
JEESUS SELITTÄÄ “NEW AGE”-LIIKETTÄ…  

KUKA KUTSUISI TAIVASTA JA SEN ÄÄNIÄ TERMILLÄ NEW AGE 

Jeesus kysyy… Kuka kutsuisi Taivasta & Sen ääniä ”New Age”- termillä ? 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Marraskuuta 2017 

( Clare ) Jeesus pyydän anna meille armoa ja erottelukykyä päästä syvemmälle, kun ihmiset 

tuomitsevat toisia kristittyjä, että etsisimme totuutta itse, emmekä nojaisi muiden mielipiteisiin, 

jotka voisivat olla virheellisiä. Amen. 

No niin, minun rakkaani, Teen parhaani ollakseni erittäin objektiivinen. Minulla on omat 

mielipiteeni, mutta pidän parempana jättää ne Jeesuksen jalkojen juureen. Yhtäkaikki, olen 

ihminen, enkä halua mielipiteideni vuotavan Herran sanan joukkoon. Joten rukoilen aina apua. 

Toin tämän asian Hänelle ja sanoin ” Herra, minua harmittaa niin paljon se, kun ihmiset ajattelevat 

joidenkin tiettyjen soittimien melodioiden olevan saatanallista ”new age” musiikkia vain, koska 

nämä melodiat eivät ole heille kultturillisesti tuttuja – Siitäkin huolimatta, että ne perustuvat 

tieteelliseen faktaan, eivätkä mielipiteisiin. Herra, auta minua pääsemään tämän yli. ” 

Jeesus aloitti, ” Nämä ovat samat henkilöt, jotka torjuivat Heidi Bakerin ja jättivät hänet ilman 

resursseja auttaa afrikkalaisia orpoja, koska Minun Henkeni kosketti häntä syvästi Toronton 

siunauskokouksessa. ” 

” Clare, älä vaivaa näillä asioilla päätäsi, ne ovat tyhjiä mielipiteitä, joita hoetaan ja toistetaan, 

koska he kuuntelivat jonkun vakuutteluja internetissä. Joten he nielaiset koukun, siiman ja kohon 

eivätkä vaivaudu tarkistamaan ääniaaltojen tiedettä, eikä näiden epätavallisten 

viritysten/sointujen/melodioiden todellista historiaa. ”    

” He ovat vaikutusalttiin mielen uhreja. Mielen, joka ei tiedustele pintaa syvemmältä. Jos he 

tutkisivat itse eivätkä nielaisisi internetistä jokaista mielipidettä, he pian huomaisivat, ettei ole 

mitään ”new age”:a tai haitallista siinä, että eri melodioiden erilaisia ominaisuuksia käytetään 

hyväksi. Ja niillä on ajan kanssa psykologinen vaikutus. ” 

” Katson muusikoiden sydämeen. Jos he valitsevat melodian ja laulavat Minulle tai Minusta, Olen 

mielissäni ja siunattu, melodiasta välittämättä. Se on sydän, joka merkitsee. Ja kuten hyvin tiedät, 

voin ottaa maallisen laulun ja muuttaa sen rakkauslauluksi Morsiamelleni. Se on sydän, joka 

merkitsee. Tiede on toisarvoista. ” 

” Kuitenkin Minun täytyy sanoa, että Israelilaiset noudattivat Minun ohjeitani papeille, kuinka 

saada Jerikon muurit murtumaan. Sen pitäisi kertoa kelle tahansa, että musiikilla on ääniaaltoja, ja 

ääniaallot voivat rikkoa lasia, ja ääniaallot voivat kaataa muureja ja tehdä monia muita asioita, 

kuten tuomita syyllisen valheenpaljastuskoneilla. Tämä siksi, koska energia, äänen ja sähkön 

muodossa, voidaan mitata – ja kun henkilö valehtelee, se lähettää tietyn energiapiikin, joka 

osoittaa hänen syyllisyytensä. ” 

” Muinaiset Isät käyttivät erilaisia taajuuksia liturgisissa palveluksissa, ja rajoittivat näiden 

taajuuksien käytön Minun ylistämiseen ja tuodakseen niillä kunniaa Minulle. Aivan, kuten ei ole 

sallittua käyttää suitsukkeita tavallisiin tarkoituksiin, kuten parran hajustamiseen. Näitä hajusteita 

on käytetty Minulle tarjottuina uhrilahjoina. Ne on parasta säilyttää erillään niistä, joita käytetään 

puhdistamaan ilmaa vahingollisista tuoksuista tai, joita käytetään henkilökohtaiseen 

kauneudenhoitoon. ” 



” Aivan kuten sinä et soita meidän tapaamishetkemme musiikkia taustamusiikkina muulloin, kuten 

sinä pidät sen erikoislaatuisena vain sinulle ja Minulle – niin olivat tietyt instrumentit ja melodiat 

varattu vain pyhiä tarkoituksia varten. Tämä ei ole mitään uutta. ” 

” Joku ottaa muinaisen periaatteen ja sen ympärille tekee liiketoimintaa ja väittää kaikenlaisia 

väitteitä. Otetaan vieraasta kulttuurista käsite, joka oli käytössä satoja vuosia sitten ja uudelleen 

paketoidaan se, tämä on hyvin amerikkalaista. En uskoisi kaikkea mitä Minä kuulen tai luen, mutta 

on joka tapauksessa totta, että eri äänillä on erilaiset vaikutukset aineeseen. tämä on todistettu 

tieteellinen tosiasia. Sinut on koottu jatkuvasti liikkuvista hiukkasista. Et ole kiinteä etkä mikään 

ladattu kuva. Sinussa on elämää. ” 

( Clare ) Ja sitten Hän lainasi minulle Kolossalaiskirjettä 1: 16-17 ” Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä 

taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai 

herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen 

kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. ” 

Jeesus jatkoi… ” Minussa pysyy kaikki voimassa ” on preesens aikamuoto. Se on jatkuva meneillään 

oleva prosessi. ” 

” Elämä atomeissa, molekyyleissä jne. on jatkuvassa liikkeessä, ja Minun Rakkauteni pitää 

Maailmankaikkeuden koossa- MINUSSA pysyy kaikki voimassa. Ja Minun Rakkauteni tuottaa 

energiaa, joka sisältää Elämän voimaa ja se voidaan mitata sähkömagneettisesti. Se ei tee siitä 

yhtään vähemmän pyhää, sillä kaikki elämä tulee Minulta, ja Minä ylläpidän sitä ja se tekee siitä 

pyhän. Kunnes vihollinen vääristää sen ja käyttää sitä epäpyhiin tarkoituksiin. ” 

” Ne, jotka vainoavat uusia konsepteja kirkossa, ovat erittäin epävarmoja ja heiltä puuttuu 

erottelukykyä, sillä hedelmistään puu tunnetaan. Katso, kuinka moni yhä tuomitsee kielillä ( 

rukoilemisen ) Paholaiselta tulleeksi. He, jotka syyttivät Heidi Bakeria ” new age”-läiseksi, koska he 

toimivat hengessä eri tavalla kuin he. Tavalla, joka on erilainen kuin mihin he, heidän 

vanhempansa tai pappinsa olivat tottuneet, eikä heille oltu asianmukaisesti opetettu 

erottelukykyä. Pikemminkin heille on opetettu heidän yhteiskuntansa normeja. Ja kaikki mikä ei 

ole heidän normiensa mukaista, sitä he pitävät epäilyttävänä. Soisin heidän itse tutkivan asian, 

mutta he eivät tutki. He tuomitsevat, koska joku toinen tuomitsi ja eikä tutkinut asiaa perinpohjin. 

” 

” Kaikki tässä maailmankaikkeudessa värähtelee, Clare, ja vastaa taajuuksiin; ne asiat heissä 

HEIJASTAVAT Minun läsnäoloani. Se missä ” New Age”-liike on väärässä, on se, etteivät he 

tunnusta Minun voimaani, vaan heijastuksen voimaa. Niinpä, sen sijaan, että ammentaisivat 

Alkulähteestä, he ammentavatkin heijastuksesta, mikä itsessään on hyvin rajoitetusti Minun 

valtuuttamaani. ” 

” Miksi käyttäisit kiviä parannukseen, kun voisit pyytää Minua ja Minä parantaisin välittömästi. 

Näetkö ? Tähdillä on värähtelyjä, planeettojen välinen elektromagneettinen energia on tosiasia. 

Sinä tiedät, että meren vuorovedet reagoivat kuun eri vaiheiden energioihin. Ja näiden luodun 

aineen ominaisuuksien löytämisestä tuli heidän jumalansa, kun he unohtavat, että Minä loin 

heidät. Ja itsessään ja itsestään, ilman Minun Rakkauttani ja jatkuvaa mahdollistamistani, ne 

välittömästi katoaisivat. ” 

” Se ON epäjumalanpalvontaa, maallistunutta humanismia, noituutta ja New Age:a. ” 



” Joku voisi jopa syyttää sinua New Age-läiseksi jos havainnoit kuun vaiheita tietääksesi 

vuorovedet, vaikka et käänny kuuhun päin ja palvo sitä, sinä vain mittaat sen vaiheiden fyysisiä 

vaikutuksia veteen. Jotkut palvovat kuuta – ja se on pakanallista.” 

” Ihmiset voivat nopeasti nimittää salatuilla merkityksillä jopa niinkin yksinkertaista asiaa kuin 

instrumentin virityksen muuttamista, koska he eivät tunne tiedettä ja eivät ole tutkineet sitä. 

Niinpä sen epäillään olevan New Age:a, huolimatta niistä tavoista, millä niitä on käytetty 

uskonnolliseen ylistykseen, satoja vuosia. Ja voisin lisätä, että huolimatta sanoista, jotka ylistävät 

Minua. ” 

” Kuinka tämä voi olla? Universumilla on järjestys, sopusointu ja on olemassa tuhansia erilaisia  

taajuuksia, Clare. Ja siksi, kun ihmiset tulevat Taivaaseen, he kuulevat ääniä, joita eivät ole koskaan 

kuulleet. Mutta kuka syyttäisi Taivaan olevan ”New Age”:a ? ” 

” Nyt Heidi ja Roland Bakerin hedelmät ovat Afrikan suurin uudestisyntyminen. Se on selvästi 

nähtävissä kääntyneissä: sieluja, jotka helposti voisivat kuolla Minun puolestani, sieluja, jotka 

olivat noitia, kääntyivät Minun puoleeni ja katuivat. Kokonaisia kaupunkeja ja kyliä on kääntynyt 

Minun puoleeni, ylistävät Minua ja tutkivat Minun Sanaani ja palvelevat lähimmäisiään. ” 

” Hyvä puu ei kanna huonoa hedelmää. ”     

” Mutta paha puu ei kanna hyvää hedelmää, ja löydät monta niin kutsuttua Internet profeettaa, 

jotka halventavat Minun Henkeni Liikkeitä ja kutsuvat sitä New Age:ksi ja noituudeksi. He tekevät 

näin, koska heillä ei ole erottelukykyä. He kantavat ikuisesti merkkiä, koska ovat pilkanneet Minun 

Pyhää Henkeäni. ” 

” Ja kuitenkin he kutsuvat itseään Minun palvelijoikseni ja käyttävät tuntikausia keksiäkseen 

keinoja mustamaalata viattomia ihmisiä, joilla on hyvä hedelmä. Heidän hedelmänsä on kitkerä, 

koska juuri on kitkerä. He vetävät yleisöä tyytymättömistä ja katkerista ihmisistä, jotka käyttävät 

ravintonaan väärien syytösten, valheiden ja juorujen saastaa. Missä on ihmeet, parannukset, 

kääntymiset ja Raamatun opiskelujen kirkot? Heillä ei ole yhtään. ” 

” En sano, että kaikki ovat pahoja. Minun todellisista uskovistani eivät kaikki ole pahoja. Mutta 

Fariseukset eivät kaikki olleet pahoja – kuitenkin hedelmä, jonka he kantoivat, on jäänyt historiaan 

todistuksena heitä vastaan. ” 

” Clare, sinun täytyy opettaa yleisöämme erottamaan hyvä hedelmä pahasta hedelmästä, eikä 

koskaan toistamaan huonoa todistusta. Mutta jos joku on epäilyttävää, tutki sitä selvittääksesi 

Totuus tai pidättäydy kommentoimasta. Mutta ÄLÄ matki ihmisiä, joilla ei ole erottelukykyä, ja 

jotka panettelevat viattomia. ” 

” Tiedän, että olet suruissasi, kuten Minäkin olen. Mutta pyydän, älä anna sen varastaa iltaasi? 

Meillä on vielä paljon tekemistä. ” 

” Olen kaiken elämän Luoja ja värähtely tulee Minulta, se ei ole oma objektinsa; se säteilee 

värähtelyn kaavaa, jonka Minä olen sille antanut. Ja jos melodiasta tehdään jumala, se on 

epäjumalanpalvontaa. Mutta jos sitä käytetään ja samalla tunnustetaan Minut Alkulähteeksi, se on 

täydellisesti oikeutettua. ” 

” Sama pätee painovoimaan ja lentämisen periaatteisiin. Jos sinulla on riippuliitäjä ja jonkinlainen 

ajanjakso tavoittaa tuulta, voit lentää. Lopulta laskeudut, mutta käytät painovoimaa ja fysiikan 

lakeja – valjastaen sen lentämään, koska se on Universumin määrätty järjestys. Et palvo tai nimitä 



riippuliitäjää Jumalaksesi ja lentämisen alkulähteeksi; se on vain työkalu, joka on sopusoinnussa 

fyysisten ominaisuuksien kanssa, niiden, jotka Minä olen vakiinnuttanut. ” 

” Samalla tavalla käytetään melodiaa luomaan tietty ilmapiiri. Melodialla on tietty aallonpituus ja 

se vaikuttaa aineeseen tietyllä, ennalta arvattavalla tavalla. Niinpä, kun joku soittaa niitä 

taajuuksia, voi odottaa samoja vaikutuksia joka kerta, koska he pääsevät käsiksi fysiikan lakeihin, 

jotka Minä loin Maapallolle. ” 

” Nyt, se milloin siitä tulee New Age:a, on kun henkilö alkaa antamaan värähtelylle motiiveja, 

muita kuin Minua. ” 

” Ei,  Värähtely on Minun Sydämeni ilmaisu ja kaikki ylistys ja kunnia tulisi antaa Minulle. Mutta jos 

ei-uskova harjoittaa näitä asioita tunnustamatta Minun osuuttani asiaan, he vain käyttävät samoja 

sääntöjä ja muuttujia, jotka asetin, että saavutettaisiin samat tulokset. Ja ne tulokset ovat ennalta 

arvattavissa. ”  

” Se missä ” New Age ”-liike on mennyt vikaan, on etteivät he katso sen taajuuden aiheutuvan 

Minusta ja että ylistäisivät Minua – mutta he tekevät siitä taajuudesta palvonnan kohteen. ”   

” Tässä on vielä yleisempi esimerkki. Lääkäri määrää lääkettä infektion parantamiseen. Hän 

käyttää tieteellistä tietoa tavalla, että se parantaa sairauden; sillä on todistettu näyttö, että se 

tappaa sen bakteerin. Se, missä lääkärit menevät harhaan, on että he sanovat, että he eivät 

tarvitse Jumalaa; tosiasiat ja tieteellinen todistusaineisto ovat heidän jumalansa. Minä silti 

hallitsen elämää ja kuolemaa. Voin helposti estää lääkkeen vaikutukset, niin ettei henkilö parane. ” 

” Olen Jumala, eikä muita ole. ” 

” Niinpä, Minun Rakkaani, olkaa varovaisia, älkääkä koskaan yhdistäkö tiedettä ” New Age ”:een. 

Se riippuu tavasta, millä sitä käytetään, se on työkalu. Minä olen Alkulähde – jos se on Minun 

korvaajani, se on epäjumalanpalvontaa. Jos sitä käytetään sillä tavalla, millä se luotiin ja 

tarkoitettiin käytettäväksi, ylistämään ja antamaan Minulle Kunniaa, silloin se on vain kristityn 

kädessä oleva työkalu. ” 

” Hedelmistään heidät tunnetaan. ” 


