

do Daru Pojednania, zostanie wam okazana odrobina litości. Dla każdego z was, kto 

uniewinnia to, że nienarodzonym odbiera się życie, kto to popiera albo w tym 

uczestniczy: Zaznacie takiej samej kary. Jeżeli zniszczycie to niewinne życie, to wasze 

własne życie zostanie wam odebrane. Przez tak długi czas — strasznie cierpiąc — 

przyglądałem się, jak Mnie obrażacie. Wasz czas dobiegł końca, zostaniecie teraz 

bowiem surowo ukarani za ten ciężki występek przeciwko Mojej Boskości. 

Pamiętajcie, że macie mało czasu, aby zaprzestać akceptować aborcję. Mój gniew 

wyleje się wkrótce w czterech narożnikach Ziemi. To z powodu grzechu aborcji 

człowiek będzie cierpiał najsurowsze kary. Ani jeden kraj nie zostanie z tych kar 

zwolniony. Tylko ci, którzy nie zezwalają na aborcję, zostaną uchronieni od tej kary, 

którą zadam światu. 



Żaden człowiek nie ma prawa występować przeciwko Mnie — Animatorowi życia. Kto 

się odważy stawić Mi czoła — naśladując Mnie w tym, co jest odbieraniem życia — 

temu wszelkie życie zostanie odebrane. 
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