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DEMONI AVARUUSOLIOT TULLAAN HEITTÄMÄÄN ALAS MAAPALLOLLE JA ESITTÄMÄÄN SHOW 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, 10. Maaliskuuta, 2021. 

( Clare ) Antakoon Herra meille Hänen rohkeutensa, viisautensa ja kestävyytensä…Amen 

Minun rakkaat, aion aloittaa hyvillä uutisilla. Jos tunnette Jeesuksen ja teillä on syvä ja todellinen 

usko, olkaa luottavaisia, että tässä universumissa ei ole mitään, olipa se ihminen, eläin, 

avaruusolio, tauti, komeetat, laava, tsunamit, jne. mikä voi vastustaa käskyä, joka on puhuttu 

ehdottomassa luottavaisuudessa… ’Jeesus Kristuksen Nimessä, PYSÄHDY!’ tai mene pois, lakkaa 

olemasta, luovu, tule sidotuksi, jne.   

Mikään luotu asia ei voi vastustaa Hänen voimaansa. Haaste on siinä, että puhuu nuo sanat 

täydellisellä vakaumuksella, että se, mitä te olette käskeneet, on Hänen tahtonsa ja että te olette 

vakuuttuneita Hänen Nimensä voimasta.  

Tässä on kertomus kristitystä, joka oli juuri luovuttanut elämänsä Jeesukselle. Hän oli vaeltamassa 

Montanassa kristityn ystävänsä kanssa. Yhtäkkiä harmaakarhu naaras hyökkäsi heidän kimppuunsa 

ja sillä oli poikaset ruohikon peitossa, ja joita he eivät nähneet. Ennen kuin hän edes tiesi, mitä hän 

oli tekemässä, hän huusi… ’Jeesuksen nimessä, PYSÄHDY.’ Ja karhu pysähtyi, kääntyi sivuun ja 

käveli pois. Hän oli juuri vastaanottanut Jeesuksen Pelastajakseen, mutta se oli tarpeeksi 

antamaan hänelle auktoriteettia pysäyttää hyökkäävä harmaakarhu. Pyydän, muistakaa tämä sen 

varalta, jos teillä on yhtään kohtaamisia demoni avaruusolioiden kanssa.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että sinä olet hämmentynyt, Rakkaani. Ensiksi sinun täytyy ymmärtää, että 

Pyhien Kirjoitusten symboliikkaa voidaan soveltaa moniin sivilisaation kerroksiin, moniin erilaisiin 

ajan kerroksiin ja samaan aikaan sillä voi olla kaksoismerkityksiä ja niillä on tapana toistaa itseään. 

Esimerkiksi, on ollut monia Anti-Kristuksia. Tarkastelkaa Neroa ja Caligulaa, Hitleriä ja monia 

muita. Heitä kaikkia voitaisiin kuvata Anti-Kristuksiksi. Voisin jatkaa ja jatkaa, mutta pikemminkin 

kuin, että tekisimme tästä viestistä sietämättömän pitkän, pysykäämme aiheessa.”  

”Sinä olet oikeassa, kun oivalsit, että demoni avaruusoliot tullaan heittämään alas maapallolle ja 

he tulevat esittämään show’n täyttämällä taivaat. On totta, että kohtaamisia on tasaisesti 

tapahtunut enemmän ja niin tulee jatkumaan. Hallitukset ovat tulleet yhteisymmärrykseen heidän 

kanssaan, antaen heille luvan siepata ja käyttää maapallon ihmisiä saattamaan loppuun heidän 

kokeensa luoda kaksoisolentoja ja klooneja, että heidän demoninsa voisivat asuttaa ne.”  

( Clare ) Mutta minä vastikään kuulin, että Presidentti Trump ei uusinut sopimusta harmaiden 

kanssa ja heitä parhaillaan saatetaan ulos aurinkokunnasta. Jopa tunneleissa, joita on räjäytetty 

maanalaisissa kaupungeissa, niissä on erittäin suuri harmaitten väestö joillakin alueilla.  

( Jeesus ) ”Asian ydin on Saatanan himo valtaan, herruuteen ja palvontaan ensisijaisesti ja 

toissijainen asia on halu tuhota ihmiskunta ja maapallo, kyltymättömän mustasukkaisuuden 

vuoksi. Tämän vuoksi hänen vihansa on niin kuumaa. Hän halveksii ihmisiä, koska ME rakastamme 

heitä, ME tarkoittaen Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Hän halveksii Maapalloa, koska ME loimme 

sen kauniiksi ihmiskuntaa varten. Hän ei voi koskea MEIHIN, mutta hän voi vahingoittaa meidän 

luomakuntaamme ja niitä, joita me rakastamme ja niin tekemällä, vahingoittaa MEITÄ.”  

”Niinpä hänen agendansa on kaksipuolinen. Yksi… Saada ihminen palvomaan häntä ja kaksi: tuhota 

ihminen ja maapallo. Hän ajattelee, että antamalla ihmiselle ylivoimaisia teknologioita, joita vain 



korkeammat enkelit voivat ymmärtää, hän voi sitten esitellä itsensä Jumalana ja vastaanottaa 

palvontaa. Sinä olet oikeassa, kun sanoit, ettei ole olemassa sellaista asiaa kuin hyvä maan 

ulkopuolinen olento tai avaruusolio. He ovat kaikki demoneita, jotka ovat luoneet erilaisia 

ruumiillisia pukuja, hyödyntääkseen Maapallolla olevia, jotka Me loimme ja annoimme hengen 

aivan Isän sydämestä. He tulevat yrittämään vakuuttaa teidät heidän hyväntahtoisuudestaan.”  

”He ovat ottaneet sen, minkä ME loimme ja takaisinmallintaneet sen tehdäkseen demoneille 

ruumiita asutettaviksi. Oletetut Valon Liittoumat (Federations of Light) jne. ovat erittäin älykkäitä 

langenneita enkeleitä ja vähäisemmät demonit ruumiillisissa puvuissa, tasojensa mukaan Saatanan 

valtakunnassa. Plejadialaiset, Venuslaiset, pitkät valkoiset ja hybridit näyttäytyen ihmisinä, kuin 

myös harmaat, ovat kaikki demonisen tason hengellisiä olentoja, jotka kapinoivat Isää vastaan ja 

heidät heitettiin pois Taivaasta.” 

”Heidät on heitetty pois kolmannesta taivaasta, pian heidät heitetään pois toisesta taivaasta ja he 

tulevat tekemään mahtavan voiman show’n, kun heidät heitetään alas maapallolle. Näin suuri 

ilmestyminen tulee manifestoitumaan. Lautaset ja muut avaruusalukset tulevat täyttämään 

taivaat. He tulevat kutsumaan tyhmiä astumaan heidän kulkuvälineisiinsä.”  

( Clare ) Ezekielillä oli uni tästä asiasta vuosia sitten, mutta hänen suojelusenkelinsä esti häntä ja 

hyvästä syystä. Hän alkoi kävellä yhtä alusta kohti, koska hän rakastaa lentämistä ja hänen 

suojelusenkelinsä ilmestyi hänen eteensä ja sanoi… ’Ei, älä mene sinne sisään’, siispä hän kääntyi ja 

tuli takaisin.  

( Jeesus ) ”Minun ihmiseni, teidän ei tule olla missään tekemisissä näiden demoneiden kanssa, 

jotka esittäytyvät korkeasti kehittyneinä olentoina. Heidän tietonsa on erittäin kehittynyttä, koska 

he ovat enkeleitä, mutta heidän motiivinsa on tuhota teidät. Älkää olko missään tekemisissä 

heidän kanssaan. Minä toistan. Älkää olko missään tekemisissä heidän kanssaan. Käyttäkää Minun 

Nimeäni saadaksenne heidät lähtemään. Se tulee näyttämäänteille täsmälleen, mitä teidän 

tarvitsee tietää heidän todellisesta luonteestaan.”  

”Nämä oletettavasti kauniit korkeamman asteen olennot, jopa korkeamman moraalisen asteen 

olennot, ovat ytimeltään vain kapinoivia enkeleitä, jotka tullaan heittämään alas maapallolle ja 

heiltä kielletään pääsy toiseen taivaaseen, missä he ovat asuneet tuhansia vuosia, käyttäen mielen 

ja energian kontrollia, värväten kunnianhimoisten ihmisten tuen, pettäen, manipuloiden, antaen 

ylivoimaista teknologiaa, toiveissa voittaa ihmisten luottamus ja suosio, niin että Saatana saattaisi 

viimeinkin saada ihmiskunnan ihailun – ihmiskunnan, joka on tehty Jumalan kuvaksi, ja siten 

täyttäen halunsa tulla kunnioitetuksi yli Jumalan.”  

”Kun he näkevät Minun tulevan Taivaan pilvillä, tämä petos tullaan murtamaan ja he tulevat 

näkemään totuuden sellaisena kuin se on, ei niin kuin he haluaisivat sen olevan. He, jotka eivät 

tunne Minua, tulevat palvomaan häntä ja sillä tavalla hänen vallanhimonsa tulee tyydytettyä, se 

tarkoittaa, kunnes Minä tulen ja laitan hänet hänen viheliäiselle paikalleen, Tulijärveen, tuhanneksi 

vuodeksi. Pyhät Kirjoitukset ovat varoittaneet teitä… ”  

”Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava 

tulemuksensa (tulemisensa) ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus (tuleminen) tapahtuu saatanan 

vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden 

viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta 

totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän (suuren) 

eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet 

totuutta, vaan (ovat) mielistyneet vääryyteen.” Paavalin Toinen Kirje Tessalonikalaisille 2:8-12. 



( Jeesus ) ”Minun ihmiseni, kaikki nämä uudet teknologiat (Tesla, Med Bed- parantavat 

sairaalasängyt, vapaa energia, 5.ulottuvuuden tietoisuus) ovat kaikki osa universumia, jonka Minä 

loin ja nämä enkelit, ymmärtäen sellaisia asioita, yrittävät vakuuttaa teidät, että nämä ovat osa 

heidän korkeampaa tietoisuuttaan ja heidän Jumala-yhteyttään, joka on korkeammin kehittynyttä 

kuin teidän.”  

”Langenneet ovat osa sitä universumia ja heillä on kyky nähdä, kuinka se toimii ja kuinka 

manipuloida sitä pahaenteiseksi lopukseen. He tulevat käyttämään näitä teknologioita Troijan 

Hevosena, tarjotakseen sieluille toisen uskon, voimakkaan merkkeineen ja ihmeineen, 

eksyttämään jos mahdollista, valitutkin. Se on lainaus Pyhistä Kirjoituksista. Se, mitä Minä olen 

sanomassa, on että itse keksinnöt itsessään ovat neutraaleja ja jopa hyviä, kuitenkin ne, jotka ovat 

tuoneet nämä teille, ovat demonisia olentoja ja langenneita enkeleitä.”  

( Clare ) Herra, mikä on Galaktinen Valon Liittouma?  

( Jeesus ) ”Sinä olet löytänyt yhden monista ilmauksista tälle oletettavasti ’uudelle’ hengelliselle 

liikkeelle. Muista, että ennen kuin Saatana lankesi, häntä kutsuttiin Luciferiksi, valonkantajaksi. 

Tämä on Suuri Petos, josta Minä puhun Pyhissä Kirjoituksissa.” 

”Minä toivon, että tämä antaa sinulle selvemmän kuvan, Minun Rakkaani. Minä tiedän, kuinka sinä 

olet kamppaillut tämän kanssa ja silti sinä haistoit palaneen käryä ja nyt Minä olen selittämässä 

sen sellaisella tavalla, että kaikki Sydänasukkaat tulevat ymmärtämään. Teknologia on ihmeellistä, 

ja niillä, jotka antoivat sen teille, kuitenkin heillä on vain teidän tuhonne mielessään. He eivät tule 

maapallolle sen vuoksi, että heiltä loppuivat raaka-aineet heidän omista galakseistaan; he tulevat 

maapallolle, koska Minun enkelini pakottavat heidät tänne.”  

”Heidät heitetään pois toisesta taivaasta ja heitetään alas maapallolle, koska tämä on suuren 

puhdistuksen aika, joka täytyy tapahtua, ennen kuin Minä tulen ja laitan kaikki asiat oikein. Minä 

olen keräämässä heidät yhteen ja tulen lähettämään heidät Tulijärveen. Ja hallinto tulee olemaan 

Minun olkapäilläni, ei oletetulla Galaktisella Valon Liittoumalla, joka on vain peite Saatanan 

pahaenteisille agendoille. Tämä kauhukuva vetoaa älykköihin, joilla on taipumusta hengellisiin 

mysteereihin, etsien näkymättömän maailman viisautta, mikä ei haiskahda fundamentalismille 

(Raamatun sanatarkka erehtymättömyys), joka havaitaan sivistymättömänä ja maalaisena.”  

( Clare ) Oi minun rakkaat, tämä on yksi vaikeimmista viesteistä, mitä minun koskaan on täytynyt 

antaa teille. Minä olen varoittamassa teitä Suuresta Petoksesta, joka on putoamaisillaan koko 

ihmiskunnan päälle. Se on jo vakiinnuttanut itsensä New Age-yhteisössä ja sitä on kutsuttu 

Suureksi Heräämiseksi, 5. ulottuvuuden maailmaksi ja 60-luvulla Vesimiehen Ajaksi. Mutta nyt se 

on täysin rakentunut ja konkretisoitunut ja on aikeissa ansoittaa maapallon ihmiset. Rakkaat, 

rukoilkaa, että heidän silmänsä aukeaisivat. Rukoilkaa pahasta päästämistä. Rukoilkaa, että te 

tulette pysymään seisomassa koettelemusten ajan.  

( Jeesus ) ”Minun Morsiameni, Minä ihailen teitä ja Meidän päivämme on tulossa, todella se on. 

Pysykää valmistautuneina, pitäkää vartiota ja jopa nyt palatkaa ensimmäisen rakkautenne luo, jos 

teitä on johdatettu häiriötekijöihin, palatkaa Minun luokseni. Rakkaat, Minä odotan teitä, Palatkaa 

Minun luokseni.”  

”Teidän läheisyytenne Minuun – sen vuoksi te tulette pysymään hengissä tästä yrityksestä ylistää 

toista Jumalaa. Ei ole olemassa muuta Jumalaa kuin Isä, Poika ja Pyhä Henki, työskennellen Yhtenä, 

kuitenkin selkeästi erillisiä luonteeltaan, ja Minä otin itseeni teidän ihmisluontonne ja rajoitukset, 

joissa te elätte ja annoin Minun Ruumiini kidutettavaksi, vain saadakseni teidät Minun luokseni.”  



”Pyydän, älkää koskaan unohtako sitä, älkääkä unohtako, että Minä pitelen teitä hellästi, silkassa 

puhtaudessa Minun Ikuisilla Käsivarsillani, eikä teiltä koskaan tule puuttumaan Minun Rakkauttani. 

Avatkaa silmänne Minun Läsnäololleni ja tälle rakkaudelle, millä ei ole mitään rajoja. Levätkää 

Minun Käsivarsillani. Levätkää Minun Sanoissani, levätkää Minun lupauksissani ja olkaa 

luottavaisia, että me olemme Yksi sydän, Yksi mieli, Yhdessä ruumiissa Minussa, Jeesus 

Kristuksessa.”  

( Jackie ) Tämä oli Hänen viestinsä loppu. Rakkaat, Videon alla (BitChute-kanavalla) on videolinkki 

10-vuotiaan pojan, Jeremyn, kokemukseen. Hän oli kuollut ja Jeesus näytti hänelle asioita, joita 

tulee tälle maapallolle… Kolmas Maailmansota ja demoni-avaruusolio sota. Sitten hän tuli takaisin 

maapallolle kolmeksi vuodeksi vielä ja kuoli, kun hän oli 13-vuotias.  

Pitäköön Herra teidät kaikki Hänen rauhassaan. 


