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ELOKUUN 18. 2022… YHTEENVETO TIEDOISTA KOSKIEN TULEVIA TAPAHTUMIA 

Julkaissut Sisar Clare 

(Clare) Rakas perhe, minun on välttämätöntä antaa teille vähän taustatietoa tähän viestiin, ennen 

kuin pääsemme siihen. Me saamme tietomme henkilöltä, joka työskentelee 

Puolustusministeriössä todella korkealla turvallisuustasolla. Hän on yksi niistä ihmisistä useissa 

ryhmissä, joita hallinnolla on, ja jotka laskevat vaaroja Maapallolle ja ihmiskunnalle, koskevatpa ne 

sotaa, nälänhätää tai komeettoja ja sen sellaista. 

Tässä on nyt lista odotettavista tapahtumista tulevina kuukausina… 

Venäjän/Ukrainan tilanne on muuttumassa Venäjän/NATOn tilanteeksi melko nopeasti, etenee 

Ukrainasta NATOon ja kaikkiin Euroopan maihin. 

Valtamerten tasot ovat yhtäkkiä nousemassa noin 15 jalkaa (4,5 metriä) hyvin pian. 

Taivaat ovat vaikeuksissa Aurinkomyrskyjen vuoksi, ja Revontulia tullaan näkemään kaikkialla. 

Ihmiset tulevat saamaan säteilysairauksia useissa paikoissa Maapalloa… Turvonneita nilkkoja, 

hiustenlähtöä ja pahoinvointia. 

Maapallon dynamolla, joka on ydin mikä pyörittää Maapalloa sen pyörimisessä, on ongelmia ja se 

tulee pian pyörähtämään, magneettisen pyörähdyksen. 

Jos näitte elokuvan ’Core’ ja elokuvan ’2012’, teillä on jonkinlainen aavistus siitä, mitä on tulossa. 

Ja yksi Illuminaatin säännöistä on, että heidän täytyy antaa ihmisten tietää, mitä on tulossa 

tapahtumaan ja he käyttävät elokuvateollisuutta tekemään sen. 

No niin, ihmisten tarvitsee olla heikennetyssä tilassa, kun Antikristus ilmestyy näyttämölle. 

Maailman hallitukset ja mustahatut – joita Herra kutsuu nyt ’mustasydämiksi’ tietävät kaikista 

näistä Maapallon muutoksista ja he ovat tienneet niistä, monet heistä jo Toisesta 

Maailmansodasta lähtien, eivätkä he ole sanoneet mitään meille siitä, he eivät ole valmistelleet 

meitä, mutta he ovat suunnittelemassa heidän tapahtumaansa samanaikaisesti joidenkin näiden 

tapahtumien jälkiseurausten kanssa, niin että ihmiset tulevat olemaan hyvin haavoittuvia ja he 

tulevat tavoittelemaan järjestystä kaaokseen, ja silloin he tulevat esittelemään Antikristuksen, 

jonka Herra kertoi minulle olevan Obama, ja hänellä tulee olemaan armeija mukanaan. 

Herra on kertonut minulle, että he ovat valmistelemassa armeijaa Maapallon sisällä. Ja koko ajatus 

on saada ne raskaasti aseistetuiksi, erittäin järjestäytyneiksi ja laittamaan heidät paikoilleen 

kaikkialle maapallolle, mitään paikkaa pois sulkematta. He tulevat ulos voimannäytöksellä ja sitten 

puhuen ystävällisesti ihmisille, kertoen heille… ’Me olemme täällä suojelemassa teitä.’ Niinpä he 

luovat kaaoksen ja sitten he tuovat nämä 12-15 jalkaa (3,5-4,5 metriä) pitkät sotilaat huolehtimaan 

siitä, mutta säikyttävät ihmiset pieksämällä heidät armottomasti ja niin ihmiset tulevat 

tavoittelemaan uutta maailman johtajaa, koska asiat tulevat olemaan pahentuneita ja sellaisessa 

sotkussa, että jokainen tulee tarttumaan jonkinlaiseen turvaan. Antikristus ja koko armeija ja 

kaikki muu tulee vaikuttamaan erittäin harjoitetulta, erittäin pätevältä, valmiilta ja voimakkaalta. 

Siispä, meidän tulisi olla tietoisia siitä. 

Ihminen ei kykene tappamaan tai vahingoittamaan näitä sotilaita. Heillä ei tule olemaan sieluja. 

Minä tiedän, että tämä kuulostaa tieteiskirjallisuudelta, mutta totuus voi olla tarua 

ihmeellisempää. Ok, siispä näin Antikristus tulee valtaan. 



Lisää Tapahtumia… 

Auringonvalolla tulee olemaan dramaattisia vaikutuksia, koska magneettikehä tulee olemaan 

poissa tietyissä paikoissa, ja se tulee polttamaan ihmiset. 

Mead järvi tulee ehdottomasti pettämään, ei ole mitään, mitä voivat tehdä sille ja arvelen, että Las 

Vegas on erittäin riippuvainen Mead järvestä ja niinpä melkein vaikuttaa tuomiolta se, mitä Las 

Vegasissa tapahtuu. 

Yksi muu asia, mikä tulee tapahtumaan, on että kosteus tulee tuplaantumaan Maapallolla, 

tilapäisesti, ja ilmakehän paineen vuoksi se tuo yhtäkkisiä myrskyjä ilman eturintamaa ja ne tulevat 

pudottamaan valtavan määrän vettä.  

Etelä-Amerikassa tulee olemaan tulivuoren purkaus, mikä liittyy mannerlaattaan, joka tulee 

vaikuttamaan Kaliforniaan. En puhu San Andreas laatasta, vaan Cusco laatasta, joka on Etelä-

Amerikassa. Kun Perussa purkautuu valtava tulivuori, se voi aivan hyvin vapauttaa tuon laatan ja 

sillä tulee olemaan jälkiseurauksia, jotka tulevat rannikkoa pitkin ylös, Gortezin Merelle (Meksikon 

ja Kalifornian niemimaan välissä) ja koko matkan ylös Seattleen ja Alaskaan asti. Siispä, se tulee 

olemaan valtava liike. 

(Jackie) Tämä oli lyhyt yhteenveto kaikkein tärkeimmistä tiedoista, joita Sisar Clare julkaisi. 

Jälkeenpäin Herra antoi viestin ’Teihin vaikuttavat niin monet Energiat.’ Me linkitämme tämän 

viestin engalnninkielisen videon vasempaan yläkulmaan. Herran suojelus ja rauha olkoon kaikkien 

meidän kanssamme näinä myrskyisinä aikoina. 


