179. JEESUS SANOO… SEURATKAA UNELMIANNE
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Marraskuuta, 2015.
( Clare ) Herran rohkeus ja siunaus olkoon kanssanne, Sydänasukkaat.
Herralla oli aika mielenkiintoinen viesti, jotakin, jota minä en varmasti odottanut. Se on ehdottomasti
rohkaiseva, ehdottomasti jotakin niille meistä, jotka olemme ohittaneet unelmamme tai jättäneet
unelmamme taaksemme. Se on todella hyvin rohkaiseva viesti, siispä minä menen heti siihen.
( Jeesus ) Minä haluan puhua sinulle tyytymättömyydestä ja kuinka se tuhoaa sielun ja muuttaa heidät
katkeriksi. Elämässä on monia ylä- ja alamäkiä ja kun sielu pääsee läpi näistä koettelemuksista
tyyneydellä, hän on menestynyt. Niin monet asiat versovat tyytymättömyydestä, katkeruudesta,
valittamisesta, negatiivisuudesta, lannistamisesta, uupumuksesta; se synnyttää moninkertaisia oireita,
jotka höllentävät sielun päättäväisyyttä ja kiskovat heitä taaksepäin.”
”Sinä olet ollut arveluttavan lähellä tätä ajoittain, Minun Rakkaani. Vaikka sinä olet oppimassa yhä
enemmän ja enemmän olemaan kiitollisempi kaikissa olosuhteissa. Sinun äitiparkasi oli sen
läpitunkema, joten on ihme, että sinä olet vapaa siitä. Minä tiedän, että sinä näit tämän varhain
elämässäsi ja työskentelit niin kovasti kääntääksesi elämäsi kulun joksikin, josta voisit olla onnellinen.
Alkuaamun kastepisarat riippuivat sydämessäsi ja toivat sinulle suurta iloa, mutta jotakin puuttui
kaikessa siinä valokuvauksen menestyksessä – ja viimein sinä löysit, että se olin Minä.”
”Mutta niin monet eivät kohtaa tyytymättömyyttään. He lääkitsevät sitä TV:llä, shoppailemalla,
lääkkeillä, juomalla ja seksillä. Jos he vain lopettaisivat ja pääsisivät juurille, jos he vain etsisivät
Minua, he voisivat helposti löytää Minut ja Minä voisin opastaa heitä heidän omaan, hyvin erityiseen
lokeroonsa.”
”Monet ovat nyt ajattelemassa vapaammin sitä, mitä he todella haluavat tehdä elämillään, mutta he,
jotka ovat yhä uppoutuneina epätyydyttäviin ammatteihinsa, että heillä olisi katto pään päällä, on
ällistyttävää. Mitä kauheaa taitojen ja lahjojen tuhlausta. Todella, on sydäntä raastavaa, kun sielu ui
ympäriinsä tässä maailmassa päämäärättömästi, ilman vihjettä, tulematta edes lähellekään
kutsumusta, jossa he olisivat niin täydellisiä.”
”Monta kertaa tämä välitetään sukupolvelta toiselle: äiti, isä tyytyivät siihen, mikä oli tarpeellista
tukemaan elämäntyyliä ja sanoivat hyvästi unelmilleen hyvin varhaisella iällä. Toiset ovat arkoja ja
yhteiskunta ja kaverit ovat vakuuttaneet heille, että he eivät voi elää unelmiaan.”
( Clare ) Oi kyllä, Herra, muistan, että minulle sanottiin, että ”Ei siitä saa rahaa.” Kun kerroin heille,
että halusin olla luontovalokuvaaja ja elää sillä. Minussa oli juuri sen verran taistelutahtoa siinä
vaiheessa, että torjuin pelottelun ja sanoin, ”Oi niinkö? Katsokaa vain minua.” Ja onnistuin saamaan
asiakkaita ja päivätaksoja, jotka helposti tukivat elämäntyylini. Minä vain päätin, että en voinut elää
elämääni sihteerinä toimistotyössä… En vain voinut.
( Jeesus ) ”Ja kenen sinä luulet laittaneen sinuun sen tulen?”
( Clare ) Todella Herra, laitoitko sinä?
( Jeesus ) ”Kyllä, Minun Rakkaani, Minä halusin jakaa kanssasi niin monet kauniit asiat, jotka loin ja
kun sinä temmelsit erämaassa, jalkaisin tai hevosen selässä, Minä olin aina siellä sinun kanssasi,
tietäen, että jonain päivänä Me tapaisimme ja sinä olisit Minun, kokonaan Minun.”

( Clare ) Oi kiitos sinulle Herra kaikesta siitä kauneudesta, jota sinä sallit minun kokea ja valokuvat.
Näin niin monia uskomattomia näkyjä! Oi, minä kaipaan olla ulkona luonnossa, etsien kauneutta.
Löytämisen ihme ja sen vangitseminen filmille. Sinä olet asettanut kauneutta joka paikkaan… jopa
kaikkein odottamattomiin paikkoihin.
Muistan riikinkukon väriset öljyläikät New Yorkin kaduilla, Brooklynin sillan lumimyrskyn jälkeen
purppuraan vivahtavaa sinistä taivasta vasten. Ihmeellistä! Mutta kaikkein eniten, Herra, minä
rakastin sitä, mitä Sinä teit ilman ihmisen väliintuloa… luonnon raaka, villi kauneus, suoraan
sormenpäistäsi.
( Jeesus ) ”Tiedätkö millaisen tyydytyksen Minä saan, kun huomaat pienimmät kauniit asiat, joita Minä
loin ja levittelin poluillesi? Oi, on äärimäisen kiitollista nähdä ilme kasvoillasi, kun huomaat Minun
pienet lahjani.”
”Minä riemuitsin kanssasi, kun erityisen kauniita asioita löytyi. Ja Minä katsoin sydämesi liikettä, Clare,
kunnes olit valmis vastaanottamaan Minut. Ja kun Minä haikailin näitä asioita, Minä olin myös
surullinen pimeistä häkeistä, joissa ihmiset elävät päivästä päivään vain maksaakseen vuokransa. Niin
paljon heidän sisältään kadotetaan, tähän perusponnisteluun saada katto päänsä päälle. Jos he vain
unelmoisivat laatikon ulkopuolelta, ajattelemalla luovasti uudella tavalla.”
”Siksi Minä kaipaan, että sielut luottaisivat Minuun. Minulla on jotakin ihmeellistä jokaista varten,
mutta on hyvin vaikeaa saada heitä ajattelemaan laatikon ulkopuolella, luovasti uudella tavalla ja
ottamaan viimein haasteen vastaan. Turvallisuus, sopusointu, menestys ovat niin iskostuneet heihin
nuoresta iästä alkaen, että viimein haasteen ottaminen vastaan jostakin, josta he todella nauttivat,
vastaa itsemurhan tekemistä. Se vain on liian iso riski.”
”Otin tämän esille, koska sinulla on monia nuoria ihmisiä kanavallasi ja Minä olen vetänyt heitä tänne
syystä. Minä haluan edistää heidän sydäntensä halua. Jopa lyhyenä meille jäljellä olevana aikana,
Minä haluan heidän alkavan ajatella viimein luovasti uudella tavalla.”
”Kallisarvoiset ihmiset, monet teistä on aivopesty hyväksymään se, mitä vanhempanne haluavat teille.
Jotkut teistä on kutsuttu palvelutoimeen ja Minä olen jo puhunut sinulle siitä. Toiset on kutsuttu
erilaiseen ammattiin, johonkin virkistävään, jännittävään ja haastavaan. Johonkin, joka ottaa
palvelukseen kaikki erityiset lahjat ja kyvyt, joilla Minä siunasin teitä syntymässä.”
”Tiedättekö, että jos te tavoittelette unelmianne nyt, vaikka Koettelemusten Aika tulee väliaikaisesti
työntämään monet pois kurssiltaan, kun se on ohi, me tulemme takaisin ja sinä tulet vastaanottamaan
sen, mitä Minä haluaisin kutsua Taivaalliseksi Ammatinvalinnan Ohjaukseksi. Toisin sanoen, teitä
tullaan ohjaamaan ja rohkaisemaan unelmiinne.”
”Paljon siitä mitä te opitte Taivaassa, tulee olemaan asiaankuuluvaa, kun te palaatte Maapallolle
palvelemaan Minua. Mutta Minä haluan rohkaista teitä juuri nyt. Älkää haudatko unelmianne. Älkää
laittako niitä ruumisarkkuun ja haudatko niitä mahdottomuuksien maaperään. Pikemminkin hoivatkaa
niitä kuin hoitaisitte vauvaa. Suojelkaa, ruokkikaa ja harjoittakaa niitä lahjoja, joita te kaipaatte
käyttää, ilmauksena rakkaudestanne elämään.”
”Monille teistä on annettu musiikillisia kykyjä ja kaipuuta kirjoittaa ja laulaa lauluja Minusta tai
Minulle. Mikään ei estä teitä, paitsi oma henkilökohtainen päätöksenne, että te tulette elämään
sellaista elämää, jota rakastatte. Pelko ja laiskuus lopettavat unelmanne ja jättävät teidät juoksemaan
samoja kovin kuluneita raiteita päivästä päivään, kuin rotta läpi labyrintin. Te juoksette raidettanne,
saatte pähkinän ja palaatte häkkiinne, päivä päivän jälkeen.”

”Saanko Minä muistuttaa teitä, että te ette ole eläin, jolla on rajoitetut kyvyt? Te voitte murtautua
rutiineistanne ja saada pähkinänne, kun hiotte kykyänne. Minä kerron teille, että ei ole paljon aikaa
jäljellä, mutta Minä myös rohkaisen teitä seuraamaan niitä asioita, joita te kaipaatte tehdä. Älkää
jääkö jokapäiväisen rutiinityön vangeiksi.”
”Monilla teillä on vanhemmat, jotka luopuivat unelmistaan, saadakseen katon päänsä päälle. Se on
jotakin, mitä ei tule seurata. Se on pitkäveteisten vallitsevien asiantilojen välittämistä eteenpäin ja se
takaa ikävystyttävän elämän, joka on täynnä pettymyksiä ja pitkään hylättyjä unelmia, kuin myös
harjaantumattoman kyvyn.”
”Kaksi pääasiaa, jotka ovat tiellänne ovat rohkeus ja kova työ. Jos te ponnistelette näillä kahdella
alueella, te tulette näkemään tuloksia. Elämä löytää uomansa ja Minä tulen olemaan kanssanne. Minä
en koskaan tarkoittanut, että Minun lapseni kasvaisivat vanhoiksi tunkkaisessa kopissa, sekoittaen
tietoa paikasta toiseen. Jopa kone voi tehdä sen työn ilman ihmisen osallistumista siihen.”
”Mutta se, mihin kone ei kykene, on unelmoida, edellyttämään, luomaan uutta elämää, täynnä
odotusta ja jännitystä. Täysin ilman tyytymättömyyttä. Minä haluan sinun näkevän itsesi täysin
ainutlaatuisena, ainutkertaisena, luotuna loistamaan Minulle. Teille on annettu lahjojen aarrearkku.
Teille on annettu unelmia, jotka te olette ohittaneet.”
”Te olette ponnistelleet samoilla vanhoilla poluilla, joita muut ovat seuranneet monia kuukausia ja
vuosia ja sisällä jokin kaipaa tulla synnytetyksi. Otettiinpa teidät Taivaaseennostossa, Tempauksessa,
tai ei, on silti elämää elettävänä harmaan laatikon ulkopuolella, tehden asioita, jotka innostavat
elämäänne, asioita, joista voitte kiittää Minua, kun heräätte aamulla.”
”Ja ne teistä, jotka ovat ottaneet sen vallitsevan asiantilan työn, Minä sanon teille, te ette ole
kahlehdittuja siihen. Teillä on vapaus valita jotakin erilaista. On kysymys arvoista. Arvostatteko te
kivaa autoa ja asuntoa enemmän kuin vapautta luoda, tutkia ja tulla haastetuksi elämään, joka on
täynnä mahdollisuuksia käyttää sisälleen kätkettyjä lahjoja, vuosia sitten hylättyjä unelmia? Jos te
arvostatte, te voisitte aivan hyvin irtisanoutua itse.”
”Mutta jos te olette halukkaita ottamaan riskejä ja uhraamaan hienoudet ja elämäntyylit, joita muut
painottavat niin paljon. Jos te olette valmiita olemaan erilaisia ja seuraamaan unelmianne, jopa kun
teillä on vain pikkiriikkinen huone, jossa nukkua, mutta heräämään onnellisena aamulla ponnistellen
kohti teille merkityksellisiä ja tyydytystä tuottavia päämääriä, silloin Minä sanon teille, siitä vaan.
Minä olen kanssanne.”
”Minä olen antanut teille nuo unelmat ja nuo kyvyt ja nyt Minä haluan teidän käyttävän niitä. Älkää
välittäkö Taivaaseennostosta ja maailman muutoksista. Tavoitelkaa rakkauttanne, eläkää pyhää
elämää – puhdasta ja muiden puolesta uhrautuvaa. Asettakaa rukous ensimmäiseksi ja Minä tulen
hiomaan ja harjoittamaan teitä teidän paljon haluttuihin päämääriinne ja unelmiinne.”
”Minä en koskaan luonut teitä tätä pitkäveteistä, harmaata laatikkoa varten. Ei, Minä loin teidät
elämään laatikon ulkopuolella, raikkaassa ilmassa ja auringonpaisteessa… seuraten unelmianne,
sinnikkäästi. Lopulta te tulette loppuunsaattamaan unelmanne, jopa silloin kun maailma murenee
ympärillänne, Jopa niissä olosuhteissa, te ja teidän unelmanne ovat asiaankuuluvia ja se, minkä te
aloitatte Maapallolla, te tulette viimeistelemään Taivaassa. Jokainen teistä, jopa iäkkäät, tämä on vain
ikuisuutenne alku.”

