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( Clare ) Väräyttäköön Herra meidän sydämemme toimintaan. Rakas perhe, Herra on kertonut 
minulle, että tämä äärimmäinen muutos yhteiskunnassamme, joka on tapahtunut viruksen vuoksi, 
Hän on tarkoituksellisesti sallinut sen, monesta eri syystä ja pääsyy niiden joukossa, on herätys koko 
maailmalle, että me elämme lopun aikoja ja että me emme ole valmistautuneita siihen, mitä on 
tulossa. Hän yrittää herättää Prinsessa Ruusustaan, ennen kuin vihollinen kokonaan yllättää hänet.  

Yksi syy, rakkaat, on se, että meidän keskittymisemme materialismiin ja saavutuksiin, on ajanut 
meidät siihen pisteeseen, missä me emme ole valppaita ja hienovaraisia. Poliittiset muutokset 
menevät vain ohitsemme, sellaiset kuten Obama asetti Obamacaren (Yhdysvaltojen 22.3.2010 
hyväksytty terveyden huollon uudistuslakipaketti) varjolla. Monet asiat on allekirjoitettu laeiksi 
selkämme takana, asioita, joita on asetettu, niin että kun oikea hetki tulee, viattomia ihmisiä voidaan 
pidättää ilman minkäänlaista kouriintuntuvaa syytä.  

Koska me olemme keskittyneet rahaan ja menestykseen, meidän perheemme ja avioliittomme ovat 
hajoamassa, sillä aikaa kun pahat agendat kouluissa vaikuttavat lapsiimme ja tekevät heistä 
sukupolven, jolla ei ole moraalia. Heille on opetettu, että huono on hyvää ja hyvä on huonoa. Sen 
seurauksena he ovat kääntyneet vanhempiaan vastaan, jotka ovat yrittäneet juurruttaa moraalia 
heihin, pelastaakseen heidän sielunsa. Herra, minä tiedän, että tämä viesti oli Sinun ajatuksesi, 
pyydän, voisitko Sinä puhua meille siitä?  

Jeesus aloitti… ”Mielelläni, se on ollut Minun sydämelläni, Minun ihmiseni, että te ette oivalla, että 
Minä olen sallinut nämä olosuhteet herättääkseni teidät ja kääntääkseni teidät ympäri, ennen kuin on 
aivan liian myöhäistä. Monet kristityt, jotka intohimoisesti rukoilevat, ovat hypänneet taisteluun ja 
estäneet pahaa kääntämästä tätä kansakuntaa ympäri, mutta vain vaivoin.”  

”Monet teistä valittavat Minulle… ”Herra, miksi Sinä sallit tämän tapahtua?” Syy, miksi tämä 
tapahtuu, on koska te olitte juoksemassa päätä pahkaa jyrkänteen yli ja Minä olen tehnyt tämän 
pysäyttääkseni teidät ja saadaksenne teidän huomionne, ennallistaakseni kunnolliset arvot koteihin, 
kootakseni perheet yhteen, sen sijaan, että jokainen menee omiin askareisiinsa päivä päivän jälkeen, 
tietämättöminä siitä, mitä on meneillään toistenne elämissä.”  

”Fyysisen ja kiireisen elämäntavan rajoittaminen on tuonut teidän kasvokkain perheenne 
ihmissuhteiden todellisuuteen, sekä niiden heikoimmissa ja vahvimmissa kohdissa. Monet perheet 
ovat hajonneet aivan oman nenänsä alla ja ulkopuoliset aktiviteetit ovat pitäneet heidät 
tietämättöminä siitä, mitä todella on tapahtumassa. Minä haluan vetää teidät yhteen, Minun ihmiseni 
ja tutkia elämiänne muutaman viimeisen vuoden aikana. Mitkä ovat arvonne? Te voitte kysyä, kuinka 
me määritämme sen?”  

”Katsomalla mihin käytätte suurimman osan aikaanne ja rahaanne. Käyttämällä aikaa hedelmättömiin 
ja pahoihin videopeleihin - se on tuonut paljon demonista seuraa koteihinne. Ymmärrättekö te? 
Teidän ruumiinne ovat sähköisiä koneita, jotka käyvät sähköisillä impulsseilla. Demonit myös 
käyttävät tätä energian lähdettä ja heille on niin helppoa kytkeytyä aivoihinne ja aiheuttaa vakavaa 
perinnöllistä vahinkoa geeneillenne, irrottamalla teidät Minusta, siedättämällä teitä korkeammilla 
sähköisillä virtauksilla ruumiissanne.”  



”Te totutte äänekkääseen, nopeatahtiseen musiikkiin, mikä työntää teitä kauemmas Minun yhä 
pienestä äänestäni. Te totutte väkivaltaan katsomalla, kun rikoksia tehdään ja osallistumalla sellaisiin 
videopeleissä. Teitä ohjaa hirviö Saatana, joka on löytänyt tapoja tehdä pahasta kaunista ja 
haluttavaa, saaden elannon tarpeestanne kilpailla ja saada aikaan ja antaen teille saavutuksen 
tunteen, kun pelaatte tässä moniulotteisessa videopelien maailmassa.”  

”Pelit itsessään ovat harjoitusaluetta synnille, vieraannuttamalla teitä rauhasta, hellyydestä, 
ystävällisyydestä, syvemmästä ajattelusta, veljellisestä rakkaudesta… se, mitä kaikki nämä pelit 
tekevät, on että ne vaalivat intohimoa loistaa väkivallassa ja nopeudessa, tehden asioita, joista teillä ei 
ole aavistustakaan, kuinka paljon pahaan ne ovat kytkeytyneitä. Kun te räjäytätte rakennuksen 
ilmaan, te ette ole sen sisällä näkemässä, kun pieni lapsi repeytyy kappaleiksi pommeista ja tämä ei 
koskaan tule mieleenne, mutta nämä sotasaavutukset ovat valmisteluja teille, että te kykenisitte 
painamaan pommin kytkintä, huolehtimatta kuka tai mitä loukkaantuu. Nopeudelle ja ketteryydelle 
osoitetaan suosiota, ilman ajatustakaan seurauksille, mitä niillä on ihmiselämälle. Sodasta tulee 
hohdokasta.”  

”Mutta Minä kerron teille totuuden, sota on Helvetti Maapallon päällä. Saatanan agenda on kokonaan 
tuhota ihmisrotu. Siispä, hän on näiden pelien takana, pelit harjaannuttavat refleksejänne ja 
toiminnan ja tuhon himoa. Vihollinen on ruokkinut teitä valmistellakseen teitä menemään ja 
tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan, kansallisen ahdingon aikana, mikä on hänen koko 
tarkoituksensa, aiheuttaa kärsimystä ja menetyksiä ihmiskunnalle.”  

”Nyt te olette kasvokkain perheenjäsenten kanssa. Te ponnistelette viruksen teidän elämiinne 
laittamia rajoituksia vastaan. Mutta täsmälleen tätä rajoitusta Minä käytän saadakseni teidät 
heräämään sille, mitä todella on meneillään elämissänne ja mitä kohti te todella olette menossa. 
Tämä ei ole aika valittaa, pikemminkin tämä on aika katsoa elämienne tyhjyyttä, rauhan ja ilon 
puutetta, ja riippuvuuksia, jotka ottavat teidät pois toinen toisiltanne, kuten uutiset, videopelit, 
huumeet ja alkoholi, kuten myös valtavan tyhjiön, mikä jäi jäljelle elämiinne, nyt kun ”ryntäys tänne ja 
ryntäys sinne” agenda, joka ajaa teitä, joka ikinen päivä, on pudonnut pois.”  

”Te haluatte olla vapaita näistä rajoituksista, joita Covid on laittanut teille, mutta te ette vielä ole 
ymmärtäneet kiireisen elämäntapanne kaikkia seuraamuksia. Ja pahin näistä on, että pahat ihmiset 
ovat ottaneet haltuun kansakuntanne ja että elämän ja kuoleman kamppailu on käynnissä, että teiltä 
varastettaisiin elämänne. Minun tarvitsee herättää teidät rukoilemaan ja herättää teidät näkemään, 
mitä elämissänne on tapahtumassa kulissien takana. Minun tarvitsee saada teidät näkemään ne 
vaivihkaiset liikkeet, mitä nämä korruptoituneet poliitikot ovat tehneet sillä aikaa, kun te olette 
valloittamassa pelaamanne pelin seuraavaa tasoa.”  

”Kyllä he ovat tahallaan koukuttaneet teidät riippuvuuteen, pitääkseen teidät todellisuuden 
ulkopuolella ja siitä, mitä elämästänne ja maastanne on tulossa. He ovat asettaneet teidät menemään 
tänne ja sinne, tekemään tätä ja tekemään sitä, siihen pisteeseen asti, että te olette todella 
tietämättömiä siitä, että teidät on saalistettu tuhon verkkoon, koska päivä päivältä oikeuksianne ja 
moraalianne otetaan teiltä pois, vapauden ja huvin varjolla.”  

”Minun ihmiseni, herätkää! Ei ole kyse vauraudesta, enemmän asioita, enemmän vapautta, enemmän 
huvia, enemmän viihdettä. Se, mitä teille tapahtuu, on että teidät kahlitaan, eristetään ja 
ohjelmoidaan menemään Saatanan agendan mukana.”  

”Kaikki tämä on saatu aikaan pettävällä viihteellä, joka osoittaa suosiota sille, mikä on pahaa ja 
sanoutuu irti siitä, mikä on hyvää. Tällä hetkellä te saatatte nauttia pelistä, mutta te tulette 



heräämään huomataksenne, että teidät on houkuteltu orjuuteen ja ainoa tie ulos on Jumalanne 
kautta ja Häntä teidät on opetettu halveksimaan.”  

”Lapset, lapset, lapset… 10-20-30-40-50- vuotiaat lapset… elämä varastetaan teiltä. Aivan nenänne 
alla. Perheenne kauneudet, suhteenne Minuun ja sen suloisuus, vapaus, jolle kansakuntanne 
perustettiin, terveytenne ja oikeus elää, kaikki nämä asiat hitaasti viedään teiltä.”  

”Minä haluan teidän ymmärtävän, pahat ovat huumanneet teidät alamaisuuteen ja niin kauan kuin te 
voitte pitää videopelinne, pornonne ja viihteenne, he voivat pitää keskittymisenne pois siitä, mitä he 
ovat tekemässä selkänne takana, ja se mitä he tekevät, on teidän pyyhkäisemisenne pois Maapallon 
pinnalta, kuin myös ottamaan pois teidän oikeutenne vapauteen.”  

”He haluavat istuttaa teihin laitteen (kuvassa RFID-siru), joka tulee ohjelmoimaan ajatteluanne, 
mielialojanne, toimianne, halujanne ja pitämään teidät tietämättöminä motiiveistaan. 
Tietämättöminä sille, miksi he ohjelmoivat nämä videopelit sillä tavalla kuin tekevät. Tietämättöminä 
sille, miksi he esittävät seksuaalisuuden viihteellisenä, tietämättöminä sille, mikä on oikein ja mikä on 
väärin, niin että te taannutte eläimeksi, pedoksi, eikä ihmiseksi, joka on luotu Minun kuvakseni.”  

”Minä kerron teille näitä asioita, koska te olette valittamassa juuri niistä rajoituksista, joita Minä olen 
sallinut elämissänne, kääntääkseni teidät pois sielunne menetyksestä ja ikuisuudesta Helvetissä.” 

”Minä haluan sinun, Amerikka, heräävän ja maailman myös, näkemään että tässä ei ole kyse 
tuottavuudestanne ja varakkaasta elämäntavasta, on kyse ihmissuhteista, lapsistanne, perheestänne, 
kansakunnastanne, suhteestanne Minuun ja että estettäisiin tuho – kaiken sen hyvän tällä 
Maapallolla, jonka Minä olen luottanut teille.”  

”Minä haluan teidän ajattelevan uudelleen näitä aikoja ja näkevän, että te olette kriittisessä 
tienristeyksessä, missä paha väijyy saadakseen yliotteen ja tuhotakseen kaksi kolmasosaa Maapallon 
väestöstä. Kyllä, se tarkoittaa teitä ja niitä, joita pidätte rakkaina. Minä haluan teidän menevän 
syvemmälle, Minun Ihmiseni, paljon syvemmälle ja omaksuvan ikuisuuden, minne olette menossa, jos 
te ette muuta kurssianne.”  

”Minä haluan teidän oppivan totuuden, enkä nielevän valheita, jotka saavat teidät tuntemaan olonne 
hyväksi matkalla seuraavaan pesäpallopeliin tai huvipuistoon. Lakatkaa kiirehtimästä ohi näiden 
ongelmien, jotka merkitsevät elämää tai kuolemaa teille ja teidän perheellenne tässä kansakunnassa.”  

”Lakatkaa sivuuttamasta syvempiä ongelmia ja alkakaa tutkia, mitä on kasvojen takana, jotka kertovat 
teille kenestä pitää, ketä vihata ja mitä ajatella. Teille on valehdeltu valtavalla asteikolla. Teidän on 
aika mennä syvemmälle. Asettakaa sivuun lelunne ja viihteenne ja tutkikaa ketä ja mitä nämä ihmiset 
todella ovat, he, jotka ovat pyörittäneet tätä maata. Mistä he ovat, kenelle he työskentelevät, mikä on 
heidän agendansa ja mitä he ovat tehneet suljettujen ovien takana. Menkää syvemmälle, turvatkaa 
vapautenne, murtautukaa julkisivujen ja valheiden läpi, oivaltaen ketä he ovat ja ketä eivät ole.”  

”Oivaltakaa, että kansakuntanne roikkuu uhkan edessä ja jos koskaan on ollut aika nousta ylös, se on 
nyt ja nopeasti. Tämän viruksen seurauksena, minkä he tarkoittivat vahingoittamaan teitä, Minä 
näytän teille, mitä elämänne on ollut ja mihin se on menossa, jos te ette toimi nyt. Teitä on 
hidastettu, rajoitettu ja teille on annettu mahdollisuus, kuin ei koskaan ennen, oivaltaa, minkä kanssa 
olette tekemisissä ja minne te varmasti olette menossa, jos te ette tee äärimmäisiä muutoksia 
elämäntavassanne ja tässä kansakunnassa.”  

”Koska jos te ette saa tätä hallintaan, he saavat teidät hallintaansa ja tekevät ne äärimmäiset 
muutokset tahtoanne vastaan ja paljolti suruksenne ja tuhoksenne. Ei ole liian myöhäistä, jos te 



nousette ylös nyt. Minun ihmiseni, herätkää ja oivaltakaa, minkä kanssa olette tekemisissä, menkää 
syvemmälle ja löytäkää paha keskuudestanne.”  

Ja jopa tärkeämpää, palatkaa ja antakaa kiintymyksenne Minulle, koska yksin Minulla on voima 
päästää teidät pahasta tällä ratkaisevalla hetkellä. Mutta Minun täytyy nähdä teidän uudistavan 
elämiänne ja rukoilevan pahan kaatamista ja voittoa sille, mikä on oikein ja hyvää.” 

”Lakatkaa perustamasta mielipiteitänne uutismediaan, menkää syvemmälle ja selvittäkää, kuka 
todellakin on kuka ja mitä heillä on todella mielessään. Tehkää oikeamielisiä arvioita johtajistanne. Ei 
ole yksin Minun työni kääntää tämä kansakunta ympäri, teidän tulee olla informoituja, tietää totuus ja 
rukoilla sen mukaisesti.”  

”Sitten Minä voin nostaa Minun Mahtavan käsivarteni ja iskeä vihollista, kumoten kuoleman ja tuhon, 
mitä hän on teille julistanut ja mikä on häämöttämässä horisontissa. Minun siunaukseni ovat 
päällänne, Minun ihmiseni, Minun lapseni, nouskaa, nouskaa, nouskaa! Ottakaa totuus ja alkakaa 
taistelemaan sen puolesta. Minä olen teidän kanssanne!” 


