
87. Jeesus selittää… Jumalallinen Todellisuus Vaihtoehtona Pelien Maailmalle 

ELÄMINEN JUMALALLISESSA TODELLISUUDESSA… VIDEOPELIT OVAT SAATANAN VAIHTOEHTO 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Heinäkuuta, 2015. 

Clare aloitti… Voi Herra, tunnen itseni täysin päihtyneeksi Sinun Rakkaudessasi. 

( Jeesus ) ” Ja Minä sinun, Clare. ”  

( Clare ) Todella?  

( Jeesus ) ” Kyllä. Sinä muistat pikku Pantutun? Sinä katsoit hänen silmiinsä ja hukuit hänen pienen 

olemuksensa ihmeeseen? ”  

( Clare ) Kyllä, minä muistan. Se oli päihdyttävää. (Tämä Kokemus on dokumentoitu ”Yllätys 

Taivaassa… Armoja jaetaan sinun puolestasi”-viestissä). 

( Jeesus ) ” Kyllä. Se on hyvin päihdyttävää. Ei ole mitään sellaisen rakkauden kaltaista. Se on 

todella uudenlaista rakkautta, uuden luokan rakkautta. Se on jumalallistettua, koska se on itse 

sielujen välistä, meidän olemustemme ytimien välistä. Maapallolla ei ole mitään, mihin sitä 

voidaan verrata – siksi Taivas on niin kyllästetty hurmiolla. Jokainen on liittynyt toisiinsa sillä 

tasolla, ei ole mitään asioita tuomassa heitä alas… paitsi ehkä uutiset Maapallolta. ” 

Vau, minun pääni tuntuu leijuvan olkapäitteni päällä.  

” Kyllä, siltä se tuntuu: sinä työskentelet toisessa ulottuvuudessa, toisella aallonpituudella. Tämä 

tila on niin helposti saavutettavissa, kun ollaan Minun kanssani Hengessä ja Totuudessa. Sinun 

silmäsi ovat jopa hieman epätarkat, on kuin olisit leijunut verhon taakse, mikä erottaa meidät ja 

sitä liikuttaa aina jumalallinen rakkaus. Tämä on itse ihmeiden ytimessä, tämä kaipuu rakastaa. Se 

on vastuussa kahdessa paikassa yhtä aikaa olemisesta, fyysisestä maasta irtautumisesta, ihmeiden 

manifestoitumisesta, kyvystä päästä yli kaikesta, mitä tässä maailmassa on, missä te nyt elätte. 

Kaiken yli voidaan päästä tällä super-runsaalla rakkaudella. ”  

( Clare ) Onko se sitä, mitä joogit tekevät? 

( Jeesus )  ” Tavallaan, kyllä. He hallitsevat ajatustensa aallonpituutta ja se tuo heidät tähän tilaan. 

Kuitenkin, se on erilaista kuin Jumalallinen rakkaus. Se on keinotekoisempaa siinä mielessä, että se 

saavutetaan keinoilla, jotka ovat muuta kuin Minun tuntemiseni, kaipaamiseni ja palvelemiseni. ”  

” Mutta sinulle se on luonnollinen seuraus Minun palvelemisestani. Minun onnellisuuteni läpäisee 

kaiken, mitä sinä teet ja kosket ja jumalallistaa sen. Musiikin, taiteen, opettamisen, rukoilemisen, 

palvelemisen – kaikki nämä toimet voidaan jumalallistaa rakkauden siirtämisellä, kun sielu lähestyy 

ja lähestyy Minua. ”  

” No niin, Minä haluan puhua näistä asioista, koska nykyään puhutaan niin paljon yliluonnollisesta. 

Niin paljon juostaan mahtavan perässä. Mutta Minä sanon teille, että kaikkein mahtavin, mikä voi 

sattua tällä Maapallolla, on sielun rakkaus Luojaansa ja sen ohella veljeensä. ” 

 ” On erilaisia tapoja saavuttaa nämä itsekurit, monia eri tapoja, mutta kaikkein paras on halu 

rakkauteen, tämä on se mikä tuo teidät ihmeeseen. Tämä tuli, kun se kerran sytytetään teissä, 

raivoaa ja polttaa pois lihan pikkumaisuuden tuoden sielun kasvokkain Minun kanssani ja Minun 

teitä kohtaan tuntemani Puhtaan rakkauteni kanssa. ”  



” Sinä olet siinä muuttuneessa, ylivertaisen rauhan tilassa. Minä olen tuonut sinut tänne Minun 

mukanani, Minun Rakkaani, vain ohjeistaakseni sinua näistä erilaisista ulottuvuuksista ja pääsystä 

niihin. Siksi sinä rakastat sinun kissojasi niin paljon, ne liukuvat tähän tilaan, kun ne ovat lähellä 

sinua. ” 

” Saatanalla on väärennös joka asialle. Tämä mielentila oli varattu ylistykseen ja toveruuteen, ei 

koskaan käytettäväksi vain yksityiseksi manipuloinnin ja mielenhallinnan työkaluksi. Mutta, jos 

löydetään periaatteet, ne voidaan itse asiassa laittaa paikoilleen ilman… Rakkauden olemusta. ”  

” Tämä on toinen syy, miksi pelaamisesta on tullut niin laajasti tärkeää ihmisten elämässä, se 

jälleen muuttaa muotoaan tästä todellisuudesta eetterin omaiseen todellisuuteen, missä sinä 

muutut siksi, joka kuvittelet olevasi. Tämä on myös noituuden esiaste – vaarallisen lähellä 

muuttunutta todellisuutta, mielen manipuloimana pahoja tarkoituksia varten. Se tarkoittaa… 

Ihmistahdon hyväksikäyttämistä toisen vapaaseen tahtoon, vallatakseen ja saavuttaakseen 

itsekkään ja lyhytnäköisen tuloksen. Mielen voima on käsityskyvyn ulkopuolella ja se on surullinen 

asia, kun kyvykkyys jättää moraalin varjoonsa. Näitä asioita ei ole tarkoitettu saavutettavaksi 

yliluonnollisesti erillään jumalallisesta rakkaudesta. Tämä on mielen väärinkäyttöä ja ennenaikaista 

käyttöä. ” 

” Kuitenkin jokainen voi sen saavuttaa omaksi haitakseen, jos heidän motiivinsa ei ole puhdas 

rakkaus, jonka Minä saan kiinni, tietyllä tavalla ja käyttää sitä muuttamaan sielun muotoa 

jumalalliseen todellisuuteen. Toisin sanoen, se on kuin parantamistaidot. Jos sitä ei tehdä tarkasti 

rakkaus motiivina – veljellinen tai jumalallinen rakkaus – se voi tulla kiusaukseksi ja jopa aseeksi 

sellaisten sielujen kädessä, jolle Minä en ole antanut tätä lahjaa. ”  

” Loppujen lopuksi on turvallisinta rakastaa Minua häiriöksi asti ja jos Minä päättäisin, että te 

olette valmiit yliluonnollisen laatuiseen lahjaan, Minä annan sen teille. Tällä tavalla, te ette voi 

eksyä jäljiltä niin helposti ja langeta ylpeyteen, tehden tuhoa monelle, monelle sielulle. ” 

” Voi Minun Rakkaani, nämä asiat ovat maastopalo ja jos niitä etsitään niiden itsensä takia, se voi 

johtaa sielun tuhoon ja menetykseen. Niin monet ovat peukaloineet okkulttisilla, rajatiedon 

asioilla ja langenneet kadotukseen, omalla valinnallaan, Minä voisin lisätä. Heillä on myrkyllistä 

vihaa sitä kohtaan, että he tulisivat kenen tahansa kontrolloimaksi, että heille laitettaisiin rajat. ”  

” Tottelevaisuus ei tule kysymykseenkään – tietyt sielut vain haluavat kulkea tarkistamatta 

voimassa ja näyttää maailmalle, mitä he voivat tehdä. Mutta heillä ei ole rakkautta ja 

hienotunteisuutta kontrolloida itseään ja koska he kieltäytyvät Minun kontrollistani, heillä ei ole 

juurikaan muuta kuin myrkytystä itsessään ja kyvyissään. Siten sielu, joka uskoo aloittavansa 

toisten hyvä mielessään, tulee helposti petetyksi ja johdatetuksi harhaan, jos hän ei ole nöyrtynyt 

Minulle. ”  

” Ihmisen lahja voi johtaa hänet perikatoon, kuten hyvin tiedät. Minä pidän parempana antaa 

lahjoja kypsyyden myötä – suojellakseni Minun lasteni lahjomattomuutta. Minä selitän tämän 

kaiken sinulle, koska sinä elät yhteiskunnassa, joka jatkuvasti venyttää rajoja sähköisesti. Monia 

kontrolli haamuja käytetään teitä vastaan. Sillä Minä tarkoitan, että haamut käyttävät energioita ja 

sähköisesti tuottavat kaaosta ihmismieleen ja erottavat teitä Minusta. ” 

” Siksi hiljainen aika, ylistys ja rukoilu ovat niin tärkeitä. Teidän henkenne voivat hyvin helposti 

joutua pois Minuun kohdistumisesta, kun te olette maailman tekemisten läpitunkema. Se sisältää 

pelaamisen ja tietyt sisällytetyt pahat, jotka on naamioitu viattomaksi hauskanpidoksi. Pelaaminen 

on hyvin koukuttavaa, hyvin vaarallista ja hyvin tahallisesti ihmisajatusta ja halua korruptoivaa. ” 



” On vaikea selittää, mutta Minä luulen, että sinä saat kokonaiskuvan. On monia nuoria ihmisiä, 

joita tämä muuntunut pelaamisen todellisuus pitää vankinaan. Se valtaa mielen ja tarjoaa pakotien 

maailman kivuista ilman, että tarjoaa pakotietä vaivoista. Te alatte elämään toisessa 

todellisuudessa, missä on turvallista, missä te olette ohjaksissa ja haitoista eristettynä.   

” Miksi Minä olen ottanut tämän esille? Hyvä kysymys. Sinä olet tekemisissä monien sielujen 

kanssa, jotka ovat langenneet sekavuuteen elämänsä päämäärästä pelaamisen takia. Tämä 

maailma on niin vaikea käsitellä sen kanssa, että lopulta, jos teillä on pakokeinoja, te käytätte ne ja 

lykkäätte todellisten ongelmien käsittelyä. Jos te ette herää, te joudutte kaaoksen aikaan, 

keksittyyn olotilaan, missä ainut lievitys epäonnistumisen kivulle, on pelata toinen peli. Kysy 

keneltä tahansa, joka on pelastettu tältä ja tulet selvästi näkemään mitä Minä olen kertomassa 

sinulle. ” 

” Siispä, mikä tähän on parannuskeino? Minun Läsnäolooni vedetyksi tuleminen, Minun Rakkaani. 

Minun Todellisuuteeni, Minun ulottuvuuteeni… Minuun, missä kaikki on yliluonnollista. Jumalan 

ulottuvuuteen. Tämä tapahtuu, kun sinä olet ylistämässä, kun sinä rukoilet, kun sinä meditoit 

Minun Sanaani. Sinä asut ulos itsestäsi toiseen todellisuuteen, toiseen ulottuvuuteen. Minun 

Maailmaani, Minun Todellisuuteeni – missä Minulla on kaikki vastaukset, kaikki voima ja kaikki 

rakkaus, mitä sinä koskaan voisit haluta tai tarvita. ” 

” Pelaaminen on Saatanan vastaus kärsiville nuorille ihmisille, käsitellä asioita päivästä toiseen. 

Minun kanssani oleminen on todellinen vastaus, Minun ulottuvuuteeni vedetyksi tuleminen. ” 

( Clare ) Mutta eivätkö ihmiset tarvitse hieman virkistystoimintaa? 

( Jeesus ) ” Kyllä, mutta sen kaltainen virkistystoiminta on voimakkaampaa ja sillä on enemmän 

potentiaalia vääristää elämää kuin yksinkertaisemmilla asioilla. Se vaikuttaa viattomalta, mutta 

tutkikaa hedelmää. Eikä vain sitä, vaan se on tahallaan suunniteltu olemaan koukuttavaa, niin 

paljon, että pelaaja alkaa vetäytyä todellisuudesta ja elää pelaamisen maailmassa, missä 

omanarvontunnon määrittävät taitotaso ja toiset pelaajat ja missä väkivaltaa ei koeta todellisella 

tasolla. ” 

” Hauskaa ampua pahaa kaveria… mutta oletteko koskaan olleet kenenkään kanssa, jota on juuri 

ammuttu ja hän on kuolemassa? Ei peliä enää. Mutta nuorten ihmisten turruttaminen on kätketty 

agenda kaiken tämän väkivallan takana. Se on Saatanan tälle maailmalle suunnitteleman raivon ja 

kaaoksen esiaste, ja ne ovat jopa nyt nousemassa pintaan. Pelaaminen on turruttanut tämän 

sukupolven, joka nyt näkee edesvastuuttoman ajamisen, ampumisen ja pommituksen 

viihteellisenä toimintana. ”  

” Minun Rakkaani, Minä olen ottanut aikaa käydä tämä läpi sinun kanssasi, koska jotkut meidän 

kuulijoistamme ovat jääneet koukkuun tähän tuhoavaan riippuvuuteen. Minä haluaisin heidän 

ymmärtävän, minkä kanssa he todella ovat tekemisissä elämissään, antaa heille mahdollisuuden 

tehdä tiedotettu päätös päästä siitä irti. Jotkut voisivat väittää, että sillä on hyötyjä, mutta 

punnitkaa niitä huolellisesti moraalisen rappeutumisen ja riippuvuus käytöksen kanssa. ” 

( Clare ) Onko mitään pelejä, mitä he voivat pelata? 

 

 

 



( Jeesus ) ” Sääntö on… kaikki mikä on synnillistä, esittää kärsimystä, kapinallisuutta ja anarkiaa, 

väkivaltaa, sotaa, tuhoa – mikä tahansa, mikä EI ole tervettä. On olemassa yksinkertaisia pieniä 

pelejä, kasvatuksellisia ja henkisiä kykyjä kasvattavia ja viatonta, luovaa hauskanpitoa, kuten 

kaupunkien rakentamista, golfia ja sellaista sisältäviä pelejä. Mutta jos tulee riippuvaiseksi, silloin 

tulee ongelmia. Olkaa aina niin varovaisia tutkiessanne peliä ja sen päämääriä, ennen kuin tulette 

sotkeutuneeksi siihen. Viattomassa hauskanpidossa ei ole mitään väärää. Synnillisyydellä ei tulisi 

koskaan olla mitään osaa elämässänne. ” 

 ” Minun lapseni, Minä en yritä riistää teiltä kaikkea hauskanpitoa. Minä pyydän teitä olemaan 

älykkäämpiä kuin Paholainen ja katsomaan hauskan tuolle puolen nähdäksenne, mitä asioita te 

opitte ja mitä teille esitellään. Minä pyydän teitä harkitsemaan ajan menetystä, kun te tulette niin 

riippuvaisiksi pelille, että te menetätte elämänne raiteen. Minne olette menossa, ketä te 

palvelette, mitä elämänne päämäärille on tapahtumassa, teidän todellinen päämääränne. 

Harkitkaa näitä asioita ja ottakaa neuvosta vaari, että voiko kukaan kuljettaa tulta helmassaan 

puvun häneltä palamatta. Olkaa älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset. ” 

” Teidän vastustajallanne on tuhansien vuosien kokemus ihmisluonnon korruptoimisessa. Pysykää 

tottelevaisina Minulle ja te tulette olemaan turvassa. Luovuttakaa tahtonne, ”Herra, pyydän, 

paljasta minulle, että tämä ei miellytä Sinua ja minä lopetan.” Ja odottakaa Minun tekevän niin. On 

vähän Minua niin miellyttäviä asioita, kuin sielu, joka arvostaa tottelevaisuutta yli omien halujensa. 

” 

” Minä siunaan teidät nyt näkemään Minun silmieni kautta asiat, joille te annatte aikaanne ja 

rohkeutta luopua niistä, jos tarve vaatii. ” 

Videossa kuvateksti: Peli on loppunut! 


