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Clare aloitti… tässä on yhden meidän kanavamme tilaajan uni. Nainen kirjoitti… ”Minä näin unen 

yhtenä yönä, että Presidentti Trump oli lentokoneessa, joka räjähti ilmassa, kun se oli lentämässä. 

Se oli kauheaa ja minulla oli kauhea pelon tunne asiasta. Minä kysyin Herralta, oliko uni häneltä ja 

minä sain varmistuksen, että se oli. Yhdysvaltojen maanalainen hallitus (=The Deep State) on 

epätoivoisesti estämässä presidentti Trumpia syyttämästä heitä heidän rikoksistaan, siispä meidän 

pitää jatkaa rukoilemista hänen puolestaan.” 

Siispä. minä menin Herran luo ja kysyin… ”Herra, ONKO TÄMÄ TOTTA?”  

Ja Hän aloitti… ”Etkö sinä ole todistanut sitä, Clare? Enkö Minä ole elävöittänyt sinun henkeäsi, 

että matka Pohjois-Koreaan on vaarallisten mahdollisuuksien täyteinen, tehdäkseen lopun 

hänestä?” 

” Todella, Minä olen varoittanut sinua ja KAIKKIA SYDÄNASUKKAITA… OLKAA 

HÄLYTYSVALMIUDESSA. Rukoilkaa tätä vastaan ja Minä tulen estämään tämän yrityksen häntä ja 

hänen rakkaittensa henkeä vastaan. Mutta teidän TÄYTYY vakavasti rukoilla ja pitää tämä 

mielienne etualalla, valmiina pudottautumaan polvillenne hetken päätöksestä.”  

” Älkööt hän vastatko KENENKÄÄN painostukseen nousta mihinkään lentokoneeseen. Seisokoot 

hän vahvana kaikkia houkutteluyrityksiä vastaan, houkutella hänet ansaan. Olkoot häntä lähellä 

olevat ennalta varoitettuja pahoilla enteillä, että hän EI seuraa suunnitelmaa, vaan löytää 

vaihtoehdon tai peruu sen kerta kaikkiaan.”  

” Tämä on hyvin vaarallista aikaa. Minä olen hänen kanssaan ja teidän rukouksenne tulevat todella 

pelastamaan hänen henkensä ja Minut tullaan ylistämään, uudelleen ja uudelleen ja uudelleen.” 

” Ketä ovat nämä turhat ja sokeat vastustajat, jotka uskovat, että Minä en näe tai Minä en tule 

asettumaan heidän suunnitelmiaan vastaan? Kuka Minä olen heidän silmissään, vaan usvaa ja 

tietämättömien ihmisten keksittyjä juttuja?”  

” MINÄ OLEN Jumala, joka päästi Minun oikeamieliset Nebukadnessarin liekehtivästä 

sulatusuunista. Ja niin Minä tulen tuhoamaan ikeiden tuliset nuolet. Sillä Minä olen Jumala, eikä 

ole toista.” 

” Kuitenkin te, jotka asetatte ansoja, te olette seisseet juoksuhiekassa, mikä tulee varmasti 

nielaisemaan teidät, ellette te kadu ja luovu pahoista tavoistanne.”  

” Ei väliä, kuinka suuri on Minun Vihani, Minun Armoni tulee olemaan läsnä teille, kun te kadutte.” 


