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(Clare) Olkoon Herran rauha kanssamme, Sydänasukkaat… Amen. 

Minulla on hieman sotilastiedustelu tietoja jaettavana teidän kanssanne ja pyydän, ottakaa 

ajoitustiedot varauksella, koska niin paljon vääristeltyä tietoa on liikkeellä, kukaan ei voi todella 

luottaa yksityiskohtiin. Minä halusin saada tämän pois alta, niin että me voisimme pysyä tiukasti 

hengellisissä asioissa minun seuraavassa viestissäni. Minä tiedän, että joidenkin mielissä on suurta 

hämmennystä, ihmetellen, miksi Presidentti Trumpia ei ole palautettu virkaan vielä julkisesti.  

Minä haluan vakuuttaa teille, että se on tulossa. Armeijalla on kaikki, mitä se tarvitsee pitääkseen 

yllä perustuslakia ja asettaakseen Meidän, Kansan, valinnan, presidentin virkahuoneeseen. He ovat 

tarkastaneet aidot vesileimatut vaalilipukkeet, jotka paljastivat, että ainoa osavaltio, joka oli 

Bidenin puolella, oli District of Columbia (=Pääkaupunki, Washington DC.). Uskokaa tai älkää, New 

York ja Kalifornia olivat Trumpin puolella.  

Juuri nyt Jim Carrey ja James Wood näyttelevät Bidenin osaa – Sen täytyy olla hauskaa! Jim Carrey 

oli hän, joka kompuroi ja kaatui portaissa ja hänellä on sijaisnäyttelijän taustaa. Minä uskon, että 

Biden on jo teloitettu hänen rikoksistaan ihmiskuntaa vastaan, lasten kiduttamisesta ja 

raiskaamisesta. Se on niin kauheaa, että tulen pahoinvoivaksi vain, kun mainitaan se, mitä armeija 

on paljastamassa tunneleissa, joita on joka puolella maailmaa, ei vain Amerikassa. Rakkaat, he 

ovat tuoneet satoja ruumispusseja, jotka ovat täynnä lapsikaupan uhrien ruumiinosia, pois näistä 

laittoman ihmiskaupan tunneleista.. Valkoisen Talon alla oli rotta- ja torakkayhdyskuntia, jotka 

elivät ihmisjäännöksillä.  

You Tubella on kanava, joka näyttää erittäin hyvin yhdistyneeltä, ’Rescue GE’:ksi kutsuttu ja se on 

julkistanut suunnitelmia paljastaa yleisölle kaikki, mitä on meneillään kulissien takana. 

YouTubessaan he jatkavat päivämäärien asettamista, jotka jatkavat ohi menemistään, ilman 

yhtään näkyvää tapahtumaa. Nyt he eivät ole postanneet mitään melkein kolmeen päivään.  

Sotatilalaki on ollut voimassa nyt voimassa useita kuukausia. Se tarkoittaa, että asevoimat ovat 

vastuussa, piste. Mustahatut ovat palkanneet rosvoja aiheuttamaan sekasortoa ja mellakointia, 

kun korruption julkitulo tapahtuu, siispä valkohatut ovat uskomattoman huolellisia, he eivät halua 

aiheuttaa kansallista mellakointia. Minä uskon, että he ovat myös uhkaamassa räjäyttää ydinaseita 

ja muita massatuhoaseita, joita on kätketty Amerikkaan, jos mitään paljastetaan yleisölle ja 

valtavirtamedia on suljettu. Asevoimat ovat tehneet suuria harppauksia näiden aseiden 

löytämisessä, mutta on ilmeistä, että kaikkia uhkia ei ole vielä neutraloitu tai asevoimat paljastaisi 

salaisuuden ennenaikaisesti ja antaisi yleisön valita, että haluavat oppia elämää muuttava totuus.  

Toinen tekijä on ihmisten hauras mielentila. On minun arvaukseni, että jos tieto on vapautettu 

liian nopeasti yleisölle, mukaan lukien valtavirtamedian hajottaminen, jotkut ihmiset saattaisivat 

menettää järkensä. Loppujen lopuksi se on tarua ihmeellisempää. Vaikuttaa siltä, että paras tapa 

paljastaa mitä on tapahtumassa, on hitaasti, vähitellen, vähä vähältä ajan mittaan.  

On kolme syytä, mikseivät he voi paljastaa kaikkea yhtäkkiä. Minä tiedän, että te kaikki olette 

odottamassa sitä - minä tiedän, että minä olen, joka päivä ihmettelemässä, että milloin julkinen 

medianlähetysjärjestemä on astumassa kehiin? Milloin totuus tullaan paljastamaan? On kolme 



syytä, mikseivät he voi julkistaa kaikkea, koston uhka on yhä todellinen ja joka kerta, kun he 

ilmoittavat liikkeestä, lisää mustahattuja tulee pintaan ja paljastetaan ja yleisö on niin tuuditettu 

valheellisiin selostuksiin, että he tulevat menemään sokkiin, kun täysi julkistaminen on tehty; jos 

se tehdään liian äkillisesti.  

Sillä aikaa he ovat pidättämässä, syyttämässä ja teloittamassa mustahattuja. Sain juuri päivitystä 

sotilastiedustelulähteeltämme ja hän kertoi minulle, että Evergreen konttialus, joka oli jumissa 

Suezin kanavassa, oli tarkoituksellisesti heitetty pois kurssiltaan, että se juuttuisi kanavaan, 

hakkeroimalla tietokonetta, joka ohjaa laivaa.  

Venäläiset eliittijoukot ja Amerikkalaiset eliittijoukot, Vihreät Baretit (Green Berets, Yhdysvaltojen 

maavoimien erikoisjoukko) jne., ja egyptiläiset, ovat kaikki tekemässä yhteistyötä ja 

työskentelemässä yhdessä pelastaakseen nämä lapset. Minulle kerrottiin, että noin 1200 lasta oli 

löydetty kuolleena konteista ja 1300 oli vielä elossa, Armeijan sotilastiedustelun lähteen mukaan. 

He löysivät myös massatuhoaseita laivalta. Kapteeni laulaa kuin kanarialintu ja kaikki muut 

kanavassa jumissa olevat laivat tullaan myös tutkimaan.  

”Sound of Freedom” (=Vapauden Ääni) elokuva, jossa pääosassa on Jim Caviezel ja elokuva kertoo 

lapsikaupatuista lapsista, elokuvaa ei tulla julkaisemaan ennen kuin vuoden lopussa. Olettaisin, 

että tässä tapauksessa meneillään olevien operaatioiden suojelemiseksi, että löydettäisiin lapset 

näistä tunneleista, koska on vielä monia muita tunneleita, joiden suhteen täytyy ryhtyä 

toimenpiteisiin ympäri maailman.  

Nyt, siirrytään COVID-rokotteisiin: Minun kallisarvoiseni, pyydän, älkää ottako rokotetta tai edes 

antako heidän testata teitä COVIDin varalta. Kuten käy ilmi, rokote, jonka Presidentti Trump otti, 

on Hydroxychloroquine ja Remdesivir, joka on suun kautta otettava rokote ja asevoimat on myös 

ottamassa sen.  

He eivät ota Modernan, Astra Zenecan, Johnson & Johnsonin, Janssenin tai Pfizer Biontechin 

rokotteita. He eivät ota niitä, ne ovat myrkkyjä. Mutta on olemassa raportteja, että 

testausliuskoissa, joita käytetään COVIDin testaamiseen, on pikkiriikkinen siru sisällä, joka tulee 

istutetuksi ruumiiseenne, kun he testaavat teidät, siru saa aikaan hedelmättömyyttä, sekä on 

todistusaineistoa, että Morgellonin tautia, eläviä viruksia on liuskan kärjessä. Tämä oli tuoreesta 

liuskasta. Paketti aukaistiin ja tutkittiin mikroskoopilla ja kahdessa liuskassa oli Morgellonin tautia, 

eläviä bakteereja ja virus kärjessä. 

Pyydän, älkää testauttako itseänne, koska liuskat saattavat olla ladattuja. On mahdollista että, kun 

parantavat sairaalasängyt (med-bed) tulevat käyttöön, näiden myrkyllisten rokotteiden 

aiheuttamat vahingot saattavat olla peruutettavissa. Syy, miksi te olette näkemässä tämän, on 

koska mustahattujen maailman agenda on vähentää väestöä suunnattomasti ja siksi 

hedelmättömyys on yhdistetty liuskoihin ja rokotteeseen.  

Ok, olen antanut teille kaikille ällöttävän tavaran, mitä on meneillään, niin että minun seuraava 

viestini toivoakseni on paljon parempi. Halusin vain hälventää hämmennystä sydämistänne ja 

mielistänne siitä, mitä on todella meneillään kulissien takana. Valtavirtamedialla on pääsy suureen 

osaan tästä informaatiosta, mutta se kieltäytyy julkaisemasta sitä. Ei olisi oikein, jos en pyytäisi 

Herraa puhumaan meille. Siispä Herra, onko Sinulla jotakin jaettavaa? 

(Jeesus) ”Aloittakaamme siitä, kuinka paljon Minä rakastan teitä, Minun Morsiameni. Ja Minä 

tarvitsen teidän lohdutustanne näinä aikoina.Minä asustan näissä sotilaissa ja Minun pitää 

käsitellä tätä kidutusta, jota he kokevat sen jälkeen, kun he ovat löytäneet näitä 



sanoinkuvaamattomia hirmutekoja. Heidän joidenkin elämät ovat pirstoutuneet siitä, mitä he 

näkevät ja heidän täytyy mennä toipumaan. He yrittävät olla urheita, mutta kuvat pysyvät heidän 

mielissään ja kiduttavat heitä. Nämä kauhistuttavat rikokset viattomia kohtaan ovat todella 

häpeätahra.”  

”Monet vanhemmat tulevat saamaan surulliset uutiset, että heidän lapsensa ovat kuolleet. Toisten 

täytyy käsitellä vakavasti traumatisoituneita lapsia, jotka tarvitsevat lääketieteellistä huomiota. 

Med Bed-parantavat sairaalasängyt tulevat auttamaan parantamaan ja ennallistamaan näiden 

pikkuisten mielet. He ovat jo tottuneet tähän vaikutukseen ja toiveikkaita tuloksia näkyy. Te ette 

voi kuvitella Saatanan vihaa, jota on osoitettu näitä viattomia kohtaan. He, jotka ovat nähneet 

verilöylyn, ovat nähneet Saatanan mielen sisään. Tätä varten hän elää.”  

”Se, mitä Clare on antanut teille, on merkittävän täsmällistä tietoa. Hän on karsinut pois paljon ja 

pysynyt paljaissa tosiasioissa. Nyt kun te tiedätte tämän, Minä tarvitsen teidän rukouksianne. 

Onvielä löytämättä tunneleita, joissa on lapsia, kaikkialla ympäri maailmaa. Minun Henkeni on 

sotilaiden kanssa ja Minä johdatan heitä. Rukoilkaa heidän puolestaan, rakkaat, he ovat niin 

raakuuden ja verilöylyn traumatisoimia. Se on jotakin, mistä ei koskaan pääse täysin yli. Rukoilkaa 

heidän puolestaan.”  

”Ja se, mitä Clare on kertonut teille rokotteista, on myös täsmällistä. Älkää ottako osaa 

testaamiseen tai itse rokotteisiin. Yksi rokote, joka toimii, on suun kautta otettava, jonka 

Presidentti otti, tai te voitte luottaa siihen, että Minä parannan teidät. Useimmat kannat eivät ole 

sen vakavimpia kuin flunssa, johon tuhansia ihmisiä kuolee joka vuosi. Kun te rukoilette toinen 

toistenne puolesta, eikä mikään muutu, silloin oivaltakaa, että se on taakka ja paastouhraus 

vapauttamaan enemmän lapsia ja säilyttämään maanne.” 

”Unet maassanne elävistä kiinalaisista ovat hyvin todellisia varoituksia. Niin paljon on meneillään 

kulissien takana ja vain harvat tietävät niistä ja vaara on aika todellinen. Vain teidän rukouksenne 

voivat pysäyttää Amerikan miehityksen. Teidän maanne on kirjaimellisesti teidän rukoilevissa 

käsissänne.”  

”Minä olen tulossa hyvin pian ja se, mitä tulee tapahtumaan jälkeenpäin, on kirjoitettu 

Ilmestyskirjaan. Rukoilkaa nyt sen vuoksi, mitä on tapahtuva myöhemmin. Rukoilkaa, rukoilkaa, 

rukoilkaa. Kuvitelkaa kulttuurinne poispyyhityksi. Kuvitelkaa kotimaanne vierasmaalaisten 

miehittämäksi, täysin vieraan kulttuurin. Tämä on todella surullinen näky. Te ette tiedä, miltä 

tuntuu, kun ei ole maata, johon kuulua. Siirtolaisten ahdinko on hyvin armoton. Se, mitä tämä 

kansakunta tulee kärsimään, on hyvin samanlainen, kuin mitä kansakunta teki Amerikan 

Alkuasukkaille, kun he ottivat heidän maansa heiltä. Siksi Minä olen kutsunut syvempään 

katumukseen.”  

”Kun Minä palaan hallitsemaan, tulee olemaan tasa-arvo. Minä tulen ennallistamaan jokaisen sen 

mukaan kuin on oikein, mutta ennen sitä aikaa, maapallo tulee olemaan täynnä selkkausta ja 

hämmennystä. Teidän ei tarvitse odottaa pitkään, Minun rakkaat. Ne teistä, jotka otetaan 

Taivaaseennostossa, tulevat olemaan osa maapallon ennallistamista ja te tulette näkemään 

oikeutta tehtävän kaikille ihmisille ja te tulette elämään yhdessä, rauhassa. Se on Minun 

lupaukseni teille. Odottakaa innolla Taivasta, Minun Morsiameni. Niille teistä, jotka jäävät, 

odottakaa innolla uutta varustelua hengellistä matkaanne varten siihen asti, kunnes Minä palaan. 

Minun siunaukseni on kaikkien päällä, jotka lukevat tai kuuntelevat tätä viestiä ja Minä pyytäisin 

teitä vastaamaan siihen, mitä tässä viestissä on ja käyttämään sitä, rukoilemaan ja olemaan 

valmiina, koska Minä olen tulossa pian.” 


