
967. Jeesus selittää…  

Syvän Valtion Suunnitelma Ihmiskuntaa vastaan & Minun Neuvoni teille 

HEINÄKUUN 20. 2022… PAHOJEN SUUNNITELMA IHMISKUNTAA VASTAAN & MINUN NEUVONI 

TEILLE 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Heinäkuun 20. 2022. 

(Clare) Rakkaat Sydänasukkaat. Tämä viesti koskee Syvän Valtion (Deep State) Suunnitelmaa ja 

Herran vastausta siihen. Syvän Valtion Suunnitelman paljasti meille nimettömästi Satanistisesta 

Rituaali Hyväksikäytöstä hengissä selvinnyt. Herra on varmistanut meille, että se on aito. 

Tämä on Syvän Valtion Suunnitelma… 

1.Se tulee olemaan illuusio (harhaluulo) niin laaja, niin valtava, että se tulee karkaamaan heidän 

havaintokyvystään. 

2.Niitä, jotka tulevat näkemään sen, tullaan pitämään mielettöminä. 

3.Me tulemme luomaan erillisiä jälkiä estääksemme heitä näkemästä yhteyttä meidän välillämme. 

4.Me tulemme käyttäytymään, niin kuin me emme olisi yhteen liittyneitä, pitääksemme illuusion 

elossa. Maalimme tullaan saavuttamaan pisara kerrallaan, niin ettei epäilystä tuoda meihin 

itseemme. Tämä tulee myös estämään heitä näkemästä muutoksia, kun ne tapahtuvat. 

5.Me tulemme aina olemaan heidän suhteelliseen kokemuskenttäänsä nähden ylivoimaisina, sillä 

me tiedämme absoluuttisen, rajoittamattoman, salaisuudet. 

6.Me tulemme työskentelemään aina yhdessä ja tulemme olemaan sidottuja verellä ja 

salamyhkäisyydellä; kuolema tulee hänelle, joka puhuu. 

7.Me tulemme pitämään heidän elinikänsä lyhyenä ja mielensä heikkona, samalla kun 

teeskentelemme tekevämme päinvastaista. 

8.Me tulemme käyttämään tietoamme tieteestä ja teknologiasta hienovaraisilla keinoilla, niin 

etteivät he koskaan tule näkemään, mitä on tapahtumassa. 

9.Me tulemme käyttämään pehmeitä metalleja, ikääntymisen kiihdyttäjiä, ja rauhoituslääkkeitä 

ruuassa ja vedessä, myös ilmassa. 

10.Heidät tullaan peittämään myrkyillä, minne ikinä he menevätkin. 

11.Pehmeät metallit saavat heidät menettämään mielensä, me tulemme lupaamaan, että 

tulemme löytämään hoidon monilta rintamiltamme, kuitenkin me tulemme syöttämään heille lisää 

myrkkyä. 

12.Myrkyt tulevat myös imeytymään heidän ihojensa ja suittensa kautta. He tulevat tuhoamaan 

mielensä ja lisääntymisjärjestelmänsä. 

13.Kaikesta tästä, heidän lapsensa tulevat syntymään kuolleina, ja me tulemme pitämään tämän 

tiedon omana tietonamme. 

14.Myrkkyjä tullaan kätkemään kaikkeen, mikä ympäröi heitä, mitä he juovat, syövät, hengittävät 

ja veteen. 

15.Meidän täytyy olla neroja myrkkyjen jakelemisessa, sillä he voivat nähdä kauaksi. 



16.Me tulemme opettamaan, että myrkyt ovat hyviä, hauskoilla kuvilla ja musiikillisilla äänillä. 

17.Ne, joita he arvostavat, tulevat piiloutumaan. Me tulemme värväämään heidät tyrkyttämään 

myrkkyjämme. 

18.He tulevat näkemään tuotteitamme käytettävän elokuvissa ja tottuvat niihin, eivätkä koskaan 

tule tietämään niiden todellisia vaikutuksia. 

19.Kun he synnyttävät, me tulemme ruiskuttamaan myrkkyjä heidän lastensa vereen ja 

vakuuttamaan heidät, että se on heidän terveydekseen. 

20.Me tulemme aloittamaan aikaisin, kun heidän mielensä ovat nuoria. Me tulemme 

tavoittelemaan heidän lapsiaan sillä, mitä lapset rakastavat eniten: makeita asioita. 

21.Kun heidän hampaansa lahoavat, me tulemme täyttämään ne metalleilla, jotka tulevat 

tappamaan heidän mielensä ja varastamaan heidän tulevaisuutensa. 

22.Kun heidän kykyynsä oppia on vaikutettu, me tulemme luomaan lääkkeen, joka tekee heidät 

sairaammiksi ja luovat muita sairauksia, joita varten me tulemme luomaan vielä lisää lääkettä. 

23.Me tulemme tekemään heidät sävyisiksi ja heikoiksi edessämme meidän voimallamme. 

24.He tulevat yhä masentuneemmiksi, hitaammiksi, ja ylipainoisemmiksi ja kun he tulevat meidän 

luoksemme apua saadakseen, me tulemme antamaan heille lisää myrkkyä. 

25.Me tulemme keskittämään heidän huomionsa rahaa ja aineellisia hyödykkeitä kohti, niin 

etteivät he koskaan saa yhteyttä sisäiseen itseensä. Me tulemme harhauttamaan heidän 

ajatuksensa haureudella, ulkoisilla nautinnoilla, ja peleillä, niin etteivät he koskaan voi olla yhtä, 

sen kaiken ykseyden kanssa. 

26.Heidän mielensä tulevat kuulumaan meille ja he tulevat tekemään, mitä me sanomme. Jos he 

kieltäytyvät, me tulemme löytämään tapoja toteuttaa mieltä muuttavia teknologioita heidän 

elämäänsä. 

27.Me tulemme käyttämään pelkoa aseena. 

28.Me tulemme nimittämään heidän hallituksensa ja vakiinnuttamaan muodon sisältäpäin. Me 

tulemme omistamaan molemmat puolet. 

29.Me tulemme aina salaamaan päämäärämme, mutta toteuttamaan suunnitelmamme. 

30.He tulevat toimittamaan meille työvoiman, ja me tulemme menestymään heidän 

raadannastaan. 

31.Meidän perheittemme ei koskaan tule sekoittua heidän kanssaan, meidän veremme täytyy olla 

aina puhdasta, sillä se on tie. 

32.Me saamme heidät tappamaan toisiaan, kun se meille sopii. 

33.Me tulemme pitämään heidät erillään ykseydestä, hyödyntämällä monia eri uskontoja, mistä 

valita. 

34.Me tulemme hallitsemaan kaikkia heidän elämänsä eri alueita ja kertomaan heille mitä ajatella 

ja kuinka. 

35.Me tulemme ohjaamaan heidät ystävällisesti ja hellävaraisesti, antaen heidän ajatella, että he 

ovat ohjaamassa itse itseään. 



36.Me tulemme lietsomaan erimielisyyttä heidän keskuudessaan, ryhmäkuntiemme kautta.  

37.Kun valo tulee loistamaan heidän joukostaan, me tulemme sammuttamaan sen naurunalaiseksi 

tekemisellä tai kuolemalla, mikä ikinä meille sopii parhaiten. 

38.Me tulemme saamaan heidät repimään toinen toistensa sydämet hajalle ja tappamaan omat 

lapsensa. 

39.Me tulemme saavuttamaan tämän käyttämällä vihaa liittolaisenamme, ja vihaa ystävänämme. 

40.Viha tulee sokaisemaan heidät täysin, eivätkä he koskaan tule näkemään sitä kiistaltaan, me 

ilmestymme heidän hallitsijoinaan, he tulevat olemaan kiireisiä tappaen toisiaan. 

41.He tulevat kylpemään omassa veressään ja tappamaan naapureitaan niin kauan kuin me 

katsomme sopivaksi. 

42.Me tulemme hyötymään tästä, sillä he eivät tule näkemään meitä, he eivät voi nähdä meitä. 

43.Me tulemme toistamaan tätä uudelleen ja uudelleen, kunnes meidän perimmäinen 

päämäärämme on saavutettu. 

44.Me tulemme jatkamaan sitä, että saamme heidät elämään pelossa ja vihassa, kuvien ja äänien 

kautta. 

45.Me tulemme käyttämään kaikkia hallussamme olevia välineitä saavuttaaksemme tämän. 

46.Välineet tullaan tarjoamaan heidän ahkerointinsa kautta. 

47.Me tulemme saamaan heidät vihaamaan itseään ja naapureitaan. 

48.Me tulemme aina salaamaan jumalallisen totuuden heiltä, että me kaikki olemme yksi. Tätä 

heidän ei koskaan tule tietää. 

49.Heidän ei koskaan tule tietää, että ihmisen väri on illuusio. Heidän täytyy aina ajatella, etteivät 

he ole samanarvoisia. 

50.Pisara pisaralta, pisara pisaralta, me tulemme etenemään maaliimme. 

51.Me tulemme ottamaan haltuun heidän maansa, apuneuvonsa ja varallisuutensa, 

harjoittaaksemme heidän täydellistä hallintaansa. 

52.Me tulemme pettämään heidät, että he hyväksyvät lait, jotka tulevat varastamaan sen vähän 

vapauden, mitä heillä tulee olemaan. 

53.Me tulemme vakiinnuttamaan rahajärjestelmän, joka tulee velkaannuttamaan heidät ikuisesti, 

pitämällä heidät ja heidän lapsensa velassa. 

54. Siellä missä he tulevat liittoutumaan yhteen, me tulemme syyttämään heitä rikoksista ja 

esittämään erilaisen tarinan maailmalle, sillä me tulemme omistamaan kaiken median 

(tiedotusvälineet). 

55.Me tulemme käyttämään mediaamme hallitaksemme tiedon virtaa, että heidän näkemyksensä 

ovat meidän eduksemme. 

56.Kun he tulevat nousemaan meitä vastaan, me tulemme murskaamaan heidät niin kuin 

hyönteiset, sillä he ovat vähempiä kuin ne. 

57.He tulevat olemaan avuttomia tekemään mitään, sillä heillä ei tule olemaan yhtään aseita. 



58.Me tulemme värväämään joitakin heistä auttamaan meitä toteuttamaan meidän 

suunnitelmiamme. Me tulemme lupaamaan heille ikuisen elämän, mutta ikuista elämää he eivät 

koskaan tule saamaan, sillä he eivät ole meistä. 

59.Värvättyjä tullaan kutsumaan tulokkaiksi ja tullaan aivopesemään, että he uskovat valheellisia 

siirtymäriittejä korkeampiin ulottuvuuksiin. Näiden ryhmien jäsenet tulevat ajattelemaan, että he 

ovat yhtä meidän kanssamme, tietämättä totuutta koskaan. He eivät koskaan saa oppia tätä 

totuutta, tai he tulevat kääntymään meitä vastaan. 

60.Työstään heidät tullaan palkitsemaan maallisilla asioilla ja suurilla arvonimillä, mutta koskaan 

he eivät tule kuolemattomiksi ja liity meihin. Koskaan he eivät tule vastaanottamaan valoa ja 

matkaamaan tähtiin. 

61.He eivät koskaan tule tavoittamaan korkeampia ulottuvuuksia, sillä heidän oman kaltaistensa 

tappaminen tulee estämään pääsyn valaistumisen ulottuvuuteen. Tätä he eivät koskaan tule 

tietämään. 

62.Totuus tulee olemaan kätketty niin lähelle heidän kasvojaan, että he tulevat olemaan 

kyvyttömiä keskittymään siihen, kunnes on liian myöhäistä. 

63.Oi kyllä, niin mahtava tulee vapauden illuusio olemaan, että he eivät koskaan tule tietämään, 

että he ovat meidän orjiamme. 

64.Kun kaikki on paikallaan, todellisuus, jonka me olemme luoneet heille, tulee olemaan heidän 

vankilansa. He tulevat elämään itsepetoksessa. 

65.Kun päämäärämme on saavutettu, uusi hallinnan aika tulee alkamaan. 

66.Heidän mielensä tulee olemaan sidottu heidän uskomuksillaan, jotka me olemme perustaneet 

ikimuistoisista ajoista alkaen. 

67.Mutta jos he koskaan saavat tietää, että he ovat tasa-arvoisia meidän kanssamme; me tulemme 

menehtymään sitten. Tätä he eivät koskaan saa tietää. 

68.Jos he koskaan saavat selville, sitten he yhdessä voivat kukistaa meidät, ja he tulevat 

toimimaan. 

69.Heidän ei ikinä koskaan tule saada selville, mitä me olemme tehneet, sillä jos he tekevät, meillä 

ei ole mitään paikkaa, mihin paeta, sillä tulee olemaan helppoa nähdä, keitä me olemme, kun 

esirippu kerran on pudonnut. Meidän toimemme eivät tule paljastamaan, mitä me olemme, 

muuten he tulevat metsästämään meidät, eikä kukaan tule antamaan meille suojaa. 

70.Tämä on salainen liitto, jonka kautta me tulemme elämään loput nykyisistä ja tulevista 

elämistämme, sillä tämä todellisuus tulee ylittämään monet sukupolvet ja eliniät. 

71.Liitto on sinetöity verellä. Me olemme niitä, jotka tulivat Taivaasta Maapallolle. 

72.Tämä liitto ei saa ikinä koskaan tulla tunnetuksi olevan olemassa. Siitä ei tule ikinä koskaan 

kirjoittaa tai puhua, sillä jos niin tehdään, tietoisuus, jota se tulee kutomaan, tulee vapauttamaan 

Luojan raivon meidän päällemme ja meidät tullaan heittämään syvyyksiin, mistä me tulimme ja 

pysymään siellä aivan äärettömyyden loppuun asti. (Listan loppu) 

 

(Clare) Hyvää huomenta suloinen Herra. Mitä Sinulla on sydämelläsi tänään? 



(Jeesus) ”Minä lähetin sinulle sen raportin, koska se on tärkeää. On monia asioita, joita sinun tulisi 

tietää. Se on aito, mutta useimmat ovat liiaksi tuutumassa unessa, kiinnittääkseen huomiota. Joka 

tapauksessa, ne, jotka tulevat toimimaan, ’Ovat Tietoisia’, mikä on kaikkein tärkeintä. (Linkki 

mainittuun raporttiin on videon alla YT:ssa).” 

”Näetkö, meillä todella on merkitystä, kuitenkin pyörä on vielä kääntymässä pyörän sisässä, mikä 

määrittää ajat ja minne me olemme menossa. Valkohattujen ja Presidentti Trumpin ponnistusten 

vuoksi, asiat eivät ole käynnissä niin kuin niiden tulisi ihmisten täydelliseksi hävittämiseksi. 

Heränneet ovat seisomassa ja taistelemassa vapauksien puolesta, mistä tämä maa on ollut 

tunnettu.” 

”Tulee olemaan sisällissota, mutta ei välttämättä ihminen ihmistä vastaan, vaan niiden, joita on 

kasvatettu maanalaisissa kaupungeissa Amerikan todellisia kansalaisia vastaan. Heitä tulee 

olemaan vaikea erottaa toisistaan. On monia, jotka on jo istutettu avainasemiin edistämään sitä 

agendaa.” 

”Te, Minun Ihmiseni olette kutsuttuja valloittamaan maailma rakkaudella. Tämä on suuri haaste, 

koska ilman sieluja olevat eivät tule olemaan vaikuttuneita rakkauden kautta.” 

(Clare) Oi Herra, pyydän, pysy minun lähelläni ja auta minua läpi tämän hämmennyksen. Minä 

kadun kaikkia tuomitsemisia, mitä minulla on saattanut olla tiettyä sielua kohtaan. 

(Jeesus) ”Sinä olet oppimassa. Joillekin mikään ei ole helppoa. Pysy turvallisen alueen sisällä ja salli 

Minun kattaa ja suojella sinua, niin että tulet kuulemaan vain Minut.” 

”Kun asiat alkavat tulla yhteen, Amerikassa tulee olemaan kaksi leiriä… Uneliaita vallanpitäjien 

leirejä ja hereillä olevia isänmaallisia ryhmiä. Tulee olemaan salakähmäisiä taisteluita kaikkialla 

poliittista valtaa pitävien joukossa. Mutta teidän tulee olla suoraselkäisiä ja suorasukaisia ja 

totuuden puolella. Perheet tulevat jakautumaan jopa lisää.” 

(Clare) Herra, pyydän, kerro minulle hoitokeino. 

(Jeesus) ”Rakkaus ja periksiantamattomuus; totuuden etsiminen, ja valheiden ja virheiden 

torjuminen. Jokainen hallinto on korruptoitunutta ja sen vuoksi hajaantuminen ja sekasorto 

tulevat hallitsemaan ympäri maailmaa. Perheet tulevat kääntymään Minun puoleeni kaiken 

kestämänsä kivun vuoksi ja etsimään totuutta. On olemassa valtavia suunnitelmia hitaasti tappaa 

väestö myrkyllä ruokaketjussa. Siksi on terveellisempää syödä omista lähteistänne. Pikaruuat 

tulevat jatkamaan myrkyttämistä, ja ihmislihaa on sisällytetty kaikkiin purkkiruokiin, jopa eläimille. 

Mikä kauhea asia tämä on.” 

”Miksi Minä kerron sinulle kaiken tämän? Koska rukouksenne ovat voimakkaita, ja sama 

omistautuminen rukoukselle, joka toi mustahattujen vähentymisen, tulee jatkumaan, jos jatkatte 

rukouksessa heidän pahoja agendojaan vastaan. Nämä ovat hyviä uutisia, Clare; se tarkoittaa, että 

jokainen teistä voi vaikuttaa näihin vakaviin siirtoihin hävittää ihmiskunta perin pohjin. Mutta 

teidän täytyy löytää puhtaita ruuan lähteitä, tai saada omanne. Jopa rehut ja lannoitteet tulevat 

olemaan saastuneita. Olisi hyödyllistä saada hyvä luomupuutarhan lähde.” 

”Sillä aikana, Minun Ihmiseni, Minä haluan teidän saavan seuraa toinen toisistanne; palvokaa ja 

ylistäkää kulissien takana, kun kirkot tulevat muuttumaan enemmän ja enemmän olemaan 

maanalaisia.” 


