317. KORRUPTOITUNEET HALLITUKSET, JÄRJESTETYT SAIRAUDET &
MIKSI SIELU TORJUU RAKKAUDEN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16.Maaliskuuta, 2016
Clare aloitti… Herran särkevä sydän kutsuu meitä tänään, Sydänasukkaat. Hän on luonamme. Ja
hän jakaa Taakkansa Hänen Morsiantensa kanssa.
Herra, olet pidellyt minua niin hellästi ja päästänyt minut Sinun sydämeesi. Sinun kipusi on niin
voimakasta. Se on perustavaa laatua olevaa kipua ja kaipuuta rakastaa heitä, jotka ovat torjuneet
sinut.
Jeesus aloitti… ” Minun sydämeni on sinun, Clare. Minun sydämeni on sinun asuinsijasi, sinun
oleskelupaikkasi, sinun ikuinen levon ja ilon paikkasi. Se muuttaa sinut kunniasta kunniaan. Aina
liikkumassa ylöspäin kuin nuotion liekit niellen kaiken kuonan ja liikkuen alituiseen ylöspäin. ”
” Minun sydämeni on sulatusuuni koko ihmiskunnalle. Ajoittain se on kärsimyksen paikka, kun
näen niin monen torjuvan Minun Rakkauteni ja menevän kadotuksen tietä. ”
( Clare ) Jos he vain voisivat kokea Sinun Rakkautesi, Herra!
( Jeesus ) ” Minä olen yrittänyt, mutta Minun valoni ja Minun rakkauteni kipu on raastavaa ja he
kääntyvät poispäin siitä. ”
( Clare ) Mutta miten se tapahtuu? Kuinka se voi olla niin? Sinun Rakkautesi on niin lämmintä ja
lohduttavaa, varmaa, rauhoittelevaa ja voi, niin todella suloista. Kuinka he voivat kääntyä
poispäin? En todellakaan ymmärrä sitä.
( Jeesus ) ” Se alkaa kun sielulle aiheutetaan kipua, useimmin kun he ovat erittäin, erittäin nuoria ja
avuttomia kun he ovat lapsia. Väkivallan, laiminlyönnin, hyväksikäytön, väärinymmärryksen,
torjunnan kipua. Katkeruus alkaa kuin syöpä ja syö sielun. Sitten kaikki rakkauden aloitteet tulevat
uhkiksi, ” Voi ei, en ole missään tekemisissä sen kanssa. ” Sitten alkavat kierteet alaspäin ja he ovat
vakuuttuneita, että rakkaus on pahaa. ”
” Muistatko sen kristityn miehen kokemuksen, hänen, joka altistui monen muun kanssa pimeälle
aineelle? ”
( Clare ) Kyllä… Tämä mies oli kristitty, ja he olivat eristettyinä sellissä. Kaikki toiset, jotka eivät
olleet kristittyjä, tulivat täysin pöpeiksi ja hulluiksi – he vain ilmaisivat kaikennäköisiä rumia asioita.
( Jeesus ) ” Hän oli ainoa, joka pystyi kontrolloimaan itseään – ja senkin vain keskittymällä Minuun
koko ajan, yli-inhimillisellä ponnistuksella, mikä tietenkin oli Minun armoni. ”
( Clare ) Kyllä, Herra. Minä muistan sen. Hän sanoi, että he itse asiassa saivat nautintoa
pieksäessään toisiaan ja tehden irstaita ja inhottavia asioita. Tuntui hyvältä purkaa tunteitaan,
tyydyttää halunsa, antaa itselleen luvan villiintyä ilman tavallista moraalista itsehillintää.
( Jeesus ) ” No niin, se mitä Minä tässä sanon on, että väkivallasta saa helpotusta, se tuo
katarsiksen. ”
” Kaikki ne vuodet, jolloin ei ole voinut antaa takaisin samalla mitalla epäoikeudenmukaisuuksista,
todellisista tai vain mielletyistä. Monta kertaa innoittajana ovat paholaismaiset etiteetit, syöttäen
valheita, jotka saavat tunteet kiehumaan ilman ulospääsytietä, ne vain työnnetään, ja työnnetään,
ja työnnetään syvemmälle sisimpään ja säilötään sisään sielun valtakuntaan. ”

” Se on hyvin paljon Maapallon kuoren kaltainen, jos vaihtaisit jokaisen mannerlaatan ja korvaisit
sen nimellä. Väkivalta, alkoholisti vanhemmat; brutaali lapsen hyväksikäyttö. Toisella mantereella:
opettajat ja kaverit koulussa. Ja vielä toisella mantereella: poliisin vangit ja tuomarit. Ja vielä
toinen mantere: yleisö ja töistä torjuminen. Kaikki nämä laatat aiheuttavat stressiä eri aikoina ja
kuumentavat kerroksia ihmisen sisässä, muodostaen vihan magmakammioita. Joskus magmaa
pääsee ulos pieninä virtoina tai sitä räjähtää ilmoille ja he päätyvät lukkojen taakse. Toisinaan taas
paine käy niin kovaksi, että sielua syövät pahat kuvitelmat kuinka kostaa ja se jatkuvasti päätyy
väkivaltaisiin tappeluihin ja pahoinpitelemään muita. ”
” Toiset, jotka tuntevat samoin, alkavat kokoontua yhteen ja muodostamaan jengejä ja klikkejä.
Heidän koko elämänsä keskittyvät toisten tappamiseen tai heidän elämiensä tuhoamiseen.
Mustasukkaisuuksia. Kaikkien niiden asioiden saamista mitä muillakin on ja hyvityksen saamista.
Elämän pettymysten ja haavojen lievitystä. ”
” Monesti he kostavat sen viattomille, vaikka todellakin he itse ovat todelliset syylliset. Mutta he
eivät voi sallia itsensä näkevän tai myöntävän sitä, heidän sielunsa ovat liian hauraita. Vahvat
puolustusmekanismit täytyy rakentaa suojelemaan sitä vähää mitä sielusta on jäljellä, ja
henkiinjäämisestä tulee jokapäiväinen tapahtuma – tappele tai pakene jokaisen elämässä
huomatun ristiriidan kohdalla. ”
” Niinpä he heijastavat syyttävät siitä muita, mikä antaa heille luvan tuhota ja kostaa, mikä tuo
heille nautintoa ja helpotusta. Ja paholaiset, myös, tarjoavat palveluitaan ja he löytävät keinoja
kiertää maan lakeja. He tuntevat itsensä toivottoman alistetuiksi yhteiskunnan normien taholta ja
vankilaan passittamisen pelosta, joten he valitsevat työskennellä paholaismaisten entiteettien
kanssa kostaakseen heille, joiden uskovat olevan vastuussa heidän kivusta – olipa se sitten
todellista tai kuviteltua. Useimmat kärsivät kuolettavia haavoja pikku olemuksiinsa ollessaan
lapsia, ja paholaiset pääsevät sisään – luoden kapinan jalansijan, jolle pahan kerroksia kerrosten
päälle rakennetaan. Ja paholaisten ilmentymiä kertyy yhä enemmän. ”
” Sitten tulee vielä pakollisten rokotteiden sisältämien kemiallisten aineiden lisä vaikutus. Nämä ”
rokotteet” aiheuttavat suunnattoman tuhon ja joissain tapauksissa myös elektroniset laitteet. Kun
nämä lapset kasvavat ja aiotut vaikutukset tulevat näkyviin, lääkefirmat hyötyvät kaikista niistä
aineista, joita tehdään kontrolloimaan tätä järjestettyä hulluutta, jonka he itse aiheuttivat. ”
” Nämä tehdään kaikille yhtenä joukkona niin että koko sukupolvi, joka astuu esiin, on
jääräpäisesti kuoleman ja tuhon asialla. Tämä on nyt nuorten ihmisten sukupolvi, tässä ajassa.
Vaatii jokaisen moraalin hitusenkin vastustaa etsiä väkivaltainen tai huumeisiin liittyvä helpotus
keino tukahdutettuihin tunteisiin. Siksi niin monet lapset tekevät itsemurhan, joko tarkoitetun tai
vahingossa, huumeiden yliannostuksella. Minulla on paljon armoa ja myötätuntoa heille. ”
” Voi, Clare, on todella traagista, että eliitti on tehnyt tämän. Lopputulos näinä päivinä on
kuoleman ja tuhon kulttuuri ja kun sopiva hetki tulee, ihmiskunta sytytetään liekkeihin pimeällä
aineella ja ennenäkemättömillä paholaismaisilla ilmentymillä. Jopa nyt se on lisääntymässä. ”
” Tätä varten ihmisen psyykeen tien ovat avanneet elektroniset laitteet, media, kemikaalit ja
paholaismaiset portaalit, kuten myös tahallaan järjestetyt elektromagneettiset poikkeavuudet,
jotka ovat linjassa pimeän aineen kanssa. ”
Yhtäkaikki, lähestyn jokaista sielua niin, että heille on ulospääsy väkivaltaisesta koston kierteestä.
On heidän valintansa järjestäytyvätkö paholaisten taakse vai Minun taakse. Ongelma on usein

helpotus tukahdutettuihin tunteisiin, torjuntaan, avuttomuuteen, toivottomuuteen ja
epäoikeudenmukaisuuteen. Mikä pako tahansa on helpotus heidän piinatuille tunteilleen. ”
( Clare ) Ja minä juuri ajattelin tätä – olen varma, että tämä kattaa myös itsemurhapommittajat
myös. Heille tarjotaan niin törkeitä palkkioita ja se antaa heille pakoväylän. Ja heidän
ymmärtämyksensä mukaan, kunniakkaan pakoväylän.
( Jeesus ) ” Palataan mannerlaattoihin. Koko elämän ajan tukahdutetut epäoikeudenmukaisuudet,
todelliset tai kuvitellut, väärien väitteiden ja valehtelevien paholaisten aiheuttamat.
Magmakammiot täyttyvät, kunnes ovat täynnä ja väkivaltainen purkaus tapahtuu, kontrolloimaton
raivo ja viha löytää ainoan ulospääsytien toisten elämien tuhoamisesta. ”
” Jopa erittäin kontrolloiduissa paholaismaisissa seremonioissa ja kidutuksissa on voimakas
kemiallinen viehätys pahaan ja paholais entiteetit manipuloivat sitä sähköisellä ”peitolla ”. Se on
koukuttavaa ja tuottaa suuren tyydytyksen niille, jotka on vedetty mukaan tähän pimeyteen. Se on
heidän tukahdutettujen tunteidensa pako- ja helpotus keinonsa. ”
( Clare ) Voi Herra, tämä on ihan liian vastenmielistä minulle.
( Jeesus ) ” Niin se on, mutta haluan sinun ymmärtävän sen sielun kokoonpanon, joka on valinnut
pimeyden elämäänsä. He tosiasiassa saavat helpotusta kaikenlaisesta väkivallasta, seksistä,
kidutuksesta, kuten myös musiikista ja viihteestä. ”
” Muistatko ne kerrat, jolloin joku katkaisi kulkusi liikenteessä ja sinun täytyi kontrolloida tekojasi,
eikä kostaa mitenkään? Koska nyt kuulut Minulle ja liha on kuoletettu. Ennen kuin kuuluit Minulle,
sait tyydytystä sellaisista asioista. Tässä on sama dynamiikka. Nautinto tuli kostosta. ”
” Minä kerron sinulle nämä asiat, Minun Ihmiseni, koska teidän rukoustenne täytyy olla erittäin
vakavia ja kestäviä, että ne voivat tuoda yhden ulos tästä vankilasta. Vaurio menee syvälle, viha on
pinnassa. Sisällä ovat särjetyt sydämet, pienet armottomasti hyväksikäytetyt lapset, kadotetut ja
huutavat apua, eikä kukaan auta. Ainoa helpotus on kiukutella tai sulkea itsensä kivivankilaan.
Mutta kun he pakenevat siitä paikasta, he ovat käveleviä aikapommeja. ”
( Clare ) Herra, muistan elokuvan, jonka näimme, jossa nuori mies koulussa oli todellinen nero.
Hän ei käynyt koulua, mutta hän oli talonmies, siellä missä koulu oli. Hän ratkoi mitä
hervottomimpia matemaattisia ongelmia ja kirjoitti ratkaisut tauluille. Ja hän aina ajeleskeli
katselemassa jotakuta, jonka voisi hakata. Neuvonantaja yritti työskennellä hänen kanssaan ja
saada hänet pois siitä todella tuhoisasta tilasta. Opin paljon siitä elokuvasta – vaikka meidän täytyi
kelata sitä eteenpäin useita kertoja.
( Jeesus ) ” Se elokuva kuvasi täydellisesti vakavasti vaurioituneen sielun tuskaa. ”
” Tiedän kuinka vähän tämä sinua kiehtoo, Clare. Tiedän, että jotkut tulevat reagoimaan inholla ja
kysymään miksi puhut tästä asiasta Taas. Miksi Minä otan tämän taas esille? Koska sinä kysyit
Minulta ” Miten nämä sielut tulevat uppoutuneeksi sellaiseen pimeyteen, että rakkaudesta tulee
pahaa?” No niin, Minä olen vastannut siihen. ”
” Nyt sinun täytyy ymmärtää, että monet Sinun yleisöstäsi tietävät kaiken tästä. On heitä, joiden
lapset lähtivät harhaan, eivätkä he tänäkään päivänä tiedä miksi. He antoivat heille hyvän kodin.
Kuinka heistä tuli tällaisia? ”
” Se on yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen mega mittasuhteen ongelma ja paljon siitä juontaa
juurensa aikaan, jossa elätte ja teknologiaan ja lääkeaineisiin, joita on käytetty kokeiluluontoisesti

massoille eri maissa. Olet tietoinen geneettisesti suunniteltujen tautien käytöstä tarkoituksena
tuhota valtava osa väestöstä – kuten esimerkiksi, AIDS. ”
” Mutta harvat ovat tietoisia sähköisistä ja mentaalisista/kemiallisista vastakappaleista, joita on
käytetty manipuloimaan yleisöä. Riittää kun sanotaan, että keinot ovat yhtä laajamittaiset tällä
alalla kuin ne ovat suunniteltujen tautien alallakin. Ne ovat vain vähemmän massojen tiedossa,
vaikkakin ne nyt ovat tulossa valoon suuressa mittakaavassa. Ihmiset heräävät ja näkevät kuinka
heitä on kohdeltu kuin laboratorioapinoita. ”
” Ja nyt hyviin uutisiin! Olen tullut karkottamaan pimeyden työt. Olen tullut vapauttamaan
ihmiskunnan. Kun sielu turvaa Minuun, Minä ryhdyn tuhoamaan pimeyden verkkoja, jotka ovat
kontrolloineet heidän käytöstään menneisyydessä. Minun armoni ottaa sielun valtaansa ja
paranemisen prosessi alkaa. Yksinkertaisti kun tunnustetaan synti ja huudetaan Minun apuani,
Minä puutun asiaan ja runsaan armon kanssa ja kumoan sähköiset ja kemialliset ja käyttäytymisen
jalansijat, jotka ovat lietsoneet tällaista käytöstä. ”
” Sinä et palvele ihmisiä, Clare, lopeta hössöttämästä, kuinka jotkut tulevat reagoimaan tähän.
Sinä palvelet Minua ja Minä toivon, että Minun Ihmiseni eivät menehtyisi tiedon puutteeseen.
Keksinnölle on aikansa, parantamiselle on aikansa ja ylistämiselle on aikansa. Mutta en salli teidän
olevan tietämättömiä voimista, jotka on järjestetty teitä ja teidän lapsianne vastaan tässä
viimeisessä sukupolvessa. ”
” Ja Minä julistan teille kaikille: Minun armoni on täydellistetty teidän heikkoudessanne. Mikään
ase teitä vastaan ei tule kukoistamaan. Vaikka menettäisit kehosi, et menetä sieluasi. Mutta
kerron teille nämä asiat, koska monet teistä kulkevat sokeuttavan syyllisyyden vallassa, että olette
epäonnistuneet vanhempina. teillä on kaikenlaisia sairauksia, joita korruptoituneet hallitukset ovat
saaneet aikaan. Te olette niin uppoutuneita tuomitsemiseen, että katsotte elämäänne täydellisenä
haaskauksena. ”
” Toiset teistä ovat niin kaikennäköisten sairauksien kuormittamia. Sairauksien, jotka
korruptoituneet hallitukset ovat saaneet aikaan. Toiset ovat toivottomasti huumekoukussa, tai niin
te luulette. Siihen on hyvä syy. Haluan teidän ohittavan syyllisyytenne ja pääsevän tästä kaikesta
perille pohjia myöten. ”
” Jos olet ollut hyvä vanhempi, jos olet ollut hyvä tytär tai poika, ja silti nämä asiat ovat vaivanneet
teitä. Minä kerron teille totuuden: te olette uhreja ja ette taistele vain lihaa ja verta vastaan, vaan
korkean tason valtaa vastaan – heitä, jotka ovat valinneet mieluimmin tuhoavansa kuin
edistävänsä elämää. ”
” Ja mikään ei voi vastustaa Minun armoani, kun annatte elämänne Minulle. Minkään näistä
asioista ei sallita hallitsevan teidän elämäänne kun ojennatte sen Minulle 100 %:sesti. Minä
johdatan teidät tästä pimeydestä, josta ette ole omin voimin päässeet lähtemään. Minä ilmennän
Minun voimani muuttamaan ja päästämään teidät ja te näette elämissänne voiton näistä asioista.
”
” Minä päästän teidät pahasta ja vakiinnutan teidät Minun Talooni, Minun Kuninkaallisen perheeni
jäseniksi ja teistä tulee Kaikkein Korkeimman poikia ja tyttäriä, ja jotka voittivat kaikki esteet
Maapallolla Minun voimallani. Teidän täytyy vain pyytää ja Minä päästän teidät. ”
” Teidän ei tarvitse antaa elämäänne yhdellekään ihmiselle, koska Minä johdatan teitä mihin
suuntaan mennä. Minä opetan teitä. Minun Sanani tulee vihdoin eläväksi kun luette sitä ja päästä
varpaisiin jälleenrakentaa teidän DNA:nne. ”

” Minä pyydän teiltä vain yhtä asiaa: pyytäkää Minua elämäänne. Tehkää sitoumus antaa Minulle
elämänne täysi kontrolli ja totella Minua kun johdatan teitä. Minä suoristan polun, mutta sinun
täytyy kääntyä ja päättää koskaan olla palaamatta entisiin elämäntapoihinne. Minun voimani, joka
elää teissä, tekee kaiken muun. ”
” Mitä sanot? Eikö se ole yrittämisen arvoista? Vain tunteja sitten, jotkut teistä olivat lopettamassa
elämäänsä. Antakaa se mieluimmin Minulle kuin, että heittäisitte sen roskaläjään. Sitten katsokaa,
mitä Minä voin sillä tehdä. Teistä tulee täysin uusi luomus. ”
” Tulette rakastamaan Rakkautta. Te tulette tuntemaan olonne turvalliseksi ja luottavaiseksi.
Tulette kaipaamaan valoa ja Minä täytän kaikki teidän toiveenne. Tulkaa Minun tyköni. Antakaa
Minulle elämänne. Opetelkaa tuntemaan ja kuulemaan Minun ääneni ja Minun johdatukseni. Minä
teen ääneni kuuluvaksi mielessänne ja sydämessänne. ”
” Menneisyydessä te olette kuulleet paholaiset selvästi – nyt te kuulette Jumalanne selvästi ja
Minä johdatan teidät orjuudesta sanoinkuvaamattomaan iloon. Te tulette kokemaan henkistä
autuutta, joka ylittää suuresti sen mitä maailman kemikaaleilla on tarjota. Ja ennen kaikkea, teillä
ei ole kuolemanpelkoa. Pelon korvaa Minun rauhani. ”
” Rauhaa Minä annan teille, en kuten maailma, vaan Minun Rauhaani. Yliluonnollista ja teidän
olosuhteenne ylittävää. Minä ylläpidän teitä Minun rauhassani. ”
” Tässä hetkessä me olemme yksin yhdessä. Tulkaa Minun luokseni nyt, antakaa elämänne
Minulle. Teillä ei ole muuta menetettävää kuin menneen epäonnistumiset ja haavat. Tulkaa. ”

