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( Clare ) Kiitos Jeesus, kärsivällisyydestäsi minun kanssani ja myötätunnostasi minua kohtaan. 

Pyydän, tee meidät kaikki vahvemmiksi kohtaamaan vastoinkäymiset ja myrskyt. Ja tee meistä 

viisaampia kuin sielunvihollisemme, jotka manipuloivat meidät tekemään syntiä Ja myönnä meille 

rohkeutta ja päätöksenteko kykyä valita se mikä on oikein. Aina. Amen. 

Jeesus aloitti… ” Clare, itsesääli on yksi keino, jolla vihollinen viettelee teitä tekemään syntiä. ”Sinä 

parka! Sinä tarvitset lohtua, lohdutusta. Varmastikin sinun rakastava Jumalasi ei loukkaannu, jos 

te… ” teette ”sitä ja sitä. ” Sellaisen lauseen logiikka on Saatanalta. Ja jos olette viisaita, ja todella 

sydämestänne haluatte kasvaa pyhyyteen, te tulette muistamaan sen, ettekä nielaise sitä. ”  

” Voi, Clare, me olemme käyneet läpi tätä aihetta niin monta kertaa. Sinä ja kauneus – ja sinun 

kiusauksesi kaunistaa ympäristöäsi. Ja Minä ymmärrän. Ja Minä tunnen niin hellää myötätuntoa 

sinua kohtaan, Clare. Todella, Minä ymmärrän. ” 

” Siksi Minä olen tehnyt Taivaan niin saavutettavaksi sinulle. Voit mennä sinne, milloin tahansa. 

Voisit istua, vaikka kaatopaikalla ja silti olla ilahtunut Taivaan tuoksuista, kävellen Minun kanssani. 

Sinun täytyy opetella elämään näkymättömässä maailmassa, joka on TODELLINEN maailma. Se 

mitä sinulla on täällä alhaalla, on vain väliaikaista ja se ei voi koskaan täysin tyydyttää sinua. ”  

( Clare ) Lisäksi, se tulee kaikkine koukkuineen ja ongelmineen!  

( Jeesus ) ” Enkö minä vienytkin sinut pienelle purolle, joka virtaa neljänneltä vesiputoukselta ja 

istuin kanssasi nauttimassa pikkuriikkisistä orvokeista? ” 

( Clare ) Kyllä, Sinä teit Herra! 

( Jeesus ) ” Kyllä, totisesti Minä tein. Siksi ne ovat siellä – niin, että sinä et syttyisi maallisille 

orvokeille, vaan nauttisit niistä kokonaisvaltaisesti omassa Puutarhassasi. Menkäämme sinne 

yhdessä useammin. Siellä Minä tarvitsen sitä, että sinä löydät leposi. Tässä paikassa sinä löydät 

leposi ja lohdutuksesi – Minussa. Koska Minä olen luonut tämän pikkuriikkisen nautinnon 

ylentämään sinua, kun pesen pois Maapallon kurjuuden. ” 

” Pyydän, tehkäämme tämä useammin. Jopa joka päivä ei ole liian paljon. Tällä tavoin pysyt paljon 

enemmän tasapainossa. ” 

” Kun oleskelet Minun sydämessäni, sinä olet löytänyt aukon paratiisiin ja Taivaaseen. Sinun 

tarvitsee vain oleskella Minun Sydämessäni, odottaen Minua, rakastaen Minua, niin, että Minä 

avaan oven sinulle. Ja kun ovi kerran on auki, sinä voit palata yhä uudelleen ja uudelleen. Eikä vain 

sitä, vaan sinä tulet vakiinnuttamaan suhteita heidän kanssaan, joita tapaat Taivaassa ja he tulevat 

olemaan ystäviä ikuisesti – kun ei ole ulottuvuuksia erottamassa teitä. Se on vain, että miten hyvin 

hallitsette ja suuntaatte havaintokykynne hyvin hienovaraisesti ollaksenne kykeneviä 

vastaanottamaan Minut ja Minun henkeni ja kommunikoimaan. ”  

” Ymmärrättekö tämän? Minun Henkeni kyllästää ja pitää paikallaan kaikkea luotua. Ei ole mitään, 

mitä Hän ei tiedä tai voi välittää, kun se tulee luoduksi; se kyllästää koko universumin. On vain 

sinun pulmasi hienosäätää mielesi. ”  



” Tämän takia, Minun lapseni, Minä kerron teille, että vetäytykää maallisesta viihteestä. Vetäkää 

aistinne pois tästä karkeasta kommunikaation muodosta, koska se tylsyttää teidän kykynne kuulla 

Minua ja Minun Henkeäni. Mitä ihmeellisiä asioita te tulettekaan näkemään ja ymmärtämään, kun 

opitte hylkäämään maailman jatkuvat manipuloivat lähetykset. Esimerkiksi pelko lähetykset, jotka 

ovat niin häiritseviä henkiselle käsityskyvylle, että ne kirjaimellisesti tekevät sinut kuuroksi. Miksi 

luulet, että media on tulvillaan törkeitä, lihallisia ja väkivaltaisia tarinoita, näkymiä, ääniä? Koska 

ne tylsyttävät teidän aistinne ja estävät teitä kuulemasta Minua. ” 

” Kokeilkaa tätä koetta. Laittakaa pois päältä kaikki elokuvat, äänekäs ja maailmallinen musiikki. 

Pysykää pois kaupungista. Kuunnelkaa hyvin hiljaista, rauhoittavaa musiikkia – sellaista kuin Claren 

oleskelu musiikki, tai nauhoituksia linnunlaulusta tai veden äänestä. Katkaiskaa aistihavaintonne, 

mukaan lukien lukeminen ja kuvien katseleminen kaikesta tästä. Ja viikon jälkeen, katsokaa, kuinka 

paljon selvemmäksi teidän rukous elämänne tulee. ”  

” Ja toinen vinkki. Etsikää aamun pikku tunteja, jolloin on paljon selkeämpää, koska näkymätön 

maailman kommunikaation surina on myös suurelta osin hiljaista. Tulette herkemmiksi ja tulette 

näkemään huomattavan eron kyvyssänne kuulla Minua. ” 

( Clare ) No niin, Herra, se on erittäin mielenkiintoista. Koska muistan, kun olin mökissä Poconon 

erämaassa aviomieheni ja neljän lapsemme kanssa. Vain vähän pyhää musiikkia. Ei internetiä, ei 

yhteydenpitoa ulkopuolelle – vaan pitkiä kävelyitä metsässä. Sitten tulimme touhukkaaseen 

kaupunkiin ja yhtäkkiä, minun mieleeni iski kuulumaton eristämätön korviin tuleva TULVA… 

Valtameri… äänten ja häiriötekijöiden Tsunami, joka tuotti kipua päähäni. Se sai minut pahoin pois 

tolaltani. Mitään sellaista ei ollut metsän hiljaisuudessa, mutta heti, kun me olimme ”sivilisaation” 

parissa, se oli sietämätöntä.  

( Jeesus ) ” Ja tähän päivään saakka olet ollut herkkä. Eikä ole mitään erehdystä siinä, että elät 

savitiilisessä talossa, koska se suojaa sinua elektronisten äänien aallolta. Siitä huolimatta, yöaika 

on kaikkein rauhallisinta. Siksi Minä herätän monet teistä ylös aamun pikku tunneilla; te kuulette 

ja vastaanotatte kaikkein selvimmin silloin. ” 

” Minun ihmiseni, niin monilla teistä on nälkä ja kaipuu kokea Minut. Minä jatkuvasti puhun teille, 

mutta te ette voi kuulla, koska te olette hukuttaneet Minun ääneni Maailman ääneen. Älkää 

pelätkö olla yksin tai hiljaa. Nauttikaa tästä ajasta, koska silloin te kuulette Minut kaikkein 

selvimmin. ” 

 ” Nyt Minä pyydän teitä: tavoitelkaa. Koskettakaa Minun Sydäntäni vetoomuksellanne kuulla 

Minua. Minä tahdon välittää tämän lahjan teille, mutta sen mukana täytyy tulla itsekontrolli ja 

muut poissulkevan korvan kehittäminen kuulemaan vain Minun ääntäni. Minä tulen voitelemaan 

teidät tällä lahjalla nyt – teidän ei tarvitse muuta kuin vaan pyytää. Aika ja tila eivät merkitse 

mitään. Kun luette tätä, huutakaa avuksi minua ja Minä annan sen teille. Se on minun sydämeni 

toive, että Minulla olisi tällainen suhde teidän kaikkien kanssa. Se on teidän otettavananne. ” 

” Ottakaa vastaan, ja nyt ottakaa käyttöön hiljaisuuden kuri ja katkaiskaa pois maailman kakofonia. 

Minä rakastan teitä hellästi. Ottakaa vastaan tämä lahja Minulta nyt. ”  


