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Bereid je voor op het einde Prepare for the End
Mijn kinderen, als je jezelf voorbereid op financiele 
problemen, bereid je ook voor op oorlog, want het 
zal snel volgen.

Als mensen beginnen te verhongeren en als ze niet 
meer in voedsel kunnen voorzien voor hun familie, 
dan licht de emotie aan de oppervlakte. 
Beschuldigingen worden uitgeroepen en de oorlog 
zal in je straten uitbreken.

Als de oorlog uitbreekt dan zal verdeeldheid heersen 
en de dood volgen. Velen van jullie zullen zien dat 
familieleden op straat gedood worden. Als je voedsel 
hebt dan zullen dieven inbreken en het stelen. 
Amerika zal geen vrede en rust meer kennen, want ik
zal het wegnemen. De vijanden van Amerika zien 
dan een verzwakte natie en ze zullen plannen ertegen
smeden.

Amerika zal hierna nooit meer oprichten tot 
voorspoed, wan het einde zal snel komen.

Opmerkingen:
Amerika gaat ons voor in oorlog, politieke manipulatie en 
moreel verval. Sommige politici vertonen kenmerken van 
psychopatie, en ik heb het dan niet (alleen) over Trump. De 
media worden beheerst door industriëlen met dezelfde 
kenmerken. Het volk word op grote schaal misleid. Op sommige
plaatsen word abortus toegestaan tot aan de geboorte.
Amerika is een staat in verval.

Deze profetie is toegespitst op de situatie in Amerika en Europa 
is Amerika niet. Maar het zou een grote vergissing zijn om te 
denken dat het in Europa zoveel beter gaat. Verder zijn de 
financiële systemen in hoge mate afhankelijk van elkaar. Ik kan 
niet voorspellen wat de impact in Europa zal zijn, maar dat er 
een impact is dan mag je wel aannemen.

My Children, as you prepare for financial hardship, 
prepare for war, for it shall follow quickly.

As men begin to starve and when they cannot 
provide food for their families, tempers will flare. 
Blame will be shouted and war will break out in your
streets.

When war breaks out, division will reign and death 
will ensue. Many of you will see family members 
killed in your streets. If you have food, thieves will 
break in to steal it. No longer will America know 
peace and ease, for I shall strip it away. The enemies 
of America will see the nation weakening, and they 
will plan against it.

America will not ever rise to prosperity again after 
this time, for the end shall come swiftly.

Revelation 6:4-8 
4 And there went out another horse that was red: and 
power was given to him that sat thereon to take peace 
from the earth, and that they should kill one another: and 
there was given unto him a great sword.
5 And when he had opened the third seal, I heard the third
beast say, Come and see. And I beheld, and lo a black 
horse; and he that sat on him had a pair of balances in 
his hand.
6 And I heard a voice in the midst of the four beasts say, A
measure of wheat for a penny, and three measures of 
barley for a penny; and see thou hurt not the oil and the 
wine.
7 And when he had opened the fourth seal, I heard the 
voice of the fourth beast say, Come and see.
8 And I looked, and behold a pale horse: and his name 
that sat on him was Death, and Hell followed with him. 
And power was given unto them over the fourth part of 
the earth, to kill with sword, and with hunger, and with 
death, and with the beasts of the earth.
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