409. DONALD TRUMP VOITTI VAALIT!
Sisar Claren uni 10 elokuuta 2016
Vau, rakkaat sydänasukkaat – Näin juuri uskomattoman unen ja sillä oli pyhän hengen vahvistus.
Donald Trump voitti vaalit.
Jaan teille, kuinka se tapahtui.
Unen ensimmäisessä osassa olin vaaliuurnilla. Siellä oli seitsämän äänestyskonetta huoneen etuosassa
ja koneiden kanssa olivat myös äänien laskusta vastaavat henkilöt. Siinä huoneessa äänestämään
jonottamassa oli hyvin, hyvin tavallisia ja yksinkertaisia ihmisiä.
Huoneeseen tuli pukuun pukeutunut mies. Tämä mies tuli ja sanoi; “ennen kuin alamme
äänestämään, tarkastetaan varmuudenvuoksi äänestyskoneet, että ne ovat varmasti kunnossa.” Ja
tämä mies käveli tarkastamaan jokaisen koneen. Ja jokaisessa koneessa havaittiin ongelmia, mukaan
lukien viimeinen kone, joka antoi äänestää kolme kertaa. Sitten mies ilmoitti asiasta kaikille. Hän
sanoi; “Katsokaa, tämä kone ei toimi oikein. Tämä kone ei toimi oikein. TÄMÄ kone ei toimi oikein. Ja
tämä, tällä voit äänestää kolme kertaa!”
Ja kaikki ihmiset tuijottivat häntä. Mutta sitten hiljaisuus lankesi huoneen ylle. Sitten tavalliset,
yksinkertaiset ihmiset, jotka jonottivat äänestämään pääsyä, ottivat palan paperia ja he kirjoittivat
Donald Trumpin nimen siihen. Ja jokainen astui äänestys koneelle ja sitten he panivat paperinpalansa
(ilmeisesti he hakivat pieniä koreja tai laatikoita niille) lattialle. He kieltäytyivät käyttämästä
äänestyskoneita, koska tiesivät niiden olevat manipuloituja.
Sitten, unen seuraavassa osassa, vaaliuurnat oli suljettu ja oli aika laskea äänet. Tässä osassa eri
ihmiset istuivat alas laskeakseen ääniä ja sen jälkeen ihmiset, jotka olivat tulleet valvomaan
ääntenlaskun laillisuutta ja oikeudenmukaisuutta. He istuivat alas paperisten äänestyslappujen kanssa
alkaakseen suorittamaan äänetenlaskua. Ja yksi tyttö, hän oli nuori nainen, alkoi laskea ääniä
ennenkuin Trumpin valtuutetuilla oli mahdollisuutta istuutua alas suorittamaan ääntenlaskun
valvontaa. Niinpä naisvaltuutettu meni hänen luokseen ja sanoi; “Ei, älä aloita ennen kuin olen
istuutunut.” Niinpä tämä tyttö katsoi delegaattia ilkeästi ja sitten he istuutuivat yhdessä laskemaan
ääniä. Yhden ihmisen antamassa äänestyslipukkeessa Trump oli kirjoitettu väärin ja tämä nuori nainen
oli heittämässä lipuketta pois. Silloin toinen nainen tuli väliin ja sanoi; “Tunnen tämän naisen. Tiedän,
että hän äänesti Trumpin puolesta. Etkä sinä voi vain heittää sitä pois.”
Unen seuraava näytös oli erittäin arvokkaan näköisessä ruokailusalissa. Pöydillä oli valkoiset liinat ja
kukkia yli kahdeksan metrin edestä. Presidentti Obama istui yhden pöydän ääressä. Luulen, että se oli
Michelle, joka tuli juosten ja kertoi Obamalle; “Nyt on hyvä, nyt on hyvä, olemme kaksi ääntä yhtä
vastaan edellä tuloksissa!” On minun arvaukseni, että Obama suunnittelee jatkavansa kolmannelle
kaudelle ja koko Hillary järjestely on vain iso harhautus, jotta Obama lopulta voisi jatkaa vallassa.
Hän näytti huolestuneelta ja kaikki yrittivät piristää häntä sanomalla; “Yay”...
Ja haluan vain sanoa, että tiedän, kuinka paljon on huhuja, että Obama aikoisi jatkaa valkoisessa
talossa kolmannen kauden. Mutta Herra ei ole koskaan tätä minulle varmistanut. Tiedäthän, Hän
valitsee eri ihmisiä eri viestejä varten. Jos Hän on jakanut sen informaation tai profetian jollekin
muulle, se on ok, mutta minun on pitäydyttävä sen tiedon varassa, jonka Hän haluaa minun tietävän.
Mutta toistaiseksi tämä on ollut minulle vasta ensimmäinen indikaatio Obaman aikomuksista
kolmannelle kaudelle.

No kuitenkin, noin viiden minuutin kuluttua odottamatta sisään saliin astuu mies. Ja ilmeisesti
Michellen oli tarkoitus julkistaa vaalien tulos. Mies kertoi hänelle, kuka oli voittanut presidentin vaalit
ja hänen leukansa vain loksahti auki hämmästyksestä. Hänen kasvonsa vain ikäänkuin putosivat!
Sitten hän sanoi jonkinlaisen kirvelevän huomautuksen. Hän katsoi kohti Obamaa ja sitten hänen
kasvonsa vääntyi odottamattomaan pettymykseen.
Sitten unen sijainti vaihtui välittömästi pienelle lentokentälle. Sellainen hyvin vaatimaton yhden
hangaarin pieni kenttä. Kentällä oli pieni ryhmä ihmisiä ja tämän pienen ryhmän kanssa me odotimme
tulevan presidenttimme saapumista. Ja näytti, että hän saapui suurella jetillä, mutta hän saapui
paikkaan, jonne kukaan ei olisi hänen odottaneen saapuvaksi. Ja me näimme hänen kävelevän
koneesta paikkaan, jossa hän pitäisi presidentinviran vastaanotto puheen.
Kun katsoin häntä, hän näytti NIIN NÖYRÄLTÄ. En vain voinut uskoa, kuinka nöyrä hän oli. Melkein
tunsin, kuinka hän oli kyynelissä. Koska kansan oli puhunut. Ja he olivat valinneet hänet.
Siihen päättyi uni.

