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Ὁ Θεός θά τιμωρήση τόν κόσμο γιά τά ἐγκλήματά του, μέσω τοῦ πολέμου, τῆς πείνας
καί τῆς διώξεως τῆς ἐκκλησίας καί τοῦ Πάπα. Γιά νά ἐπιτευχθῆ αὐτό θά ζητηθῆ ἡ θυσία
τῆς Ρωσσίας.

Alois Irlmaier Γερμανία (08/06/1894-26/07/1959)

Τά  πάντα  ζητοῦν  εἰρήνη.  Ἕνας  νέος  πόλεμος  ξεσπᾶ  ξαφνικά  στήν  Μέση  Ἀνατολή,
μεγάλες ναυτικές δυνάμεις ἀντιμετωπίζουν ἐχθρότητα στήν Μεσόγειο – ἡ κατάστασις
εἶναι τεταμένη. Ἀλλά ἡ πραγματική πυροδότησις τοῦ σπινθῆρος ἄναψε στά Βαλκάνια,
ἀλλά δέν μπορῶ νά πῶ ποῦ ἀκριβῶς ;

Δύο  ἄνδρες  θανατώνουν  ἕναν  τρῖτον  ὑψηλόβαθμον.  Εἶχαν  πληρωθεῖ  ἀπό  ἄλλους
ἀνθρώπους.  Ἕνας ἀπό τούς δολοφόνους εἶναι  ἕνας μικρός μαῦρος,  ὁ ἄλλος λίγο πιό
ψηλός, μέ φωτεινά χρώματα στά μαλλιά. Νομίζω ὅτι θά συμβῇ στά Βαλκάνια.

Μετά τήν δολοφονία τοῦ τρίτου ξεκινάει ἕν μία νυχτί.
Βλέπω καθαρά τρεῖς ἀριθμούς, δύο  ὀχτάρια καί ἕνα ἐννέα. Ἀλλά δέν μπορῶ νά πῶ τί

σημαίνει, οὔτε νά δηλώσω χρόνο. Ὁ πόλεμος ἀρχίζει μέ τήν ἀνατολή.
Προχωράει πολύ γρήγορα. Οἱ ἀγρότες κάθονται στίς πάμπ παίζοντας χαρτιά ὅταν οἱ

ξένοι στρατιῶτες κοιτάζουν ἀπό τά παράθυρα καί τίς πόρτες. Ἀρκετός μαῦρος στρατός
ἔρχεται ἀπό τήν ἀνατολή, ἀλλά ὡστόσο τά πάντα συμβαίνουν πολύ γρήγορα.

Βλέπω ἕνα τρία, ἀλλά δέν ξέρω ἄν σημαίνει τρεῖς ἡμέρες ἤ τρεῖς ἑβδομάδες.
Μαζικές  μονάδες  βαδίζουν  ἀπό  τήν  ἀνατολή  στό  Βελιγράδι  καί  προχωροῦν  στήν

Ἰταλία. Ἐν συνεχείᾳ τρεῖς θωρακισμένες στρατιές σέ διάταξιν σφηνός,  προχωροῦν μέ
ταχύτηταν  ἀστραπῆς  βορείως  τοῦ  Δουνάβεως  πρός  τόν  Ρῆνον,  χωρίς  προηγούμενη
προειδοποίησιν. Ὁ πληθυσμός πανικόβλητος διαφεύγει πρός τά δυτικά.

Πολλά ὀχήματα φράζουν τούς δρόμους. Ὅτι έμποδίζει τά τάνκ θά ἰσοπεδώνεται.
Δέν βλέπω πιά  τίς  γέφυρες τοῦ Δουνάβεως στό Ρέγκενσμπουργκ.  Τίποτα δέν ἔχει

ἀπομείνει  ἀπό  τήν  μεγάλη  πόλη  τῆς  Φρανκφούρτης.  Ἡ  κοιλάδα  τοῦ  Ρήνου
καταστρέφεται ἀπό ἀέρος.

Βλέπω τρεῖς ἐμπροσθοφυλακές νά ἔρχονται. Ὁ ρῶσσος δέν σταματᾶ πουθενά, ἐνῶ
διοικεῖ  τίς  τρεῖς  στρατιές  του.  Ἡμέρα  καί  νύκτα  τρέχει  προκειμένου  νά  φθάσῃ  στήν
περιοχή τῶν κλιβάνων τοῦ Ροῦρ. Ἡ έκδίκησις θά ἔρθῃ διαμέσῳ τοῦ μεγάλου νεροῦ.

Ὁ κίτρινος δράκος εἰσβάλλει στήν Ἀλάσκα καί τόν Καναδᾶ ταυτοχρόνως. Ἀλλά δέν
φθάνει μακρυά.

Ἕν  συνεχείᾳ  βρέχει  μία  κίτρινη  σκόνη  σέ  μία  γραμμή.  Ὅταν  ἡ  χρυσή  πόλις
καταστρέφεται (Πράγα), ἀρχίζει. Ἡ κίτρινη γραμμή ἀνεβαίνει μέχρι τήν πόλιν στόν κόλπο.

Θά εἶναι καθαρά νύκτα ὅταν θά ἀρχίσῃ ὴ ρῖψις. Τά τάνκς κινοῦνται ἀκόμα ἀλλά αὐτοί
πού κάθονται μέσα θά γίνουν κατάμαυροι. Ὅταν ὴ σκόνη πέσει κάτω ὅλα θά νεκρώσουν,
οὔτε δένδρο, οὔτε χόρτο, οὔτο ζῶον, ὅλα θά γίνουν κατάμαυρα. Ὅποιος περάσει τήν
γραμμή πεθαίνει.

Τά ἀεροπλάνα ρίχνουν τήν κίτρινη σκόνη μεταξύ Μαύρης καί Βορείου θαλάσσης.
Δημιουργεῖται  νεκρή  ζῶνη  πλατειά  ὅσο  ὴ  μισή  Βαυαρία  ἀπό  τήν  Μαύρη  ἔως  τήν

Βόρειον θάλασσα. Δέν μπορεῖ νά αναπτυχθῇ χορτάρι οὔτε νά ζήσῃ κανένας.
Ἡ ρωσσική προέλασις ἀνακόπτεται.
Ἀπό τίς τρεῖς ἐμπροσθοφυλακές κανένας δέν θα γυρίσῃ στό σπίτι του.



Οἱ πιλότοι πετοῦν μαῦρα κουτιά πού ἐκρύγνηνται λίγο πρίν πέσουν στήν γῆ. Βγαίνει
πρασινοκίτρινη σκόνη πού προκαλεῖ θάνατο. Οἱ ἄνθρωποι γίνονται μαῦροι καί οἱ σάρκες
ἀποκολλοῦνται ἀπό τά κόκκαλα.

Τότε βλέπω κάποιον νά πετάει  ἀπό τά ἀνατολικά καί  ρίχνει  κάτι  στό μεγάλο νερό
(Ἀτλαντικός) καί κάτι παράξενο θά συμβῇ. Ἡ ὅλη δρᾶσις δέν θά διαρκέσῃ πολύ.

Τό νότιον μέρος τῆς Ἀγγλίας γλυστράει στό νερό. Ἕνα μέρος έξαφανίζεται ὅταν αὐτό
πέφτει στήν θάλασσα. Οἱ χῶρες στήν θάλασσα εὑρίσκονται σέ μεγάλον κίνδυνον.  Τά
κύμματα πᾶνε ὑψηλά ὅσον μία κατοικία καί ἀφρίζει καί βράζει. Τί εἶναι αὐτό τό πρᾶγμα
δέν ξέρω.

Κατά τήν διάρκειαν τοῦ πολέμου τό μεγάλο σκοτάδι ἔρχεται,  τό ὀποῖον διαρκεῖ 72
ὥρες. Ἐν συνεχείᾳ μία χαλαζόπτωσις μέ κεραυνούς καί βροντές, ξεσπᾶ καί σεισμός πού
δονεῖ τήν γῆ. Βγεῖτε ἐκτός τῶν σπιτιῶν σας, τά φῶτα δέν λειτουργοῦν, μόνο κεριά. 

Προσευχηθεῖτε.  Κατά τήν διάρκειαν τῆς  νύχτας  θά ὑπάρχουν περισσότεροι  νεκροί
ἀπό τούς δύο παγκοσμίους πολέμους.

Ὁ ἄνεμος κινεῖ τά σύννεφα πρός ἀνατολάς.
Ἡ πόλις μέ τόν σιδερένιο πύργο (Ἄῖφελ) γίνεται θῦμα τοῦ λαοῦ της. Ἀναφλέγονται ὅλα

καί ὅλα ἀγριεύουν.
Καί στήν Ἰταλία ὁ λαός ἀγριεύει, σκοτώνονται ἄνθρωποι και ὁ πάπας φεύγει. Πολλοί

κληρικοί σκοτώνονται.
Στήν  Ρωσσὶα  ξεσπάει  ἐμφύλιος  πόλεμος.  Τά  πτώματα  εἶναι  τόσα  πολλά  πού  δέν

μποροῦν νά τά πάρουν ἀπό τούς δρόμους. Οἱ ἀρχηγοί τῶν κομμάτων αὐτοκτονοῦν.
Ὁ ΣΤΑΥΡΟΣ ἐπιστρέφει ἐκ νέου, θά ψάλλουν τούς ψαλμούς τής ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ καί θά

κάψουν κεριά μπροστά στίς ἄγιες εἰκόνες.
ΟΤΑΝ ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΝ ΘΕΟΝ.

Egger Gilge, Austria (1663-1735): 

Μία ἡμέρα οἱ κόκκινοι θά φθάσουν καί τότε ὅλα θά εἶναι φοβερά.

Josef Stockert, Mόναχο Βαυαρίας 1947: 

Αὐτά τά ἄρματα θά ἔρθουν ἁπό τήν ἀνατολή πρός τήν δύση. Οὶ μηχανοκίνητες 
ρωσσικές δυνάμεις θά ἀνέβουν τόν Ρῆνο.

Anna Maria Taigi (1837)

Ἡ μακαριστή Ἄννα Μαρία Τάϊγκι (1837) ανακοίνωσε: Τό ἀπέραντο σκοτάδι θά ἔρθη στήν
γῆ πού θά διαρκέσῃ τρεῖς  ἡμέρες καί τρεῖς νύχτες.  Τίποτα δέν θά εἶναι  ὁρατόν καί ὁ
ἀέρας  θά εἶναι  ἐπιβλαβῆς  καί μολυσματικός  καί θά προκαλέσῃ ζημιά,  ἀν  καί ὄχι
ἀποκλειστικά  στούς  ἐχθρούς  τῆς  Θρησκείας.  Κατά  τὴν διάρκειαν  αὐτῶν  τῶν  τριῶν
ἡμερῶν, τό τεχνητόν φῶς θά εἶναι ἀδύνατον. Μόνο τά εὐλογημένα κεριά θά καῖνε. Κατά
τήν διάρκειαν αὐτῶν τῶν  ἡμερῶν θλίψεως, οἱ πιστοί θά πρέπει νά μείνουν στά σπίτια
τους γιά νά ἀπαγγείλουν τό Ροζάριο καί νά ζητήσουν ἔλεος ἀπό τόν Θεόν. Ὅλοι οἱ ἐχθροί
τῆς ἐκκλησίας (ὁρατοί καί ἄγνωστοι) θά χαθοῦν στήν Γῆ κατά τήν διάρκειαν αὐτοῦ τοῦ
οἰκουμενικοῦ σκότους. «Κατά τήν διάρκειαν τῶν τριῶν ἡμερῶν τοῦ σκότους, αὐτοί πού
βαδίζουν στά μονοπάτια τῆς φθορᾶς θά χαθοῦν,  ἔτσι  ὥστε θά ἐπιβιὼσῃ μόνον τό ἕνα
τέταρτον τῆς ανθρωπότητος .  Ἀκόμη καί ὁ Ἅγιος Γκασπάρ ντέλ Μπούφαλο, ἱδρυτῆς τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Πολυτίμου Αἵματος (1837) εἶχε προβλέψει τήν τεραστία σφαγήν. «Αὐτός
πού ἐπιβιώνει τίς τρεῖς ἡμέρες τοῦ σκότους καί τοῦ κλάματος θά ἐμφανιστῇ στόν ἑαυτόν
του  ὡς  ὁ μόνος  ἐπιζών στήν γῆ, γιατί στήν πραγματικότητα  ὁ κόσμος θά καλυφθῇ μέ
πτώματα».



Erna Stiglitz, Augsburg, 1975

Στὸ τέλος Ἰουλίου ἡ ρωσσική ἐμπροσθοφυλακή θά προωθηθῇ τάχιστα πρός τήν 
δυτικήν Εὐρώπην.

Θά ἔλθουν ἀπό τήν ἀνατολή μέ μεγάλη ταχύτητα πρός τά δυτικά. Θά συντρίψουν τά 
ἐμπόδια πού θά βροῦν στόν δρόμο τους.

Σέ τρία μέτωπα θά προωθηθοῦν πρός τά δυτικά. Κατά μῆκος τῆς Βορείου Θαλάσσης, 
στήν κεντρική Γερμανία καί νοτίως, κατά μῆκος τῶν Ἄλπεων, γιά αὐτό πού θυμᾶμαι. Οἱ 
ἄνθρωποι θά φύγουν πρός τά δυτικά ἀπό φόβο. Στήν Γαλλία οἱ δρόμοι θά εἶναι 
φραγμένοι καί τά αὐτοκίνητα δέν θά εἶναι σέ θέση νά προχωρήσουν ἤ νά ἐπιστρέψουν. 
Οἱ ἄνδρες καί οἱ γυναῖκες θά εἶναι στό ἔλεος τοῦ ἐχθροῦ. Ὅσοι ἀρνοῦνται νά 
ὑπακούσουν θά σκοτωθοῦν ... τά τρόφιμα καί ὅλα ὅσα θά χρειασθοῦν τά στρατεύματα 
πού θά εἰσβάλουν θά ἀφαιροῦνται ἀπὸ τόν λαό.
Οἱ φορτάμαξες τῶν Ρώσσων θά φθάσουν στόν Ρῆνον, ὁλόκληρη ἡ χώρα θά εἶναι 
γεμάτη ἀπό ξένους στρατιῶτες πού θά σκοτώσουν καί θά βιάσουν τίς γυναῖκες χωρίς 
κανέναν ἔλεγχο. Οἱ ἄνθρωποι δέν θά ἔχουν πλὲον ἰδιοκτησίαν, οὔτε τίποτα ἄλλο. Πολλοί 
δέν θά ἔχουν πλέον σπίτι καί θά πρέπει νά ζήσουν κρυμμένοι.

Ἀδελφός Adam, Würzburg, 1949

Ταυτόχρονα μέρη τοῦ ρωσσικοῦ στρατοῦ θά προωθηθοῦν ἀπό τὴν δυτική Πρωσσία,
Σαξωνία καί Θουριγγία ἔως τόν Ρῆνο, μέ σκοπόν νά ἐλέγξουν τό Καλαί. (Μάγχη).

Στά νότια ὁ ρωσσικός στρατός θά ἐνωθῇ μέ τόν γιουγκοσλαβικόν γιά νά εἰσβάλουν
στήν Ἑλλάδα καί Ἰταλία.

Εἶδα  τρὶα  ἐπιθετικά  μέτωπα  φωτιᾶς  νά  ἔρχονται  ἀπό  τά  ἀνατολικά  καί  νά
προωθοῦνται  διαλύοντας  τήν  Εὐρώπη.  Ἕνα  μέτωπο  προερχὸμενο  ἀπό  τήν  Μόσχα
ἔφθασε  στίς  πύλες  τῆς  Ρώμης  καί  μετά  κατευθύνθηκε  στό  Βατικανό.  Οὶ  ´ἄλλες
κατευθύνθηκαν πρός τήν Γερμανία.

Ὁ  πάπας  θά  διαφύγη.  Πρέπει  νά  φύγῃ  γρήγορα,  οἱ  καρδινάλιοι  καί  οἱ  βέσκοβοι
(δεσπότες) πέφτουν νεκροί ἀπό τήν ἐπίθεση.

Ἐν συνεχεία ὁ ρωσσικός στρατός θά προσπαθήσῃ νά εἰσβάλῃ στήν Ἱσπανία καί Γαλλία
γιά νά φθὰσῃ στόν Ἀτλαντικό ὠκεανό καί νά κυκλώσῃ τήν Εὐρώπη προσπαθώντας νά
ἐνωθῇ μέ τό βόρειο μέτωπο.

Τότε  ἕνας  ἰσχυρός  μονάρχης  θά  αντεπιτεθῇ  στόν  βορρᾶ  στό  Niederrhein  καί  θά
ἐπιβληθῇ μέ τά πιό σύγχρονα ὅπλα.

Tρίτο μυστικό τῆς Fatima

Ἕνας δεσπότης (Vescovo) ντυμένος στά ἄσπρα πιθανόν ὁ πάπας, διάφοροι κληρικοί,
πιστοί  καί  άλλοι  ἀνεβαίνουν  μία  ἀπόκρυμνη  πλαγιά,  στήν  κορυφή  ὑπάρχει  μεγάλος
ξὺλινος σταυρός. Ὁ πάπας πρίν φθάσει πέρασε ἀπό τά ἐρείπια ἰσοπεδωμένης πόλεως
προσευχόμενος γιά τά θύματα πού κείτονταν νεκρά. Μόλις ἀνέβηκε τό βουνό κάτω ἀπό
τόν σταυρό κτυπήθηκε μέχρι θανάτου ἀπό στρατιώτες μέ πυροβόλα ὅπλα καί τόξα.

Μέ τόν ἴδιο τρόπο πέθαναν καί οἱ ἄλλοι κληρικοί.

Biernacki, Πολωνία, 1984

Ἔμπροσθεν ἡ ρωσσική ἐμπροσθοφυλακή θά χτυπήσῃ ἔως τά γαλλικά σύνορα.



Johanson, Σουηδία, 1907

Ἡ επὶθεσις ἀπό τήν ἀνατολήν θά ἐξελιχθῇ σέ εὐρύ μέτωπον ἀπό τήν Σκανδιναβία, 
Γερμανία ἔως τήν Βόρειον Ἰταλία. 

Andreas Rill, Γερμανία 1914: (προφητείες "Feldpostbriefe") 

Στό τέλος ἡ Ρωσσία θά ἐπιτεθῇ στήν Γερμανία.

Brandt, Γερμανία 1962

Εἶδα τά ρωσσικά ἄρματα νά προωθοῦνται στό Rottenburg (Neckar), ἐν μέσῳ 
συννεφιᾶς καί ὁμίχλης.

Eilert (Jasper), Γερμανία 1833

Αὐτός ὁ πόλεμος θά ἐκραγῇ στήν ἀνατολή καί θά ἐπεκταθῇ ἀστραπιαὶως.

 Ἀδελφή Elena Aiello (1959)

Ἔνας ἄγριος πόλεμος θά ἔλθῃ μεταξύ ἀνατολῆς καί δύσεως. Ρωσσία καί ΗΠΑ θά 
συγκρουσθοῦν μέ τά πιό ἀπόκρυφα ὅπλα. Ὁ Ρῆνος θά γεμίσῃ πτώματα καί αἷμα.

Καί ἡ Ἰταλία θά διαλυθῇ ἀπό μεγάλη ἐπανάσταση.

Ἀδελφή dell'Ordine della Regina Brigida (1970)

Ὁ τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θά ἀρχίσῃ λίγες ἡμέρες μετά τήν δολοφονία ἀρχηγοῦ 
στήν περιοχή τῆς Οὐγγρο – Γιουγκοσλαβίας.

Παναγία τῆς Anguera

Προειδοποιεῖ ὄτι ὅταν ὁ ἀρχηγός ἑνός μεγάλου κράτους φονευθῇ ὁ κίνδυνος τοῦ 
πολέμου εἶναι πολύ κοντά.

Josef Kugelbeer -  ὁ μάντης τοῦ Vorarlberg (1922) 

Ὡσάν θύελλα  ἑν αἰθρία, ἡ Ρωσσία θά βαδίσῃ πρός τήν Γερμανία, μετά τήν Γαλλία,
Ἰταλία  καί  Ἀγγλία.  Ἡ  καταστροφή  θά  ἔρθῃ  ἀπότομα  ἀπό  τήν  Ρωσσία.  Ὁ  Ρῆνος  θά
ἰσοπεδωθῇ ἁπό ἀεροπλάνα καί ἄρματα.

Μεγάλη πεῖνα, οἱ ἀνθρωποι θά ἀλέθουν τούς φλοιούς τῶν δένδρων γιά τροφή, ἀκόμη
καί ὠμό χορτάρι θά τρῶνε.

Οὶ  ἄνθρωποι  θά  βγαίνουν  διστακτικά  ἀπό  τά  σπίτια  τους,  τά  πτώματα  θά
φορτώνονται  σέ φορτηγά καί  θά καίγονται  σε τεράστιους λάκκους.Οὔτε αὐτοκίνητα,
οὔτε τρένα, οὔτε πλοῖα θά κινοῦνται ὅπως πρίν. Ὅλα τά ἐργοστάσια θά σταματήσουν.

Prokop, Zwiesel (1887-1965) 

Μιά ἄλλη φορά εἶδα τά πάντα ἐρείπια. Κανένας ἄνθρωπος, κανένα σπίτι, μόνο ἐρείπια.
Εἶδα  νά  κατέρχονται  ἀπό  τά  σύννεφα  πύρινες  φωτιές,  ἀναβόσβηναν  χωρίς

κεραυνούς.
Κάτω στό Waldhaus (δρόμος κοντά στό Zwiesel) κάποιος περπατάει καί φωνάζοντας

ἀναρωτιέται, εἶμαι ὁ τελευταῖος επιζῶν ;



Ὁ οὐρανός γίνεται κίτρινος σάν τό λεμόνι. Κανένα πουλί δέν κελαηδεῖ. Δέν βλέπω πιά
τούς πύργους, οὔτε νερό στό βουνό, οὔτε στό Regen (ποταμός κοντά στό Zwiesel).

Ἔπρεπε νά συμβῇ μέ αὐτό τόν τρόπο γιατί οἱ ἄνθρωποι δέν πιστεύουν σέ τίποτα.
Συμπεριφέρονται  σάν  νά  ζοῦσαν  γιά  πάντα  καί  ἐπικεντρώνονται  μόνο  στό  τί  θά

κάνουν.
Θά ὑπάρξῃ μιά περίοδο πού ὅλοι θά νομίζουν ὄτι θά ζήσουν ἀπό τήν διαχείρηση τῶν

ἐπιχειρήσεων καί ὄχι ἀπό ἀληθινή δουλειά. Ὅσοι ἐργάζονται θὰ εἶναι ὄλο καί λιγότεροι.
Ἡ διοίκηση εἶναι εὐκολότερη ἀπό τήν ἐργασία.

Sepp Wudy (1870 - 1915), ἐργάτης ἀποθανώντας στόν 1ον Παγκόσμιο Πόλεμο.
 

Καλέσθηκε στόν πόλεμο καί προεῖδε ὄτι δέν θά ἐπέστρεφε γιατί θά χανόταν στούς
πάγους. Ἔτσι καί ἔγινε χάθηκε στούς Δολομίτες κάτω ἀπό χιονοστιβάδα.

Ὁ  Wudy προεῖδε ὅτι ὁ τελευταῖος πόλεμος θά εἶναι ὁ χειρότερος.
Ὁλόκληρο τό δάσος τῆς Βοημίας θά καῇ σάν ἀχυρόμπαλλα. Ὅταν θά δεῖτε τά γκρίζα

πουλιά νά φεύγουν μακρυά θά εἶναι ἀργά γιά νά φύγετε, γιατί τό τέλος θά εἶναι κοντά. 
Θά γίνουν ὅλα ὅπως πρίν 100 χρόνια.  Ὁ κόσμος πού ἔφυγε θά ἐπιστρέψῃ καί θά

τιμωρηθῇ γιά τήν φυγή του.
Τό φαγητό θά εἶναι ἐμπρός στά μάτια του ἀλλά δέν θά μπορῇ νά τό ἀγγίξῃ γιατί θά

εἶναι μολυσμένο. Οὔτε νερό θά μποροῦν νά πιούν.
Στό  Osser  (βουνό  τῆς  μεταξύ  Βοημίας  καί  Βαυαρίας)  θά  ὑπάρχη  ἀκόμη  μία  πηγή

πόσιμου νεροῦ.
Ὁ αέρας θά τρυπάει τό δέρμα σάν δηλητήριο.Φορᾶτε ροῦχα , καλυφθεῖτε παντοῦ ,

μήν ἀφήσετε τίποτα ἀκάλυπτο.
Κρυφτεῖτε  σέ μιά  τρύπα  μέχρι  νά τελειώση.  Δέν  θά κρατήσῃ  πολύ.  Κρυφτεῖτε  σέ

σπηλιές στά βουνά. Ὅταν θά δεῖτε τά μαλλιά σας νά πέφτουν τότε τὸ πρᾶγμα σᾶς ἔπιασε.
Φᾶτε ἕνα ἄρκευθο, θά σᾶς βοηθήσῃ. Μήν πίνετε γάλα γιά ὀκτώ ἑβδομάδες.
Θά εἶναι μιά καταστροφή, οἱ ἐπόμενες γενεές θά πρέπει νά μάθουν πάλι ἀνάγνωση

καί γραφή.
Βλέπω πολλά πράγματα ἀλλά δέν μπορῶ νά τά καταλάβω ὅλα. Μέ τήν ἀπιστία θά

καταρρεύσουν ὅλα. Οἱ πλούσιοι δέν πιστεύουν στόν Θεό καί θά τρελλάνουν τίς μάζες.
Στίς ἐκκλησίες ἀκούω μουσικές, χορούς καί ὄργανα. Θά ἔρθει τό Κυανοῦν Σήμα πού θά
σημάνῃ τήν ἀρχή τῆς καταστροφῆς. Θά ὑπάρχῃ μεγάλη φωτεινότης στόν Βόρειο Πόλο
ὅπως ποτέ δέν εἴδαμε καί μετά θά ἀνέβῃ στά οὐράνια πύρινη φλόγα.

Πηγαίνετε στήν Βαυαρία στήν Παναγία πού προστατεύει τούς ἀνθρώπους, ἀλλά καί
ἐκεῖ ὅλα θά εἶναι χαοτικά. Ὅλα θά γίνουν ὅπως προέβλεψε ὁ Stormberger (1830) ἀλλά
αὐτός δέν τά εἶπε ὅλα, ἤ δέν τά κατάλαβε ὅλα. Πεῖτε στά παιδιά σας νά τό σκάσουν στά
βουνά ὅταν αὐτά θά συμβοῦν. Ἐγώ εἶμαι ἕνας ἐργάτης καί δέν ξέρω ἄν εἶναι ἕνα πνεῦμα
καλό ἤ κακό αὐτό πού μοῦ δείχνει αὐτά τά πράγματα, ἀλλά γνωρίζω μέ ακρίβεια ὅτι θά
συμβοῦν.   

Josef Naar, ὁ ἐπωνομαζόμενος χαρακτήρ Boημία (1691-1763)

Μόνο λίγοι  ἄνθρωποι θά ἐπιβιώσουν ἀπό τόν μεγάλο πόλεμο.  Ἡ περιοχή τοῦ Πίλσεν
πόλις τῆς Τσεχικῆς Δημοκρατίας, στήν Βοημία, θά εἶναι θερμή ζώνη. 
Ὅποιος δέν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν ζώνη θά καταστραφῇ ψυχῇ τε καί σώματι.

Οἱ  λαγοί  καί  οἱ  ἀλεποῦδες  θά  μπαίνουν  ἐλεύθερα  στά  σπίτια,  οἱ  τσουκνίδες  θά
γεμίσουν τούς ἔρημους κήπους.

Ἡ πόλις τῆς Πρᾶγας θά ἰσοπεδωθῇ ἐντελῶς. Ὅλη Βοημία θά εἶναι μία ἔρημος.

Wessel Dietrich Eilert (γνωστός ὥς γέροJasper) (1764-1833) 

Ὁ πόλεμος θά ἐκραγῇ στήν ἀνατολή. Εἶμαι τρομοκρατημένος ἀπό τήν ἀνατολή.



Οἱ στρατιώτες  μας θά πᾶνε στά σύνορα καί  κατόπιν θά γυρίσουν στά σπίτια τους
εὐρίσκοντας τόν ἐχθρόν μέ τέτοια δύναμιν, σάν νά εἶχαν φυτρώσει ὤς μανιτάρια.

Τά πεδία τῶν μαχῶν θά εἶναι στά βόρεια τοῦ Ρήνου,  "Unna, Hamm e Werl"
Ἡ σημαντικότερη μάχη θά λάβη μέρος μεταξύ Unna καί Hamm. Ἡ σύγκρουσις, ἡ νίκη

καί ἡ φυγή θά εἶναι ἰλιγγιώδης. Ὅποιος κρυφτῇ θά γλυτώσῃ γιατί ἡ μάχη δέν θά κρατήσῃ
πολύ. Ἡ τελευταία μάχη θά δοθῇ στήν Κολωνία.

Κάρρα δίχως ἄλογα θά ἀνεβαίνουν τόν Ρῆνο, δέν χρησιμοποιοῦν ἄλογα καί βγάζουν
ἀπόκοσμους ἤχους. Καί ἐνῶ κανείς δέν περιμένει θά ἔλθῃ πόλεμος τέτοιος πού ὅμοιος
του δέν ἔχει ξαναγίνει. Ξένοι θά εἰσβάλουν στόν Ρῆνο, ἀλλά μετά ἀπό σκληρή ἀντίσταση
θά ἠττηθοῦν. Ὅταν καταστραφεῖ ἡ γέφυρα τῆς Κολωνίας (Hohenzollern) οί στρατιῶτες
θά περάσουν ἀκριβῶς ἀπό ἐκεῖ.

Muehlhiasl da Apoig (1753 – 1805)

Μετά θά ἔλθῃ δεύτερος πόλεμος καί μετά τρίτος, καταστροφικός.
Οἱ Rotjankerl (κόκκινοι – Ρῶς) θά ἔρθουν ἀπὸ μεγάλους δρόμους, ἀλλά δέν θά διαβοῦν
τόν Δούναβιν.  Θά γίνῃ μεγάλος πόλεμος,  βλέπω πρῶτα ἕναν μικρότερο καί  μετά τόν
μεγάλο διαμέσῳ τοῦ νεροῦ πού θά σημάνῃ καί τό τέλος. Ὁ πόλεμος θά ἔλθῃ ἀπό τήν
ἀνατολή  καί  θά  τελειώσῃ  στήν  δύση.  Ὁ  τελευταῖος  πόλεμος  θά  εἶναι  ἡ  ἀπόλυτος
καταστροφή.

 Ὅταν  δέν  θά  καταλαβαίνετε  τήν  γλῶσσα  τῶν  ἀνθρώπων  πού  συναντᾶτε,  ἡ
καταστροφική ἡμέρα δέν θά εἶναι μακρυά. Κάθε πρᾶγμα θά εἶναι στό χάος. Αὐτοί πού θά
ἐπιζήσουν  πρέπει  νά  προστατευθοῦν  ἀπό  σίδηρο  καρβουνιασμένο.  Παρόλα  αὐτά  οἱ
μάχες δέν θά διαρκέσουν πολύ.  Κανένας δέν θὰ μπορεῖ νά βοηθήσῃ τά ἐμπλεκόμενα
ἄτομα, οὔτε ἡ πίστις,  οὔτε ἡ προσευχῆ στόν Θεό. Θά ἀρρωστήσουν καί κανένας δέν θά
μπορεῖ νά κάνῃ κάτι.

Αὐτοί πού θά ἐπιβιώσουν θά οἰκοδομίσουν ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ καί θά ὑμνοῦν τόν Θεόν.
Δέν θὰ συμβῇ μόνο σέ ἐμᾶς ἀλλά σέ ὅλο τόν κόσμο. Μετά τό σωστό θά εἶναι σωστό

καί ἡ εἰρήνη θά βασιλεύσῃ γιά χίλια χρόνια.  

Anton Johansson, Σουηδία (1858-1909)

Εἶχα  τό  μεγαλύτερο  μου  ὄραμα  τό  1907,  τήν  13ην  Νοεμβρίου  ἤμουν  πολύ
κουρασμένος  καί πῆγα νωρίς γιά ὕπνο. Τήν νύχτα ξύπνησα ἀπό μία φωνή πού μοῦ ἔλεγε
ὅτι ἐπελέχθης γιά νά σοῦ φανερωθοῦν τά μυστικά τοῦ οὐρανοῦ. Τό δωμάτιο μου γέμισε
φῶς τόσο  λαμπρό  πού δέν  μποροῦσα  νά κοιτάξω  ψηλά,  ἔμεινα  γονατιστός  σέ θέση
προσευχῆς.  Ἡ  ψυχή  μου  γέμισε  φῶς  καί  τό  πνεῦμα  μου  μετεφέρθῃ  ψηλά   ὄπου
μποροῦσα νά δῶ τά πάντα. Αὐτό πού θά συνέβαινε καί προπαντός στήν πατρίδα μου.
Μοῦ φανερώθηκαν καί τά κακά πού θά συνέβαιναν στόν κόσμο.

Γιά τόν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο ἔγραψε:

Ἡ Ἰνδία θά κατακτηθῇ ἀπό τήν Κίνα
Βιολογικά ὄπλα θά δημιουργήσουν ἐκατομμύρια νεκρούς
Περσία καί Τουρκία θά κατακτηθοῦν ἀπό τόν ρωσσικό στρατό
Γεννιοῦνται ἐμφύλιοι πόλεμοι σέ Ἰνδία καί Αἴγυπτο
Οἱ Ρῶσσοι κατακτοῦν τά Βαλκάνια
Στήν Ἰταλία θά γίνῃ μεγάλη καταστροφή
Θά γίνῃ ἐπίθεσις τῆς Ρωσσίας στήν Ἀμερική, αὐτό θά εμποδίσῃ νά στείλουν βοήθεια

στήν Εὐρώπη.
Ἡ ρωσσική καταιγίδα θά πλησιάσῃ τήν Γαλλία μέσῳ Οὐγγαρίας, Αὐστρίας, Ἰταλίας καί

Ἐλβετίας. Ἡ Γαλλία θά πέσῃ.
Ἀμερικάνικες ἀποθῆκες θά πέσουν στά ρωσσικά χέρια



Ἡ Γερμανία θά χτυπηθῇ ἀπό τά ἀνατολικά, ἀλλά θά πληγῇ καί ἀπό ἐμφύλιο πόλεμο.
Ἐμφύλιος θά ξεσπάση καί στήν Ἀγγλία
Νὲα  ὄπλα  θά  ἰσοπεδώσουν  τόν  πλανήτη.  Καταιγίδες  φωτιᾶς,  ἀνεμοστρόβιλοι  θά

καταστρέψουν πολλές πόλεις τῆς Ἀμερικῆς    

David Wilkerson (1931, Indiana - 2011, Texas, USA)

Ἡ Ἀμερική θά καταστραφῇ ἀπό φωτιά. Μία ξαφνική καταστροφή εἶναι στίς πόρτες
μας.

Λίγοι θά γλυτώσουν. Ἐξ’αἴφνης σέ λίγες ὦρες ἕνα ὀλοκαύτωμα ὑδρογόνου θά λειώσῃ
τήν Ἀμερική καί αὐτό τὸ ἔθνος δέν θά ὑπάρχῃ πλέον.

Θά ἔρθῃ ἐπίθεσις ἀπό τήν Ρωσσία καί τό ὁλοκαύτωμα θά γίνῃ μετά ἀπό οἰκονομικό
κράχ.

Θά  ὑπάρχουν  30  ἡμέρες  τιμωρίας  στήν  Νέα  Ὑόρκη.  Ὁ  Θεός  θά  ἐπιτρέψῃ  στὸν
ἄνθρωπο νά δείξῃ τήν ἀγριότητα του. Βία τόσο ἀποτρόπαια πού θά προκαλέσῃ ἒκπληξιν
σέ ὁλόκληρον τόν πλανήτην. Φωτιές θὰ ἀνάψουν σέ ὅλη τήν πόλη καί οἱ πυροσβέστες
δέν θά μποροῦν νά κάνουν κάτι. Ἡ Νέα Ὑόρκη θά εἶναι σέ οἰκονομικό κράχ. Τό "Queen
City" θά πέσῃ σέ μαρασμό. Ἡ ἐθνική οἰκονομία θά καταρρεύσῃ.

Henry Gruver (USA, προφητεία τοῦ 1986)

1ον ὄραμα: Στήν Οὐάσινγκτον εἶδα δύναμη εἰσβολῆς κινέζων προερχόμενη ἀπό τήν
θάλασσα. Οἱ κινέζοι σκοτώνουν ὄποιον βρίσκουν μπροστά τους.

Εἶδα  τίς  ΗΠΑ  νά  ἀντεπιτίθενται  μέ  ἀεροπλάνα  τοῦ  2ου  Παγκοσμίου  Πολέμου.  Ἡ
ἀπόδειξις τῆς ἀμερικανικῆς ἀδυναμίας νά ἀμυνθῇ ἐντός τῶν συνόρων της.

2ον  ὄραμα:  Σέ  αὐτό  ὁ  Gruver  περιπατοῦσε μέ  τήν  σύζυγο  του  κατά  μῆκος  μιᾶς
χαράδρας.  Συνάντησαν  ἕναν  μπάτλερ  πού  τούς  κάλεσε  σέ  ἕνα  βάθρο  ὅπου  εἶχε  60
καρέκλες.  Ὅταν  κάθισαν  εἷδαν  ἕναν  πολιτικό  νά  ὁμιλῇ  μέ  ἕναν  στρατηγό.  Μετά
προσγειώθηκε ἐλικόπτερο πού ἦταν κινητό γραφεῖο καί κατέβηκε ὁ πρίγκηπας Κάρολος
μέ φορεσιά  σαφάρι.  Ἔκλαιγε  καί  ἀνακοίνωσε  ὅτι  ἡ  Ἀμερική  καί  τά  ἄλλα  κράτη  τῆς
συμμαχίας των δὲν εἶχαν τόν Θεό μέ τό μέρος των. Ὁ στρατηγός παραπονέθηκε ὅτι ὁ
Θεός δέν εἶχε καμμία δουλειά μέ τόν πόλεμο. Καί τότε μιά τεράστια ἀράχνη ποῦ ἦταν ἡ
Ρωσσία άμόλησε παραλυτικό ἀέριο καί σκότωσε ἀκαριαίως τούς εὐρισκομένους.

3ον ὄραμα: Ὁ προφήτης σέ αὐτό ἀνυψώνεται στόν οὐρανό κατά τήν διὰρκειαν ταξιδιοῦ
του στό νησί Anglesey τῆς Οὐαλίας. Κατά τήν διάρκεια τοῦ ὀράματος ἔβλεπε τόν χάρτη
ἀπό ψηλά  καί  εἶδε ἰσχυρές  ναυτικές  ρωσσικές  δυνάμεις  νά  πλέουν ἀπό  τόν  Βόρειον
Παγωμένον  Ὠκεανόν  πρός  τόν  Ἀτλαντικόν   γιά  νά  κτυπήσῃ  τίς  ΗΠΑ  ἀπό  θαλάσσης.
Ταυτόχρονα εἶδα ἰσχυρήν στρατιωτικήν δύναμιν νά κτυπᾶ τήν δυτικήν ἀκτήν.

Πυρηνικά  ὑποβρύχια  παρατεταγμένα  κατά  μῆκος  τῶν  ἀκτῶν  τῆς  Ἀμερικῆς
σφυροκοποῦν μέ πυρηνικές κεφαλές τήν Νέα Ὑόρκη καί ἄλλες μεγάλες πόλεις.

Οἱ  μεγαλύτερες  κατεστραμμένες  πόλεις  θά  εἶναι  Νέα  Ὑόρκη,  Σιάτλ,  Οὐάσινγκτον,
Μαϊάμι, Φλώριδα, Σάν Ντιέγκο καί Λός Ἄντζελες.  

Nell’anno 1922, a Locchan Bregenz, nel Voralberg, in Germania, un contadino veggente 
ebbe una sequenza di visioni profetiche, che il padre benedettino Ellerhorst trascrisse. 

1. Il Cristo si ritira dinanzi all’avanzare della malvagità umana, lasciando l’umanità in balia di se 
stessa e del principe delle tenebre.



2. Corruzione generale, grande carestia, tanto da indurre a macinare le scorze degli alberi per farne 
farina; anche l’erba dei prati è usata come cibo.

3. Rivolte politiche nelle quali molti vengono incarcerati e giustiziati. Fuga sui monti e affollamento
intorno ai prestatori su pegno. La rovina giunge improvvisa dalla Russia: prima colpita è la 
Germania, poi la Francia, l’Italia e l’Inghilterra. Ovunque tumulti e distruzioni Il veggente vede una
strada ampia e lunga: ai due lati vi sono soldati; ai margini uomini, donne, vecchi e bambini. Sul 
ciglio della strada, una ghigliottina con due carnefici: scorre sangue d’innumerevoli decapitati.

4. Le regioni del Reno vengono distrutte da aerei e da eserciti invasori.  

5. Parigi incendiata e distrutta; Marsiglia sprofonda in un baratro che le si è formato intorno, e viene
coperta dalle tenebre di un’alta marea.

6. Eccidio a Roma, con montagne di cadaveri. Il Papa fugge 

7. Tenebre per tre giorni e tre notti. Inizio con un terribile tuono o terremoto. Non arderà alcun 
fuoco. Non si potrà né mangiare, né dormire, ma solo pregare. Ardono candele benedette. Lampi 
penetrano nelle case. Terremoti e maremoti. Invocazioni di Gesù e di Maria da parte di alcuni; 
imprecazioni di altri. Vapori di zolfo riempiono l’aria; pestilenze.

8. Una croce appare nel cielo, come all’inizio della visione: è segno della fine delle tenebre. La terra
è deserta come un immenso cimitero. Uomini atterriti escono dalle case. Vengono raccolti i morti e 
seppelliti in fosse comuni. Le strade sono silenziose e nelle fabbriche le macchine sono ferme 
perché non v’è nessuno che le metta in azione.

9. I sopravvissuti sono uomini santi. La Terra è trasformata in paradiso. Il veggente ode pregare ad 
alta voce, in tedesco. 

10. I beni sono ripartiti fra i sopravvissuti. Trasmigrazioni verso le zone più spopolate. Dai luoghi di
montagna gli uomini scendono ad ad abitare le pianure dove il lavoro è facilitato. Gli Angeli 
assistono gli uomini nelle loro necessità, con i consigli e le azioni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το έτος 1922, στο Locchan Bregenz, στο Voralberg της Γερμανίας, ένας χωρικός οραματιστής είχε 
μια ακολουθία προφητικών οραμάτων, τα οποία έγραψε ο πατέρας του Βενεδικτίνου Ellerhorst. 

1. Ο Χριστός αποσύρεται από την πρόοδο της ανθρώπινης κακίας, αφήνοντας την ανθρωπότητα 
στο έλεος του εαυτού της και του πρίγκιπα του σκότους.
2. Γενική διαφθορά, μεγάλος λιμός, τόσο ώστε να προκαλέσει την άλεση του φλοιού των δέντρων 
ώστε να φτιαχτεί αλεύρι. Το λιβάδι λιβαδιών χρησιμοποιείται επίσης ως φαγητό.
3. Πολιτικές ταραχές στις οποίες πολλές φυλακίζονται και εκτελούνται. Πτήση στα βουνά και 
πλήθος γύρω από ενεχυροδανειστήρες. Η καταστροφή προέρχεται ξαφνικά από τη Ρωσία: το πρώτο
χτύπημα είναι η Γερμανία, μετά η Γαλλία, η Ιταλία και η Αγγλία. Παντού ταραχές και καταστροφή 
Ο παρατηρητής βλέπει έναν μεγάλο και μακρύ δρόμο: και στις δύο πλευρές υπάρχουν στρατιώτες. 
στα περιθώρια των ανδρών, των γυναικών, των ηλικιωμένων και των παιδιών. Στην άκρη του 



δρόμου, μια γκιλοτίνα με δύο εκτελεστές: ρέει το αίμα των αμέτρητων αποκεφαλισμένων 
ανθρώπων.
4. Οι περιοχές του Ρήνου καταστρέφονται από αεροπλάνα και εισβολείς στρατούς.
5. Το Παρίσι έβαλε φωτιά και καταστράφηκε. Η Μασσαλία βυθίζεται σε ένα χάσμα που έχει 
σχηματιστεί γύρω από αυτό και καλύπτεται από το σκοτάδι μιας παλίρροιας.
6. Σφαγή στη Ρώμη, με βουνά από πτώματα. Ο Πάπας φεύγει
7. Σκοτάδι για τρεις ημέρες και τρεις νύχτες. Ξεκινώ με μια φοβερή βροντή ή σεισμό. Καμία φωτιά 
δεν θα ανάψει. Δεν θα είναι δυνατό να φάτε ή να κοιμηθείτε, αλλά μόνο να προσευχηθείτε. 
Ευλογημένα κεριά καίγονται. Αστραπές διεισδύουν στα σπίτια. Σεισμοί και τσουνάμι. Προσευχές 
στον Ιησού και τη Μαρία από μερικούς. κατάρα των άλλων. Οι ατμοί του θείου γεμίζουν τον αέρα. 
Πληγές.
8. Ένας σταυρός εμφανίζεται στον ουρανό, όπως στην αρχή του οράματος: είναι ένα σημάδι του 
τέλους του σκότους. Η γη είναι τόσο ερημική όσο ένα τεράστιο νεκροταφείο. Τρομοκρατημένοι 
άντρες βγαίνουν από τα σπίτια τους. Οι νεκροί συλλέγονται και θάβονται σε μαζικούς τάφους. Οι 
δρόμοι είναι σιωπηλοί και στα εργοστάσια τα αυτοκίνητα σταματούν γιατί δεν υπάρχει κανείς να τα
βάλει σε δράση.
9. Οι επιζώντες είναι άγιοι. Η Γη μεταμορφώνεται σε παράδεισο. Ο παρατηρητής ακούει να 
προσεύχεται δυνατά, στα Γερμανικά. 10. Τα περιουσιακά στοιχεία κατανέμονται μεταξύ των 
επιζώντων. Μετεγκαταστάσεις στις πιο ερημωμένες περιοχές. Από τα ορεινά μέρη, οι άντρες 
κατεβαίνουν για να κατοικήσουν στις πεδιάδες όπου διευκολύνεται η εργασία. Οι Άγγελοι βοηθούν 
τους άνδρες στις ανάγκες τους, με συμβουλές και ενέργειες.
=======================================================================

Η προφητεία προήλθε από ένα χειρόγραφο του Finn Mac Cunail Saga, το οποίο χρονολογείται από 
το 1130 και διατηρείται ακόμα στη βιβλιοθήκη του Trinity College στο Δουβλίνο. Το γράψιμο 
περιέχει μια προφητεία για το μέλλον ότι δεν θα ήταν επικίνδυνο να ταυτιστούμε με το δικό μας. " 
Κατά τη διάρκεια εκατό ετών, η μάχη θα ανανεωθεί τρεις φορές, με τη συμμετοχή όλων των λαών 
της γης. Θα πολεμήσει στην ξηρά, στη θάλασσα και στον ουρανό και η τρίτη μάχη φαίνεται να 
σηματοδοτεί το θρίαμβο των Φομορίων (δαίμονες). Αλλά θα είναι ένας εφήμερος θρίαμβος. Δύο 
μάρτυρες του Tuath Da Danan (Θεός) θα αποκαλύψουν το αδίστακτο τέρας που έχει σηκωθεί από 
τη θάλασσα. Η Μπριγκίτ (Παναγία) θα εμφανιστεί στον παράδεισο με ένα στέμμα δώδεκα 
αστεριών και το ημισέληνο κάτω από τα πόδια της, με τις άκρες να δείχνουν προς τα κάτω και θα 
υποτάξει τους Φωμίρι για πάντα […]. Κοιτάξτε γύρω, προσέξτε το Fomoiri ως Tuath Da Danan. Θα
τους αναγνωρίσετε ενεργώντας. Όταν η ημισέληνος (οι Άραβες) προσπαθεί να πνίξει τον κόσμο με 
το μαύρο αίμα του (πετρέλαιο), οι άνδρες θα αντιδράσουν προσπαθώντας να κλέψουν τη 
λαμπρότητα και τη δύναμη του Όγκμα (ο ήλιος). Τότε θα έρθει η ημέρα της οργής. Μην 
επιστρέψεις στο σπίτι. Ανεβείτε στο βουνό και κατεβείτε, ρίξτε τον εαυτό σας στη θάλασσα ή στο 
ποτάμι ή στη λίμνη, για να μην δείτε την απελευθέρωση της μάστιγας. Δύο αστέρια, ένα λευκό και 
ένα κόκκινο, θα αντικριστούν και ο κόσμος θα γκρεμιστεί. Μόνο ο Veraunus (Ιησούς) θα τον 
αναδημιουργήσει τέλειο και χαρούμενο. "
======================================================================

Ο San Vicente Ferrer είπε: «Οι μέρες είναι ήδη κοντά. Θα δείτε ένα σημάδι και δεν θα το 
αναγνωρίσετε, αλλά ξέρετε ότι εκείνη τη στιγμή οι γυναίκες θα ντύνονται σαν άντρες και θα 



συμπεριφέρονται σύμφωνα με τα γούστα τους, με έναν επιδέξιο τρόπο, και οι άντρες θα φορούν 
δειλά σαν τις γυναίκες. "
=======================================================================
Η ευλογημένη Άννα Μαρία Τάιγκι (1837) ανακοίνωσε: Το τεράστιο σκοτάδι θα έρθει στη γη που θα
διαρκέσει τρεις ημέρες και τρεις νύχτες. Τίποτα δεν θα είναι ορατό και ο αέρας θα είναι επιβλαβής 
και λοιμώδης και θα προκαλέσει ζημιά, αν και όχι αποκλειστικά στους εχθρούς της θρησκείας. 
Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ημερών, το τεχνητό φως θα είναι αδύνατο. μόνο τα ευλογημένα 
κεριά θα καίνε. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών απογοήτευσης, οι πιστοί θα πρέπει να 
παραμείνουν στα σπίτια τους για να προσευχηθούν και να ζητήσουν Έλεος από τον Θεό. Όλοι οι 
εχθροί της εκκλησίας (ορατοί και άγνωστοι) θα χαθούν στη Γη σε αυτό το καθολικό σκοτάδι, εκτός 
από λίγους μόνο που μετατρέψτε σε εκλέξτε έναν νέο Πάπα. Στο όραμα της αδελφής Μαρίας Ιησού
σταυρωμένος του Πάου (1878) υπάρχει ακόμη μια ένδειξη για τους επιζώντες: «Κατά τη διάρκεια 
των τριών ημερών του σκοταδιού, αυτοί που περπατούν στα μονοπάτια τους για την καταστροφή 
θα χαθούν, έτσι ώστε μόνο το τέταρτο μέρος της« ανθρωπότητας " Ακόμη και ο St. Gaspar del 
Bufalo, ιδρυτής του Συγκροτήματος του Πολύτιμου Αίματος (1837) είχε προβλέψει την τεράστια 
σφαγή. "Αυτός που επιβιώνει από τις τρεις μέρες του σκότους και κλαίει θα εμφανιστεί ως ο μόνος 
επιζών στη γη, γιατί στην πραγματικότητα ο κόσμος θα καλυφθεί με πτώματα"
=======================================================================

Εδώ, συνοπτικά, είναι οι προειδοποιήσεις που έδωσε ο Ιησούς στον κόσμο στις εμφανίσεις του 
Heede (1937 έως 1945) στη Greta Ganseforth: «Όσοι υπέφεραν τα τελευταία χρόνια είναι οι 
μάρτυρες μου που ετοιμάζουν τη νέα μάζα και έχουν συμμετάσχει στον Γολγοθά μου. Θέλω να 
θεραπεύσω και να σώσω. Στις πληγές που τώρα αιμορραγούν, το έλεος κερδίζει και θριαμβεύει στη
δικαιοσύνη. Αλλά οι πιστοί μου δεν κοιμούνται σαν τους μαθητές στο Ὀρος των Ελαιών .. 
Συνεχίζω να βασίζομαι σε αυτό που έχω κάνει. Ευλογημένοι είναι εκείνοι που υπομένουν τα πάντα 
σε αποζημίωση για εκείνους που με προσβάλλουν. Έρχομαι και η ειρήνη θα έρθει μαζί μου. Με 
έναν μικρό αριθμό εκλεκτών θα χτίσω το βασίλειό μου. Αυτό το βασίλειο θα έρθει ξαφνικά, 
νωρίτερα από ό, τι νομίζετε. Θα κάνω το φως Μου να λάμψει, ένα φως που θα είναι μια ευλογία για
μερικούς, το σκοτάδι για άλλους. Η ανθρωπότητα θα αναγνωρίσει την αγάπη και τη δύναμή μου. 
Θα γνωστοποιήσω τη δικαιοσύνη μου και το έλεος μου. Κόρη μου, θα έρθω σύντομα, πολύ 
σύντομα. Αυτό που θα συμβεί σύντομα θα ξεπεράσει κατά πολύ αυτό που έχει συμβεί. Η Θεία 
Μητέρα και οι Άγγελοι θα λάβουν μέρος σε αυτήν. Πρέπει ακόμη να επιτρέψω να πέσουν οι ατυχίες
στον κόσμο, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα σωθούν πολλοί. Είμαι πολύ κοντά. η γη θα τρέμει και θα
ταρακουνήσει. Θα είναι τρομερό: μια μικρή κρίση, αλλά δεν φοβάστε, είμαι μαζί σας. Θα χαρείτε 
και θα με ευχαριστήσετε. Όσοι με περιμένουν έχουν τη βοήθειά μου, τη χάρη μου και την αγάπη 
μου. Για εκείνους που δεν είναι στην κατάσταση χάριτος θα είναι τρομακτικό. Οι άγγελοι της 
δικαιοσύνης είναι ήδη διάσπαρτοι σε όλο τον κόσμο. Θα κάνω τον εαυτό μου γνωστό στους 
άνδρες: κάθε ψυχή θα με αναγνωρίσει για τον Θεό της. Οι άνδρες δεν ακούνε τις κλήσεις μου. 
κλείνουν τα αυτιά τους, αντιστέκονται στη χάρη και απορρίπτουν το έλεος και την αγάπη μου. Ο 
κόσμος είναι χειρότερος από την εποχή της πλημμύρας. αγωνίζεται στο τέλμα της ενοχής. το μίσος 
και ο φθόνος γεμίζουν τις καρδιές των ανθρώπων. Ο κόσμος βρίσκεται στο πυκνό σκοτάδι. Θέλω 
να δείξω τον έλεος. Η ώρα πλησιάζει. Προσευχήσου συνεχώς και δεν θα μπερδευτείς. 
Συγκεντρώνω τους επιλεγμένους μου: θα συγκλίνουν μαζί από κάθε μέρος του κόσμου. 
Ευλογημένοι είναι εκείνοι που είναι προετοιμασμένοι και με περιμένουν. "


