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[] - Já Ježíš, Já vás èekám ve svìtle vašeho nitra. Miluji vás.



Uvidíte své høíchy 

Vizionáø: La fille á Jesus (Kanada)

V následujícím PDF dokumentu se doètete mnoho velice pouèných zpráv o høíchu. Tato 
doba je zvláštní tím, že snad vìtšina lidí svìta, ve svém žití nezná hranice, kdy již 
pøekraèuje do oblasti nedovoleného høíšného svého života. Tedy neznají ani to, jak 
mohutnì mohou ovlivòovat svou budoucnost. Myslí se tím na lidskou duši, která svou 
existenci pokraèuje v jiné dimenzi a velice záleží na tom, jestli míøí do nebe, nebo do 
zatracení, do pekla. Je tøeba proto žít již nyní kvalitním duchovním životem.

Poselství Ježíše: Všechno vám bude ukázáno, (nedatováno, asi 2004). 

VŠECHNO VÁM BUDE UKÁZÁNO

Mé drahé dìti, Ježíš je pro vás bytost naplnìná laskavostí. Já jsem jak Láska, tak nìha. 
Já vás chci mít zamilované do vašeho Spasitele. Pøichází èas, kdy se ukážu ve vás. Vìøte, 
že Má slova jsou pravdivá, plná moci a svìtla. Ona prýští z vašeho nitra. Vìzte, že všechno 
co je ve vás, køièí ke Mnì! Když zemdlíváte v touze po mém pøíchodu, Já, Ježíš (-kdo ví, 
zda tato doba oèekávání není pro vás velmi dùležitá-) vkládám do vás milosti, které vás 
pøipraví na chvíli, kdy Mne uvidíte, jelikož bez tìchto milostí byste nemohli takovou lásku 
snést. Je to už tak dlouho, co èekám na tuto chvíli lásky u každého z vás. 

Nezapomínejte na svùj duchovní život 
Hleïte, je málo tìch mezi vámi, kteøí jsou pøipraveni na tuto událost, protože jen málo v ni 

vìøí a jen málo se na ni pøipravuje. Ostatní jsou pøíliš zamìstnáni svými vlastními potøebami 
a starostmi a zapomínají na svùj duchovní život. Nìkterým Mým dìtem je jejich život 
lhostejný a v podstatì skonèený.

Znamení nebes
Ale dìti jako vy, si vybraly øíct "ano" Lásce a obdrželi milosti lásky takové intenzity, že 

celá jejich bytost Jí byla promìnìna. A dnes mohou poci�ovat Mé svìtlo, které prýští v jejich 
nitru. 

Nìkteøí z nich mohou dosvìdèit, že slyší Boha vnitøním hlasem nebo inspirací Ducha 
Svatého. Jiní poznávají takovou radost, že jim slzy teèou bez toho, že by je mohli zastavit. 
Jiní mají zase vnitøní vize a vidìní; jiní, kteøí svolili trpìt pro ostatní duše, dostávají milosti 
síly a lásky tak mocné, že jejich bolest jim nezabrání být plní radosti. Jiní cítí vùnì, které 
pøicházejí z nebes, jiní jsou svìdkové Božích zásahù: sochy a posvìcené pøedmìty se potí 
krví a nìkdy uvolòují vùni rùží a kadidla; jiní naslouchají hlasùm, které pøicházejí od jejich 
drahých, kteøí jsou u nás v nebi nebo v oèistci, jiní poci�ují nebe v nich samých, jiní jsou 
svìdky znamení pøicházející z nebes a jiní vidí u sebe moji pøítomnost, stejnì jako 
pøítomnost mé Matky. Vidíte, mé dìti, to vše bylo chtìno Boží vùlí, jsou to znamení nebes. 

Záleží na vašem „ano" èi „ne" k mému pøíchodu
Oznámil jsem království mého Otce jak na zemi, tak v nebi. Tato znamení nebes vám 

oznamují mùj pøíchod ve slávì do srdcí mých dìtí; vizte a rozumìjte. Jste to vy, nevìøící a 



nerozhodní, lhostejní, kteøí odhazujete daleko od vás výlevy mé lásky. Vy nechcete mou 
svatou pøítomnost ve vás; vy odmítáte modlitby, svátosti a mši. Pozemské rozkoše vás 
oèarovaly do té míry, že jste se stali bezprávnými bytostmi s povahou ustrašených a 
nevìøících. 
Mé dìti, jenom ti, kteøí øíkají "ano" k mému pøíchodu, nebudou trpìt, nebo� právì teï 
prožívají svou oèistu. Ti, kteøí èekají, že mì uvidí v nich samých, aby vyslovili své "ano", 
budou trpìt pouze v èase své oèisty, to je pravda; ale jak velká budou jejich utrpení? 
Budou litovat, že èekali, nebo� nepoznají radost, která by bývala jejich. Ti, kteøí øíkají "ne" 
k mému pøíchodu a potvrdí své "ne" pøed Láskou, jsou ti, kteøí si vyberou trpìt vìènì. 

Mé dìti, Já, který jsem život, už nemohu vás nechat žít s vašimi chybami; je tøeba, abyste Mi 
vìøili, když vám øíkám, že pøijdu do vás a že uvidíte vaše omyly. Já nežertuji! Já jsem Bùh 
lásky, stvoøil jsem váš svìt a tak vás nemohu vábit. Jestliže si myslíte, že se mùžete schovat 
za svoji dobrovolnou nevìdomost, pak se sami klamete, nebo� já pøijdu do vás, abych vám 
to objasnil; ano, já pøijdu, a� chcete nebo nechcete. Pro ty, kteøí jsou už tak dlouho ve høíchu, 
se všechno naplní; a� je to teda zcela jasné. 

Každý z vás bude zavolán svým jménem - všichni na svìtì
Vše už tu je pøipraveno pro vás všechny, dìti Boží: dìti všech ras, všech jazykù, všech 

náboženství, všech národù; každý z vás bude zavolán svým jménem, nebo� Já vás znám 
všechny. Budete v mé lásce a uvidíte celý váš život: nic nebude zapomenuto. Uvidíte 
nejmenší detaily vašeho vnitøního i vnìjšího života: nièeho nebudete ušetøeni. Všechna 
slova a všechny èiny, které jste udìlali, a� jsou dobré nebo špatné, vám budou oznámeny: 
nic není tak mocné, jako má spravedlnost. 

Tímto spisem vám chci ukázat, že byste se mìli pøipravit na Velkou oèistu. Všechna 
spouš� zpùsobená vašemu duchu, vašemu tìlu, vašemu srdci a vaší duši bude ozáøena 
ohnìm Lásky. Tak jako železo se žíhá v ohni, aby se zbavilo veškeré neèistoty, tak také vy 
budete žíháni oèistným ohnìm, abyste se zbavili vší neèistoty. Všechno, co je ve vás, bude 
pøed vámi, nebo� vy budete uvnitø vás. 

Budete v mé lásce a uvidíte celý váš život: nic nebude zapomenuto - høíchy a 
ostatní

Pocity zášti, závisti, hnìvu, nepoctivosti, pýchy, lakoty, strachu, žárlivosti, nenávisti, 
nadøazenosti, pokrytectví, lhostejnosti, zvrácenosti, sobectví, zlomyslnosti a jiné, které 
škodí duši vaší a vašeho bližního a byly proti lásce, nebudou už více ukryty ve vás, vy víte, 
co zpùsobily a ponesete za to odpovìdnost. 

Vaše nejnepatrnìjší myšlenky proti Mnì, Lásce, proti vašemu bližnímu a proti vám 
samotným, jako myšlenky neèistoty, žádostivosti, destrukce, pomsty, labužnictví, souzení, 
nevìrnosti, podvodu, lenosti, chlípnosti a kolik ještì dalších, které jste živili, vám budou 
ukázány. 

Všechna vaše slova, dokonce i ta, která jste vyslovili ve vás a která jste øekli proti Mnì, 
Lásce, proti vašemu bližnímu a proti vám samým, jako vaše poznámky, vaše soudy, váš 
èerný humor, vaše lži, oh! Vaše rouhání, vaše nadávky, vaše drzost, vaše posmìšky, vaše 
zraòující srovnání, vaše názory, vaše pomluvy, vaše kritiky, vaše køivé pøísahy, vaše 
hlouposti, vaše špatná soudnost a jiné, nic z toho nebude moci být ukryto, nebudete se moci 

Tento svìt, ve kterém žijete, je prohnilejší než Sodoma
Podívejte se kolem vás, nevidíte, že tento svìt, ve kterém žijete je prohnilejší než 

Sodoma a Gomora? Vám to tak vyhovuje? Jestli ano, tak jste si svobodnì zvolili øíct "ne" 
Lásce. Takže jestli chcete pokraèovat ve vašem životì bez toho, že byste nìco zmìnili, tak 
budete zklamáni, protože tento èas lásky nahradí jiný èas, kdy se vše vymkne z øádu. 



uznat nevinnými pøed tìmito skuteènostmi. 
Všechny vaše èiny proti Mnì a proti vám samým, jako vraždy, znásilnìní, incest, 

(pohlavní styk mezi nejbližšími pøíbuznými) zakázané prodeje, ilegální obchody, podvody, 
pedofilie, zneužívání sexuální rozkoše, fyzické násilí, mlsnost, lenost, nevìra, 
panovaènost, manipulace, spiknutí, neoprávnìné zbavení svobody, revolty, protesty, 
odmítnutí lásky, neposlušnost, nemírné pití, zneužívání lékù a drog, modláøství, skandály, 
nemorální prùvody, nesdílený údìl, èiny proti pøírodì, èiny proti všemu zvíøecímu druhu a 
kolik ještì jiných; to, co je vaše, bude odhaleno, tak objevíte váš vnitøek, který vám udìlal 
tolik zla.

Dùvody, které vás nutily dìlat zlo, když jste odmítli se mu vzdálit a pro které jste odmítli 
dát lásku Mnì, Lásce, vašemu bližnímu a vám samým, vám také budou ukázány: jako 
špatný vliv televize, špatné èasopisy, špatné filmy, ïábelská hudba, tance unylé a 
inspirované ïáblem, nezdravé hry, tajná místa, místa obžerství, tajné vìdy, pašeráctví 
zakázaných pøedmìtù, èarodìjnictví  vy víte, že jsou i další a Já taky - to vše poznáte, 
protože už nebude více možné schovat vaši nízkost. 

Vaše nedostatky milosrdenství k vašim bližním, které byly pøíèinou jejich utrpení  uvidíte 
je taky. 

Vìdomí, že jste pøispìli k nízkostem jako je rasizmus, ateizmus, vyluèování ze 
spoleènosti, nedostatek soucitu, revolta, køivopøísežnictví, strojení úkladù, atd. budou 
dùvody, pro které se budete chtít schovat, abyste nevidìli váš nedostatek lásky k vašemu 
bližnímu. 
Vaše pohledy  chladné, povýšené, skrblické, snobské, nenávistné a jiné - budete jim èelit. 
Budete se dívat na všechny, kteøí trpìli kvùli vám, jako váš manžel, vaše manželka, vaše 
dìti, vaše rodièe, vaši bratøi, vaše sestry, vaši blízcí, vaši pøátelé, vaši profesoøi, vaši 
kamarádi, vaši vedoucí, vaši zamìstnavatelé, potracené dìti, aktivní èlenové mé církve, 
duchovní, vaši bratøi a vaše sestry všech ras, všech jazykù, všech náboženství, všech 
národù; ano, budete cítit hanbu, protože Já je postavím pøed vás; to se stane mocí mé 
pøítomnosti, protože Já je nosím v Sobì. 

Dozvíte se o vaší nevraživosti vùèi Mnì, lásce a vùèi vašemu bližnímu. 
Budete hledìt na škody, které jste zpùsobili vašemu bližnímu svým špatným chováním. 
Vám, kteøí jste chtìli poznat potìšení na úkor lásky k bližnímu, ukáži, kolikrát jste nechali 
trpìt ty, kteøí se za vás modlili, zatímco vy jste je zesmìšòovali. 

Vy, kteøí mluvíte proti øímské církvi a proti všem církvím, které k ní náleží  jejich poèet je 
mnohem vìtší, než si myslíte, nebo� tam, kde je má pøítomnost, je církev,  poznáte 
následky vašich slov a vašich odmítnutí mých církví, které jsou souhrnem mé Královské 
budovy. 
Vy, kteøí mluvíte proti mým posvìceným, vy se dovíte, že jste èleny mé církve stejnì jako oni 
a uvidíte vše, co jste udìlali proti mému mystickému tìlu, kterým jsem Já, oni i vy. Protože 
jste je chtìli snížit na vaši úroveò, když jste oznamovali jejich lidské chyby, bez toho, že 
byste mysleli na sebe, jež jste jeho èástí. Budete trpìt, nebo� uvidíte, že mystické tìlo je 
tvoøeno muži a ženami, kteøí dali svùj život, aby vrátili Bohu lásku. Tito muži a ženy všechno 
opustili, aby chodili po drsných cestách a po nich pøinášeli pomoc jiným. Vzdìlávali Boží 
dìti a nemysleli na svùj èas, opatrovali Boží dìti a nemysleli na své vlastní bolesti, pøinášeli 
záchranu tìm nejchudším a nehledali pøitom svùj osobní prospìch. 

Vy, moji posvìcení, budete stát pøed všemi slovy, které jste vyøkli a pøed všemi èiny, které 
jste položili proti Mnì, lásce, proti vašemu bližnímu a proti vám samým; uvidíte všechny 
následky vašich èinù, vše bude odhaleno. Protože jste byli pøíèinou mnoha utrpení, 



poznáte strašlivá pohnutí a navíc se budete zodpovídat z urážek, které jste udìlali svému 
knìžskému poslání pøede Mnou, Kristem knìzem a každým aktivním èlenem, který tvoøí 
církev mystickou. Všechny následky vaší nevìrnosti budou pøivedeny na denní svìtlo; 
poznáte všechny duše, které se ztratily vinou vaší nedbalosti. 

Vy, pokøtìní v mé církvi, objevíte váš nedostatek vìrnosti mé svátosti: køtu. Protože jste 
odmítli vašim malým dìtem tuto svátost, zatímco vy sami jste dostali oèistnou milost, která 
vymazala dìdiènou skvrnu, budete stát pøed dobrodiním lásky této svátosti a pocítíte 
velkou prázdnotu pøed vším, co promeškaly kvùli vám. Uvìdomíte si bolest, kterou jste 
nechali podstoupit jejich duším a také vaši duši, které vytrpìly ukrutnosti, protože nebyly 
chránìny proti uštknutí démona. 

Všichni pokøtìní mé církve, všechny dìti všech náboženství a všechny dìti bez 
náboženství ale vìøící na dobro, budou stát pøed svou vírou, tváøí v tváø svému 
pøesvìdèení, budou svým vlastním soudcem pøed vším, co zanedbali udìlat pro lásku k 
Bohu, který je dobro, pro lásku k bližnímu a pro lásku k sobì. 

Vy, kteøí jste byli pokøtìni a odmítli jste pøijít, abyste se živili mým Tìlem a mou Krví, 
porozumíte dùležitosti eucharistie. Protože jste si vybrali, že Mì nebudete pøijímat v sobì, 
budete se cítit jako nižší bytosti vùèi tìm, kteøí pøijali mou pøítomnost. 

Vy, kteøí jste Mì pøijali ve stavu bìžných høíchù, poznáte hanbu, že jste nebyli døíve u 
zpovìdi. Váš vnitek vám ukáže vaši lhostejnost, že jste si nepøáli Mnì líbit. 
Vy, kteøí jste mì pøijali ve stavu smrtelného høíchu, budete stát pøed vašimi vlastními èiny, 
které jsou tak èerné, že objevíte moji lásku k vám, Mì, který vystoupil na Kalvárii. Ukážu 
vám mùj èin lásky a vaše neèisté èiny vám nechají pocítit silnou bolest, jako kleštì, které 
svírají vaše chladné srdce pøed mými ranami, které se otvírají pokaždé, když Mì takto 
pøijímáte. 

Vy, jejichž špinavé ruce se dotkly mého èistého Tìla, pocítíte špinavost vašich rukou, 
které budou mít pach síry. Budete vìdìt, že jsem se nechal zajmout z lásky, takže se 
dávám v zapomenutí mého èistého Bytí; to vám ukáže vaši nedbalost vùèi Mnì, 
dokonalého Bytí Syna Boha Otce. 

Vy, kteøí jste nedávali pozor na mou pøítomnost ve vás, když jsem se vám dal v 
eucharistii, poznáte se jako dìti málo hodné pøítomnosti Boha. Pocítíte vnitøní samotu, 
budete vìdìt, co jste Mi udìlali, mé pøítomnosti. 
Vy, kteøí jste zanedbali Mì velebit, uvidíte váš nedostatek a budete se cítit zkroušenì pøed 
Láskou, Králem králù; budete se cítit nehodní tolika lásky. 

Vy, kteøí jste nevidìli nutnost pokleknout a sehnout vaši hlavu ve chvíli pozdvihování 
mého Tìla a mé Krve, protože jste v tom vidìli pouze nìjaký kult, budete v hanbì pøed 
vaším nedostatkem ohledù vùèi Mnì, Králi králù; ukážu vám, co jste nemohli vidìt: 
nezmìrné milosti, které mám jen pro ty své. 

Vy, kteøí jste zhanobili mé svaté místo a vše, co je v jeho obvodu, budete zbaveni 
veškerého pohybu. Budete chtít utéct, protože se budete cítit odhaleni. Protože jste 
znásilnili mùj dùm, vaše údy pocítí nehybnost a vy budete vìdìt, že je to proto, co jste 
udìlali. Vy, odpadlíci, budete zbaveni veškerého ohledu vùèi vám samým, nebo� jste 
nerespektovali to, co je svaté a vaše celá bytost bude v bolestech, protože pocítíte to, co 
jsem cítil Já, když jste provedli znesvìcení mého sídla lásky. 

Bìda tìm, kteøí praktikovali: èerné mše, obìti, kouzelná zaøíkávání, zbožòování Satana, 
atd. a také tìm, kteøí se jich úèastnili. Budete stát pøed Láskou, kterou jste zradili. Protože 
jste se úèastnili èerných mší s obìtmi s cílem zahubit duše, škodit Božím dìtem, získat 
silou to, co by uspokojilo vaši žízeò po moci a když jste obìtovali lidi a nechali téct krev 
Božích stvoøení, tak jste se oznaèili znaèkou šelmy. Jak budete trpìt, vy, zrádci. Proè jste si 



vybrali tolik utrpení! Chtìli jste žít ve vaší bytosti bez myšlenky na to, že Já jsem Život ve 
vás. Odsoudili jste se k vìèné smrti; budete to, co jste chtìli být: odporné bytosti na vìky. 
Uvidíte všechno, co jste udìlali proti Mnì; všechny vaše èiny a všechny vaše myšlenky se 
spojí dohromady, aby vás bièovaly, poznáte co to je mít na rukou i na nohou okovy a být 
ponoøeni do vroucí vody; všechny nástroje muèení, které jste použili, vás budou muèit, 
všechna vaše zraòující slova vás zasáhnou do hloubky vás samých, každá vaše èást vás 
bude bolet, protože se nebudete moci bránit tomuto muèení. Co bude ale pro vás nejhorší, 
je vìdomí, že vším tím, co jste Mì nechali vytrpìt, se vám nepodaøilo Mì znièit ani znièit 
víru v tìch, kteøí mì milují. Porozumíte, že vše, èemu se budete muset podrobit, bude to, 
co jste Mì nechali vytrpìt. Oh, to vše bude vaším zatracením, nebo� je cítit ve vás velký 
hnìv proti Mnì, který se obrátí proti vám, bytostem daným Satanovi. Nemyslete si, že jste 
chytøejší, než jste, Satan vás oklamal a brzy poznáte, co pro vás pøichystal; co jsem vám 
právì popsal, není nic proti tomu, co vás èeká v pekle. 

Vy sami se budete soudit. Nebudete moci utéct z vašeho vlastního soudu
Láska bude ve vás a bude to má Láska ve vás, kterou pocítíte všechny tyto nedostatky. 

Vy sami se budete soudit. Nebudete moci utéct z vašeho vlastního soudu. Vy, kteøí jste mi 
byli dáni mým Otcem, budete to žít, stejnì jako všichni ti, jejichž jméno není v Knize Života. 
Pøesto, že víme, že nosíte v sobì "ne" Lásce, tak vy to také prožijete. Protože jste však 
souhlasili být èistým zlem, nìco málo po Velké oèistì zemì otevøe své bøicho, aby vás 
pohltila, aby už nikdy nebylo zlo na zemi Lásky. Bylo by lépe, kdybyste na svìt nepøišli. 

Vy, kteøí v sobì nosíte "ano" Lásce, jelikož vás všechny znám, mé milosti vás budou 
podpírat, protože chci vás v sobì pro vìènost. Když Mì uvidíte pøed sebou, budete vìdìt, 
že jsem ten, který vás zachránil pøed peklem; vymýtím z vás vše, co vám dává trpìt, 
protože chci z vás vytrhnout všechno zlo. Jsem váš dobrý pastýø a vy jste mé oveèky; a 
proto se necháte oèistit. Vy, kteøí se nebudete chtít od této chvíle pøipravit, poznáte Velkou 
oèistu; to vše se bude odehrávat za velkého utrpení. Proè neodpovìdìt na naši výzvu od 
tohoto okamžiku? Já, Já jsem odpovìdìl na vaši záchranu, nemohu tedy být pro vás 
Bytost nedbalá; co tedy nechcete, abych Já byl pro vás, nebuïte tím pro sebe samé. 

Já Ježíš, Já vás èekám ve svìtle vašeho nitra. Miluji vás.
Moje dìti, jak vás miluji! Já se dávám v každém okamžiku, na všech oltáøích svìta, 

abych oèistil vaše obìti. Pøijïte mi obìtovat svùj život, abych každý den mohl všechno 
oèistit. Nežádám vás, abyste šli na mši každý den, pøesto, že mé Srdce by bylo spokojeno, 
ale choïte na ni v nedìli. Dodejte si odvahy a dìlejte co je ve vašich silách; je to tak tìžké 
abyste si dovolili žít bez toho, že byste museli pøíliš trpìt? Odvažuji se vám ještì øíct, že 
konec tohoto svìta nenávisti nadešel, že tato zemì bude promìnìna Láskou; tak pøijïte, 
moje dìti, Já Ježíš, Já vás èekám ve svìtle vašeho nitra. Miluji vás. Amen. 
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