
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=zL2JIOL6WkY 

 

DEVE VER! Visões Proféticas: Arrebatamento, Nuclear, Ressurreição, 

Asteróide, Inundação, Alienígenas são Demônios! 

 

 

Primeira Visão: 

O Nome de Deus é El Chaddai. 

 

Segunda Visão: 

Nova York é destruída. Totalmente destruído. O resto do país é atingido ao 

mesmo tempo. 

 

Terceira Visão: 

Parte 1: Visto a primeira fase da lua. (forma muçulmana). É 

exatamente quando o asteróide atinge a Terra. 

 

 

 

O asteróide estava gritando quando atingiu a terra. Realmente como 

ela disse que parece ser Lúcifer gritando - toda a Terra podia ouvir. 

O asteróide atinge a terra APÓS o arrebatamento. 

 

Quarta Visão (terremoto violento em todo o mundo): 

A terra inteira será abalada. Isso vai acontecer antes do 

arrebatamento. Este terremoto liberta os mortos em Cristo. 

 

Quinta Visão (luzes apagadas - demônios alienígenas): 

lanterna estava sendo usada. Ninguém está indo lá fora. Demoníaco 

que parece homem distorcido. 

 

● As pessoas apenas experimentam um ataque nuclear em NY. E vários 

atentados na costa oeste.  

● Estranha escuridão lá fora. 

● Terremoto aconteceu após o asteróide atingido. 

● Skys é verde. 

● Meteoros (tamanho pequeno) estão atingindo a Terra. 
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● Podemos ter poder, mas não usamos pessoas, não queremos que as 

pessoas notem que tínhamos poder. 

● Após o terremoto, o direito vai para o céu. Os injustos ficam aqui. 

● Após o terremoto, a escuridão cai sobre a terra. Todos os direitos e 

injustiça mortos são libertados da terra quando o terremoto ocorre. Os 

justos vão para o céu e os injustos permanecerão aqui. Todos eles são 

liberados junto com demônios. Ela viu pessoas andando em todos os 

quatro como insetos - eles são misturados com as pessoas.  

 

Resumo: Depois que as armas nucleares atingirem os EUA, NÃO FORA !!! 

Um terremoto do inferno desencadeou o vulcão YellowStone !!! então algo 

aconteceu em nossa atmosfera - ela acredita que três dias de escuridão 

acontecerão em breve. 

 

Fique dentro. Tranque a casa e as janelas! fique quieto e ESPERE no Senhor, 

pois o que vem a seguir é a nossa libertação. 

 

Eles podem cheirar MEDO. Então eles tentaram entrar na casa. Ela chamou 

o nome do nosso Pai. O MEDO irá atraí-los. 

 

Os mortos serão expostos como o filme dos caça-fantasmas. 

 

Você ouvirá a voz daqueles que morreram lá fora. Não olhe para fora. Eles 

são parece demônios e não alienígenas.  

 

Satanás possuirá o corpo de seu filho, após o arrebatamento. 

 

Ela viu as coisas pela visão de sua câmera. Tudo estava verde. 

 

Resumo 2:bombas Depois dasnucleares em NY e definitivamente após o 

terremoto, não saia de casa.  

 

Sexta Visão (arrebatamento) Plasma maciço - o espírito santo. O 

dedo de Deus. Ele nos levará .: 

Antes do arrebatamento, a loucura estará nos céus.  

Um evento maciço de plasma está chegando. A atmosfera está entrando em 

colapso. Todo lugar é verde.  

Todo mundo comprou na mentira alienígena da invasão. 

As pessoas vão acreditar que era esse plasma, eram alienígenas levados 

pessoas.  
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   O plasma começa de cima para baixo. Quando esse plasma fica baixo o 

suficiente para o chão, esse plasma ou dedo de Deus arrebata o povo de 

Deus.  

Um homem estava arrebatado nessa iluminação super natural, super acho 

que plasma verde, quando os meteoros estavam caindo.  

 

Seven Vision (Asteroid Vem): 

Asteróide e tsunami 

atingidos no ouro do México 

Rapture acontecerá primeiro. 

 

Oito Visão (Tsunami causa inundação. Mudança de nação): 

 

Nove Visão (As fazendas humanas / acampamentos !!!) 

Nesses campos, eles pegaram o chip 

As pessoas têm uma forma terrível. Tomou o chip e muito magro. Sem 

idade, desabilitar, etc ... apenas jovens do sexo masculino. 

Eles pegaram suas armas no voluntariado. 

 

As pessoas que vivem fora desses campos são cegas devido à atmosfera. 

No acampamento, se você der sua comida para outra pessoa, você é 

baleado no local. 

Somente se você tiver o chip, você receberá comida e água. 

 

As pessoas sentirão dores constantes. Dor em todo lugar. 

 

** ela não acredita em EMP ** 
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