
110. Chúa Giêsu nói về Tâm Trí bị Thao tác, tầm quan trọng của việc Thờ phượng, 

niềm Hy vọng và Tương lai 

 

TĐ Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho Chị Clare. Ngày 16 tháng 8 năm 2015 

 

Chúa Giêsu bắt đầu… “Ta muốn nói về niềm Hy vọng với Cô dâu của Ta tối nay. Mặc dù các con đi qua 

thung lũng tối tăm, các con sẽ không sợ cái ác, vì Ta ở cùng các con. “ 

 

“Khi các con liên tục tập trung vào những hy vọng tiêu cực bắt đầu suy yếu dần. Đó là một lý do khác 

để tránh tin tức. Các con có biết rằng tin tức được sắp xếp về mặt tâm lý để gây ra sợ hãi và bất an, 

tuyệt vọng không? Vâng, đó là một hình thức lập trình xã hội để nhận được phản ứng mà các con 

muốn trong công chúng. Quả thực nó là thao túng có chủ tâm của tâm thức đại chúng. Bằng cách này, 

nền kinh tế có thể được dự đoán với độ chính xác cao. ”  

 

“Các nhà đầu tư chuyên nghiệp theo dõi phản ứng tình cảm của công chúng và đầu tư phù hợp. Tất cả 

đều được lên kế hoạch và lập bản đồ trong các cơ sở đào tạo và tư duy cao hơn. Đó là lập trình, giống 

hệt ý thức hệ với chương trình 'Ma trận'. Mặc dù chương trình đại chúng này không hoàn toàn là thực 

tế với cấy ghép, nhưng tất cả những suy nghĩ và ý tưởng được phát sóng thông qua các chương trình 

truyền thông và tin tức, chỉ là những thao tác tinh thần để công chúng hành xử theo một cách nhất 

định. ” 

 

“Và, đó chỉ là những gì các con có thể cảm nhận được thông qua các giác quan vật lý. Có rất nhiều, 

nhiều hơn nữa dòng chảy mạnh mẽ từ hệ thống phân cấp ma quỷ dưới các chức vương và phát sóng 

dưới mức nhận thức của con người để tạo ra tâm trạng nhất định. Ngay cả nạn đói cũng có thể được 

kích thích bằng cách phát sóng các tầng số nhất định. ”  

 

“Đó là một khoa học rất tinh vi và kêu gọi sự thận trọng cực đoan từ các Kitô hữu. Nếu các con thấy 

một màn hình hiển thị đồ họa về những gì thực sự đang đi qua bầu khí quyển trong thị trấn của mình, 

các con sẽ thấy một trận bão tuyết trong ngày và thậm chí vào ban đêm có năng lượng nhiễu trắng 

này, nhưng ít mãnh liệt hơn. ” 

 

“Ta biết con thích ban ngày, Clare, Ta cũng vậy, Ta yêu ánh sáng. Nhưng, ban đêm có ít sự can thiệp từ 

thiết bị điện tử hơn. Ta biết con đang cố gắng để giữ cho đôi mắt của mình mở và nghe Ta, con gái 

yêu quý. Ta sẽ giúp con. " 

 

(Clare) Ôi, cảm ơn Chúa. Con đang chiến đấu. 

 

(Chúa Giêsu) "Thì lý do Ta nêu điều này ra cho con và gia đình của chúng ta là họ cần phải biết nhiều 

về những gì họ cảm thấy có thể được kích thích bởi lực lượng vô hình. " 

 

 



“Nhưng, khi các con đến với Ta, các Cô Dâu của Ta, Ta đã tẩy sạch tất cả các phần của chương trình 

đó. Khi các con thờ phượng, các con được đưa ra khỏi thực tại trần gian và được vận chuyển vào 

Thiên Đàng, nơi thờ phượng sẽ đi 24 giờ một ngày… thờ phượng liên tục, đổi mới liên tục, chữa lành 

và làm sạch tâm trí. ”  

 

“Vào ngày mà Ta tiếp quản sự quản lý của Trái đất và satan bị xiềng xích, bầu không khí sẽ vinh quang 

vượt ra ngoài sự tưởng tượng. Nó sẽ được nguyên sơ, rõ ràng, yên bình, vui vẻ, đến mức mà các con 

gần như sẽ nghe thấy tiếng cây và hoa ca hát. Vâng! Tất cả Sáng tạo đều hát thờ phượng Ta, TẤT CẢ 

sự sáng tạo. Mặc dù các con không thể cảm nhận được nó bởi vì hàng ngàn thiên niên kỷ đã bị ảnh 

hưởng bởi ma quỷ sâu thẳm, và khi Trái Đất được thanh lọc, nó sẽ gần như hữu hình. ”  

 

“Hầu như một cái gì đó các con có thể chạm vào, vì vậy tinh khiết sẽ là bầu không khí, nước, không 

khí, thực vật và động vật sẽ hát hài hòa niềm vui rằng Ta đã đến để cai trị trái đất. Ngay cả bây giờ, 

chúng đang làm việc chống lại sự bẩn thỉu, liên tục thoái hóa và trì trệ tội lỗi của con người. Nhưng khi 

chúng được tự do, đó thật sự sẽ là một ngày vinh quang! ”  

 

"Niềm Hy vọng là những gì Ta truyền đạt cho các con, sự tuyệt vọng là những gì con người truyền đạt. 

Đó là lý do tại sao Ta muốn các con tránh tin tức thế gian. Có một số tôi tớ của Ta trình bày tin tức 

dưới dạng chính xác của nó, nhưng ngay cả khi họ tập trung vào những gì đang diễn ra trên trái đất, 

điều đó thật tiêu cực. ”   

 

“Ngay cả bây giờ, trong sự thờ phượng, các con có thể tiếp cận Dòng sông Sự sống, sáng tạo, năng lực 

thanh tẩy của Chúa Cha. Đó là lý do tại sao nó rất quan trọng để nó thống trị cuộc sống của các con. 

Đến mức độ mà các con tham gia vào sự xuống cấp của Trái Đất, đến mức độ đó các con cần làm sạch 

từ ảnh hưởng đó. Đó là linh hồn rất hiếm có được một sự thanh lọc toàn diện và đầy đủ từ sự ô 

nhiễm mà họ đã tích luỹ...  rất hiếm. Phép rửa có thể là một trong những lần đó. Được tái sinh cũng có 

thể được. ”  

 

“Nhưng, không có gì giống như thờ phượng. Ngước mắt lên những ngọn đồi xem sự cứu chuộc của 

mình từ đâu đến. Nâng trái tim của các con lên thiên đường và uống từ những con sông của các dòng 

nước sống chảy từ Ngai Vàng của Chúa Cha; nhảy múa, sống động và khao khát được rửa qua mỗi 

một người trong số các con, phục hồi cho mình sự thuần khiết và sự sống đời đời trong sự trọn vẹn 

chưa từng có trước đây trên Trái Đất này kể từ Ađam và Êvà. ”  

 

“Vâng, thật ra, hy vọng là tuyệt vời. Ta sẽ làm mọi thứ mới. Ta sẽ giải phóng trái đất này khỏi những 

chu kỳ của sự chết bất tận của nó. Và các con cũng vậy, các Cô Dâu của Ta, sẽ đáp ứng với mục đích 

vĩnh cửu của các con trong Ta, xuất sắc trong sự xuất sắc, sáng tạo, tình yêu và mục vụ. Và, các con sẽ 

trở lại cai trị và trị vì với Ta, công lý đó có thể được phục hồi và cái ác bị đánh bại. ” 

 

 

 



“Ta muốn các con nghĩ về những điều này. Ta muốn các con nhìn thấy hy vọng được lưu trữ cho các 

con trong Ta. Vâng, Ta đang đến, mang phần thưởng của Ta theo với Ta. Trong nháy mắt, các con sẽ 

được làm toàn bộ. Các con sẽ sống trọn vẹn trong cuộc sống và mãi mãi chúng ta sẽ nhảy múa trong 

cuộc sống, kỷ niệm tình yêu của chúng ta, ngay cả những bông hoa hát cho các con. ”   

 

“Ở trên Thiên Đường, chúng ta sẽ ăn mừng hết lòng với tất cả sức mạnh của mình và là điều kỳ diệu 

của tình yêu thương dành cho chúng ta. Và, đối với những người yêu một bữa tiệc, Ta muốn nói rằng 

các con đã không thấy gì trên trái đất này trong cách ăn mừng. Trên thiên đàng, có lễ kỷ niệm từ nhỏ 

nhất đến lớn nhất. Ngay cả con nai và con nai sẽ nhảy và vui đùa trong tự do dành cho nó ngay từ 

đầu. ”  

 

“Không có gì đáng buồn hay sợ hãi, tất cả sẽ được lấp đầy với sự tự tin và bình an khi họ tiến bộ từ 

vinh quang đến vinh quang. Ồ, một ngày nào đó sẽ là khi chúng ta cuối cùng được hiệp nhất. Vì vậy, 

hãy yên bình, các Cô Dâu của Ta! Hướng đến ngày hôm đó! Hãy để nó là nền tảng của suy nghĩ của các 

con, không phải là nỗi buồn và tội lỗi của thế giới này, nhưng là niềm vui và sự hoàn thành của cái tiếp 

theo. ”  

 

“Ta chúc lành cho các con với niềm Hy Vọng… hít thở sâu của niềm Hy vọng này và giấu nó trong tim 

các con. Thường xuyên trở lại với trái tim của mình và uống nước của Dòng Sông của Sự Sống lành 

mạnh này, ngay cả khi các con thờ phượng trên Trái Đất này. ” 


