
110. MIELEN MANIPULOINTI, YLISTYKSEN TÄRKEYS, TOIVO & TULEVAISUUS  

Jeesus puhuu Mielen Manipuloinnista, Ylistyksen tärkeydestä, Toivosta & Tulevaisuudesta  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Elokuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ” Minä haluan puhua Toivosta Minun Morsiamilleni tänäiltana. Vaikka te 

vaeltaisitte pimeässä laaksossa, te ette pelkää mitään pahaa, sillä Minä olen teidän kanssanne. ” 

” Kun te jatkuvasti keskitytte negatiiviseen, toivo alkaa ehtyä. Se on toinen syy miksi välttää 

uutisia. Tiedättekö, että uutiset on psykologisesti järjestetty aiheuttamaan pelkoa ja 

epävarmuutta, toivottomuutta? Kyllä, se on sosiaalisen ohjelmoinnin muoto saada haluttu reaktio 

massoilta. Todellakin se on tahallinen massa mielen manipulaatio. Tällä tavalla taloutta voidaan 

ennustaa suurella tarkkuudella. ” 

Ammattimaiset investoijat tarkkailevat yleisön tunnepohjaisia reaktioita ja tekevät investointeja 

niiden mukaisesti. Se kaikki on suunniteltu ja kartoitettu oppimisen ylemmissä instituutioissa ja 

ajatus hautomoissa. Se on ohjelmointia ja identtistä ideologialtaan ” The Matrix ”- ohjelman 

kanssa. Vaikka tämä massa ohjelmointi ei ole vielä aivan kuitenkaan todellisuutta implantteineen, 

mutta kaikki ajatukset ja ideat, joita median ohjelmien ja uutisten kautta lähetetään. Ne ovat 

yksinkertaisesti mentaalisia manipulaatioita, että saadaan yleisö käyttäytymään tietyllä tavalla. ” 

” Ja, se on vain se, minkä pystytte fyysisillä aisteilla huomaamaan. Paljon, paljon enemmän virtaa 

jatkuvasti valtojen alaisuudessa olevasta demonisesta hierarkiasta, ja niitä lähetetään 

ihmistietoisuuden alapuolella olevalla tasolla, että luotaisiin tiettyjä mielialoja. Jopa nälkää 

voidaan stimuloida lähettämällä tiettyjä taajuuksia. ” 

” Se on hyvin monimutkaista tiedettä ja vaatii erityistä tarkkaavaisuutta kristityiltä. Jos näkisitte 

graafisen esityksen siitä, mitä itse asiassa matkaa ilmakehän läpi kaupungissanne, te näkisitte 

lumimyräkän päiväsaikaan ja jopa öiseen aikaan on tätä valkean hälyn energiaa, mutta paljon 

vähemmällä voimalla. ” 

” Minä tiedän, että sinä pidät päiväsaikaa parempana, niin Minäkin, Minä rakastan valoa. Mutta, 

yöllä on paljon vähemmän elektroniikan aiheuttamaa häirintää. Minä tiedän, että sinä ponnistelet 

pitääksesi silmäsi auki ja kuullaksesi Minut, Rakkaani. Minä autan sinua. ” 

( Clare ) Voi, kiitos, Herra. Minä ponnistelen. 

( Jeesus ) ” No niin, syy miksi otin tämän asian esille sinulle ja meidän perheellemme, on että 

heidän täytyy tietää, että paljon siitä, mitä he tuntevat, voidaan stimuloida näkymättömillä 

voimilla. ” 

” Mutta, kun tulette Minun luokseni, Minun Morsiameni, Minä pesen kaiken tämän ohjelmoinnin 

saastan pois. Kun te ylistätte, te kohoatte maallisen todellisuuden yläpuolelle ja teidät kuljetetaan 

Taivaaseen, missä ylistetään 24 tuntia päivässä… jatkuvaa ylistystä, jatkuvaa uudistumista, 

parantumista ja mielen puhdistumista. ” 

” Sinä päivänä, kun otan haltuuni Maapallon hallinnon ja saatana on sidottu, ilmapiiri on mahtava, 

mielikuvituksen käsittämättömissä. Se tulee olemaan turmeltumatonta, kirkasta, rauhallista, 

iloista, jopa siihen pisteeseen, missä voi melkein kuulla puiden ja kukkien laulavan. Kyllä! Koko 

Luomakunta laulaa ylistystä Minulle, KOKO luomakunta. Vaikka ette voi havaita sitä 

vuosituhansien saastan ja demonisen vaikutuksen takia, kun Maapallo on puhdistettu, se tulee 

olemaan melkein käsin kosketeltavaa. ” 



” Melkein jotakin, jota voi koskea, niin kovin puhdas tulee ilmakehä olemaan, vedet, ilma, kasvit ja 

eläimet tulevat laulamaan ilon sointuja siitä, että Minä olen tullut hallitsemaan Maapallolle. Jopa 

nyt ne työskentelevät ihmisten syntien saastaa, jatkuvaa rappeutumista ja lamaantumista vastaan. 

Mutta kun ne vapautetaan, mikä kunniakas päivä se tuleekaan olemaan! ”  

” Toivo on se mitä Minä teille välitän, ihminen välittää epätoivoa. Se on syy miksi Minä toivon 

teidän pidättäytyvän maallisista uutisista. On joitakin Minun palvelijoitani, jotka esittävät asiat 

paikkansapitävässä muodossa, mutta jopa he keskittyvät siihen, mitä on tulossa Maapallolle, mikä 

on niin negatiivista. ” 

” Jopa nyt, ylistyksessä, teillä on pääsy Elämän Joelle, joka on Isän luova, puhdistava voima. Siksi 

on tärkeää, että se hallitsee elämiänne. Siihen pisteeseen asti, että kun otatte osaa Maapallon 

rappeutumiseen, siihen pisteeseen asti, että tarvitsette puhdistusta sen vaikutuksesta. On 

harvinaista, että sielu saa perusteellisen ja täydellisen puhdistuksen siitä saastumisesta, mitä he 

ovat keränneet… erittäin harvinaista. Kaste voi olla yksi niistä tilanteista. Myös 

uudelleensyntyminen voi olla. ” 

” Mutta, ei ole juuri mitään ylistyksen veroista. Nosta silmäsi ylös kukkuloille, mistä pelastuksesi 

tulee. Nosta sydämesi taivaaseen ja juo elävien vesien virroista, jotka virtaavat Isän 

valtaistuimelta, tanssien, elävinä ja kaivaten saada pestä jokaikisen teistä ennallistaen teidät 

neitseelliseen puhtauteen ja iankaikkiseen elämään kokonaisuudessaan, ja sitä ei ole tällä 

Maapallolla koettu sitten Aatamin ja Eevan aikojen jälkeen. ” 

” Kyllä, toivo on todella mahtavaa. Minä teen kaiken uudeksi. Minä vapautan tämän Maapallon 

sen loputtomasta kuoleman kierrosta. Ja te myös, Minun Morsiameni, tulette kohtamaan ikuisen 

tarkoituksenne Minussa, kunnostautuen erinomaisuudessa, luovuudessa, rakkaudessa ja 

palvelemisessa. Ja, te tulette palaamaan takaisin hallitsemaan Minun kanssani, että 

oikeudenmukaisuus palautetaan ja paha kukistetaan. ”  

” Minä haluan teidän ajattelevan näitä asioita, Minä haluan teidän näkevän toivon, mikä on 

varastoituna teitä varten Minussa. Kyllä, Minä olen tulossa, tuoden Minun palkintoni mukanani. 

Silmänräpäyksessä teidät tullaan tekemään ehjiksi. Te tulette kohoamaan elämän täyteydessä ja 

ikuisesti me tulemme tanssimaan elämän tanssia, juhlien rakkauttamme, kun jopa kukat laulavat 

teille. ” 

” Taivaassa me tulemme juhlimaan täysin sydämin, kaikesta voimastamme ja olemuksestamme 

Meidän Rakkautemme ihmeitä teitä kohtaan. Ja niille teistä, jotka rakastavat juhlia, te ette ole 

nähneet tällä Maapallolla mitään juhlinnan kaltaista. Taivaassa juhlivat kaikki vähäisimmästä 

mahtavimpaan. Jopa naarashirvi ja kauriinvasa hyppivät ja kirmaavat vapaudessa, joka oli 

tarkoitettu alusta alkaen. ” 

” Mikään ei tule olemaan surullista tai pelokasta, kaikki ovat täynnä luottamusta ja rauhaa, kun he 

etenevät kunniasta kunniaan. Voi, millainen päivä se tuleekaan olemaan, kun me viimeinkin 

olemme yhdistyneet. Siispä, olkaa rauhassa, Minun Morsiameni! Odottakaa ilolla sitä päivää! 

Antakaa sen olla ajattelunne tukena, ei surullisuuden eikä tämän maailman synnin, vaan 

seuraavan maailman ilon ja täyttymyksen. ” 

” Minä siunaan teidät Toivolla… ottakaa syviä henkäyksiä tätä Toivoa ja kätkekää se sydämeenne. 

Palatkaa takaisin sydämiinne usein ja juokaa tästä kokonaisvaltaisesta Elämän Virrasta, jopa silloin, 

kun ylistätte tällä Maapallolla. ” 


