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Clare aloitti… Herra, me tiedämme, että Sinä kontrolloit kaikkia asioita ja me Luotamme Sinuun.
Pyydän, auta meitä rukoilemaan uskollisesti, paastoamaan, kun Sinä johdatat meitä ja antamaan
uhrauksia halukkaasti, tehdäksemme yhteistyötä lamauttaaksemme tämän viimeisimmän
maatamme uhkaavan uhan. Ja koko maailmaamme uhkaavan. Amen.
No niin, Sydänasukkaat, meidän Tiedustelu Lähteemme on lähettänyt meille hälytyksen ja me
laskemme liikkeelle kutsun rukoilla, uhrata ja paastota. Tämä on potentiaalisesti mitä vakavin
tilanne. Kun luin otsikon, joka puhuu Kuolleen Miehen Kytkimestä, minä en tiennyt, että mikä se
on – niinpä minä tein pienen tutkimuksen siitä.
Yksi lähde osoitti, että… ” Kuolleen miehen kytkin on kytkin, joka on suunniteltu aktivoitumaan, jos
ihmis toimija tulee toimintakyvyttömäksi, kuten kuoleman tai tajuttomuuden menetyksen vuoksi
tai jos hänet poistetaan kehollisesti hallinnasta. ”
Yksinkertaisella tasolla, esimerkiksi, jos olet pyörtynyt tai saanut sydänkohtauksen, kun olit
ajamassa ajettavalla ruohonleikkurilla, se pysähtyisi – sen sijaan, että se kyntäisi eteenpäin sinusta
välittämättä.
Artikkeli lisäsi, että… ” Vaikka sitä alun perin sovellettiin kulkuneuvojen ja koneiden kytkimiin, sitä
on sittemmin alettu käyttämään muissa aineettomissa käyttökohteissa, kuten tietokone
ohjelmistoissa. ”
Meidän Lähteemme selittivät kirjeessään meille… ” Tietokonemaailmassa tietokoneiden ja
laitteiden, jotka toimivat niiden ohjelmoimina, kuolleen miehen kytkimen konsepti toimii niin, että
se aktivoituu toimimattomuudella. ”
” Esimerkiksi, jos salasana syötetään päivittäin, kytkin pysyy ei-asennossa. Mutta jos kukaan ei
syötä salasanaa, silloin kytkin aktivoituu ja mikä tahansa laite tai ase, jota kytkin on suunniteltu
pidättelemään – vapautetaan sitten. ”
He jatkoivat… ” Täällä USA:ssa on kolme sellaista Kuolleen Miehen Kytkintä, jotka tarkkailevat
biologisia aseita. Nämä aseet on sijoitettu lähelle seuraavia alueita: Washington D.C-Baltimore
Maryland-aluetta, Sacramentoa Kaliforniassa ja Seattlea Washingtonissa. ”
” Nämä biologiset aseet, kun ne on vapautettu, saisivat Kiinan laukaisemaan ydinaseita näille
alueille ja sitten syyttämään Venäjää (millä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa) niin, että
savijalat voivat aloittaa kolmannen maailmansodan ja välttää pidättämisensä. Kaikki tämä selviää
seuraavan 6-7 viikon kuluessa. ”
Mielenkiintoisesti, katsoin asian. Pääsiäinen on 7 viikon jakson lopussa, tästä hetkestä.
Lähteemme lopettivat kirjeen… ” Meidän pitäisi rukoilla tätä vastaan joka päivä ja pyytää Jumalaa
paljastamaan näiden laitteiden olinpaikat, myös että saamme kykyä ja viisautta riisua ne aseista. Ja
tietenkin, että ne eivät laukeaisi. ”

” Jos joku näistä kytkimistä menee pois päältä, miljoonia ihmisiä tulee kuolemaan. Presidentti
Trump yrittää poistaa savijalat ilman, että nämä biologiset aseet laukeaisivat. Ja meidän
rukouksemme tulevat auttamaan merkittävästi. ”
Siispä, kohotkaamme jälleen Valtakunnan asialle, rakkaat Sydänasukkaat, ja yhdistäkäämme
vetoomuksemme Isän tahtoon. Kuten Jeesus on pyytänyt meitä pyytämään Häneltä: Lisää Aikaa.
Lisää Armonaikaa. Lisää Armoa, Isä – aivan viime hetkeen asti, mitä pystyt meille antamaan
kootaksesi Sinun Lapsesi… Amen.

