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Informaatiota Sisar Clarelta, 23. Toukokuuta, 2020.
( Clare ) Minun rakas perheeni, Taivaaseennosto painaa minun sydäntäni raskaana. Katsokaahan,
Jeesus on antanut minulle vain hyvin pienen välähdyksen korruptioon, jota on Maapallolla ja sen
sisässä ja se on tyrmistyttävää. Yksi ihmisistämme, jolla on yhteyksiä asevoimiin, jakoi kanssamme
mullistavat uutiset siitä, kuinka lapsia tarhataan kaikkialla maailmassa maanalaisissa kaupungeissa
ja heitä käytetään koetoimintaan ja adrenokromin (erittäin koukuttava ja hallusinaatioita
aiheuttava huume) uuttamiseen, jota saadaan silmän pupillista, kun lapsia kidutetaan. Kaikki, mitä
voin kertoa, on että se on hirvittävää ja uskomatonta.
Maaperällämme se on niin yleistä, että maapallolla on tuskin paikkaa, missä tätä irvikuvaa ei
tavattaisi. Lapsia kidnapataan ja lähetetään eri laitoksiin, missä heitä käytetään
kokeilutarkoituksiin tai tuottamaan adrenokromia eliitille tai syöttämään maan alla olevalle
paholaismuukalais väestölle, jotka ovat liittyneet yhteen hallinnon kanssa, antaen meille
muukalaisteknologiaa, joka on paljon yli sivilisaatiomme tason käsitellä sitä moraalisella tavalla.
Tästä pääsenkin Taivaaseennostoon. Minun ei vain ole mahdollista salata tai selitellä olemattomiin
sitä, kuinka hyvin vakava meidän tilanteemme juuri nyt on maailmassa. Presidentti Trump on
nostanut miesten ja naisten armeijan taistelemaan näitä maanalaisia sotia tunneleissa ja
maanalaisissa kaupungeissaAmerikassa. Taistelu on raivoisaa ja minä pyydän kaikkia teitä
tarjoamaan kärsimyksiänne ja rukouksianne meidän armeijamme hyödyksi taistelussa näitä
paholaismuukalaisia ja heidän kanssaan liitossa olevia vastaan.
On mahdollisuus, että tämä maanalainen hallitus voidaan tuhota tässä sodassa, mutta operaatioita
on ympäri maailman ja niin laajalle levinneitä ja vakiintuneita eri hallituksiin, että tulee vaatimaan
monien kansakuntien yhteistyötä, että ne hävitetään.
Vastikään Alue 51 (USA:n lentotukikohta Nevadassa) kärsi 6.5 suuruisesta maanjäristyksestä ja
useista jälkijäristyksistä. Tämä järistys saatiin aikaan ei-radioaktiivisilla ydinaseilla, joita asetettiin
avainpaikoille, että tuhottaisiin maan alla asuvat muukalaiset. Meidän armeijamme menee sisään
ja vapauttaa lapset ja sitten tuhoaa laitoksen ja siellä olevat muukalaiset.
Tämä EI OLE Tieteiskirjallisuutta, rakkaat, tämä on todellisuutta. Muukalaisalukset ovat kaikkialla
taivaalla ja monta kertaa naamioituneet pilvien sisään ja uskon, että Taivaaseennoston jälkeen ne
tullaan näkemään kaikkialla Maapallolla valtavassa voimannäytössä. Ja luulen, että ehkä tällä
tavalla Taivaaseennosto tullaan selittelemään olemattomiin, että alempiarvoiset ihmiset
Maapallolta poistettiin, koska he olivat sivilisaation kehityksen tiellä. Luulen, että niin he tulevat
tekemään. Mutta toistaiseksi, Jumala on taistelemassa meidän puolellamme, poistaaksemme
tämän inhottavan paholaismuukalais väestön Maapallolta.
Minä pyydän teitä, rukoilkaa meidän sotilaittemme puolesta ja rukoilkaa aina Presidentin
turvallisuuden puolesta. Teidän rukouksenne ovat voimallisia, mikään ei mene ilman, että armoa
ei vapautettaisi. Saattaa näyttää ylivoimaiselta tai toivottomalta, mutta se on kaukana totuudesta.
Meidän rukouksemme ovat voittamassa tämän sodan. Jatkakaa rukoilemista, Sydänasukkaat,
jatkakaa rukoilemista.

