
982. Jeesus selittää…  

Teihin vaikuttavat niin monet Energiat & Minun 8 Ulottuvuuttani 

RHEMA-VIESTI ELOK. 18. 2022… TEIHIN VAIKUTTAVAT NIIN MONET ENERGIAT & MINUN 

KAHDEKSAN ULOTTUVUUTTANI 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Elokuun 18. 2022. 

(Jeesus) ”Maapallo on käsittämättömän monimutkainen. Taivaassa te tulette oppimaan kaikki sen 

monista epätavallisista ominaisuuksista, jopa ne, jotka vaikuttavat Maapallolla oleviin, mistä 

ihmiskunta ei ole tietoinen.” 

”Teihin mitä ehdottomammin vaikuttavat monet ja erilaiset energiat, jotka ovat toiminnassa 

Maapallon sisällä. On niin totta, että synti Maapallolla, erityisesti syvään juurtunut synti, kun 

miljoonat ovat yhteisymmärryksessä moraalittomuuden kanssa, luo energioita, jotka ovat sopivia 

aivan itse Maapallon tuhoamiseen – Maapallon, joka sallii teidän elää. Muistakaa, Minä kerroin 

teille, että on olemassa kahdeksan ulottuvuutta. Ihmisellä on oma näkemyksensä ulottuvuuksista, 

mutta se, mitä Minä olen jakanut kanssanne, on Minun järjestykseni, jonka Minä loin.” 

(Jackie) Selitys koskien 8 ulottuvuutta seuraa tämän viestin lopussa. 

(Jeesus) ”Kun ihminen tulee enemmän ja enemmän tietoiseksi kollektiivisen tietoisuuden luoman 

energian kauhistuttavista puolista, hän tulee käyttämään tuota tietoa manipuloidakseen sitä 

omien itsekkäiden päämääriensä vuoksi.” 

”Kun Minä tulen vaatimaan uudelleen Minun Valtakuntaani, kaikki tuo tulee loppumaan. Minun 

Lapseni, harjoittakaa oikeamielisyyttä. Älkää antako periksi kiusaukselle pettää, varastaa tai 

manipuloida. Olkaa ilman vilppiä, kuin Natanael. Ne, jotka huijaavat muita, heitä itseään tullaan 

huijaamaan. Valehtelusta, pettämisestä ja varastamisesta on tullut elämäntapa monille. Se, mitä 

te kylvätte, te tulette aikanaan korjaamaan sadon siitä. Älkää antako periksi herätteelle tehdä 

syntiä. Vastustakaa sitä omissa henkilökohtaisissa elämissänne, jopa kiihkeästi, jos tarpeen.” 

”Jotkut teistä ovat pohdiskelemassa ’pieniä valkoisia valheita’. Tämä otsikko on oikeutus 

pahantekemiselle. Ainoa kerta, kun Minä hyväksyn nämä menetelmät, on kun ei-oikeamielinen 

ihminen tekee jumalattomia lakeja tukahduttaakseen uskon ja tiedon Jumalasta. Siksi Raamattujen 

salakuljettaminen suljettuihin maihin on Minun hyväksymääni. Olkaa vain varovaisia, ettette 

manipuloi tätä sääntöä omaksi henkilökohtaiseksi hyödyksenne, tarkoittaa ettette petkuta 

tuloverotuksessanne, tukeaksenne missiota. Antakaa Keisarille, mikä on Keisarin, ja teillä tulee 

olemaan mielenrauha. Olkaa suoraselkäisiä miehiä ja naisia, ettette tuo häpeää Minun Nimelleni.” 

”Ihminen ei voi käsittää, mitä on tapahtumaisillaan tällä Maapallolla, tai edes, mitä on 

tapahtumassa nyt kaikkien nähtävillä. Hänen mieltään on manipuloitu näkemään asioita, joita ei 

ole olemassa ja olemaan sokea sille, mikä on olemassa. Siksi teidän pitää mennä syvemmälle 

elämissänne, lapset. Älkää olko osa valheiden kasvupohjaa, jota media jakelee joka päivä. Näiden 

valheiden lähde ei ole mikään muu kuin valheiden isä, Saatana, joka on jääräpäinen tuhoamaan 

Maapallon ja orjuuttamaan sen asukkaat, houkutellen heidät ylistämään häntä, että saisivat 

vastineeksi vaurautta, terveyttä ja suojelusta.” 

”Älkää kävelkö valheiden verkkoon, minkä hän on rakentanut Maapallon ympäri. Mieluummin 

etsikää Minua päivittäin ja Minä tulen paljastamaan totuuden teille, joko suun sanoilla tai Minun 

Henkeni kautta. Mutta Minä en tule jättämään teitä tietämättömiksi voimista, joille te olette 

sokeita.” 



”Tämän tiedon mukana tulee vastuu rukoilla näiden ihmisten puolesta, jotka ovat Saatanan 

valheiden ja tyhjien lupausten otteessa. Heitä ei koskaan tulla pelastamaan, jos te ette kata heitä 

rukouksilla heidän pelastuksensa puolesta. Monet näistä uskovat tekevänsä hyvän ja tarpeellisen 

asian pettämällä yleisöä. Tulee olemaan liian myöhäistä heille, kun nämä asiat, jotka on tahallaan 

piilotettu, tapahtuvat. Siksi Minä tarvitsen rukouksianne heidän puolestaan.” 

”Heitä on huolellisesti muovattu lapsuudesta alkaen uskomaan, että nämä salaiset agendat tulevat 

tuomaan paremman maailman. Heille ei ole annettu armoa nähdä totuutta. Rukoilkaa tätä, ja 

Minä tulen vastaamaan siihen rukoukseen.” 

”Minun Ihmiseni kaikkialla maailmassa, rukoilkaa… ’Isä Taivaassa, pyydän, aukaise sokeiden ja 

petettyjen silmät, niin että he voivat nähdä todellisen agendan monien näiden liikkeiden takana, 

kuten ruokavarastojen tuhoamisten, veden myrkyttämisen ja sähköisten laitteiden käyttämisen 

vakoilemaan teidän henkilökohtaisia hetkiänne.’” 

”Niin monia valvotaan ja luokitellaan ryhmiin, tarkoituksena manipuloida heitä ja tuhota heidät. 

Monet ovat merkityt tuhottaviksi, eivätkä tiedä sitä. Mutta Minä nauran ihmisten suunnitelmille, 

koska yksin Minulla on voima pysäyttää heidät ja suojella muita. Älkää pelätkö ketään ihmistä, 

tietäkää, että Minä olen teidän kanssanne ja tulen ylläpitämään asiaanne, ja jos Minä toivon 

kutsuvani teidät Itselleni, se tulee olemaan sukkela ja armollinen. Mikään ei ole sielunne 

menetyksen arvoinen.” 

 

Ote Jeesuksen Viestistä, Elokuun 10. 2022, koskien kahdeksaa ulottuvuutta 

(Jeesus) ”Tässä luomassani maailmassa on todella kahdeksan ulottuvuutta. Te toimitte tavallisesti 

vain yhdessä, mitä ihmiset kutsuisivat todellisuudeksi, mutta muut ovat myös todellisuutta, niillä 

on vain erilaisia fysiologiaia piirteitä ja rajoja.” 

”Siispä, kun me olemme puhumassa, tanssimassa tai lentämässä yhdessä, henkimaailmassa, kaikki 

se on todellista toisessa ulottuvuudessa. Ja tämä ulottuvuus on hyvin todellinen maailma ja monet 

ihmiset, jotka ovat etsineet kasvaa ymmärryksessä, ovat oikein kotonaan ja hyvin tarkkoja siinä 

ulottuvuudessa, siihen pisteeseen asti, että se on kuin koti heille. Ja on totta, henkimaailmassa, te 

olette kotona, koska te olette henki.”   

”Sitten on subatomisia, atomia pienempiä, ulottuvuuksia, joista teidän ei tarvitse tietää vielä, 

mutta ne ovat olemassa osana todellista maailmaa, jonka Minä loin. Aikanaan te tulette 

ymmärtämään ne kaikki. Aika on vielä yksi ulottuvuus… siksi ihmiset voivat aikamatkailla 

eteenpäin ja takaisinpäin ajassa. Minä pidän parempana, etteivät he tee sitä, koska he mitä 

todennäköisimmin eivät kykene palaamaan takaisin, siispä se on todellinen kuolema heille tähän 

maailmaan.” 

”Demonit ovat armottomia ja käyttävät hyödykseen ihmisten matkoja sisään ja ulos muihin 

todellisuuksiin. Eikä heitä rajoita ulottuvuus, jossa he toimivat suurimman osan aikaa, myöskään. 

He voivat manipuloida ainetta, energiaa, avaruutta ja aikaa, toisin sanoen, mitä tahansa 

ulottuvuutta heidän alapuolellaan. Heidät on suljettu pois kahdeksannesta ulottuvuudesta 

synnillisten sielujensa mustuuden ja painavuuden vuoksi.” 

”Kahdeksas ulottuvuus on avoinna vain Pyhimyksille ja enkeleille ja niille Maapallolla, jotka ovat 

ilman juonikkuutta, täydellisesti kuuluen yksin Jumalalle.” 



”Katsohan, Minä halusin keskustella tästä sinun kanssasi aikaisemmin, mutta syistä, jotka 

ymmärrät aivan liian hyvin, Minun täytyi odottaa. Nyt Minä voin puhua niistä vapaasti ja sinä 

käsität ne oikein. Tämä on merkkipaalu meille, Minun Rakastettuni.” 

”Ja vastatakseni mielessäsi olevaan kysymykseen… Paholaiset eivät voi sekaantua kahdeksanteen 

ulottuvuuteen, kun sinä ja Minä ja Isä olemme yhdessä ja kommunikoimassa. Sinä toimit siellä 

joskus, kun olet säveltämässä ja laulamassa. Tämä on kaikkein puhtain ja voimakkain ulottuvuus, ja 

kun olet siellä, sinä et halua palata takaisin alas. Kaikki musiikki, joka etenee tästä ulottuvuudesta, 

on korkeasti voideltua aukaisemaan Taivaan portit, niin että kuulijat voivat saapua sisään. Tätä 

myös tavallisesti kutsutaan ”Avoimet Taivaat”-nimellä. 

”On niin paljon enemmän kuin mitä silmä näkee, tai mitä sinun sallitaan havaita, olipa se 

olosuhteiden, mielialasi, mielihalusi rajoittamaa tai sen, mikä on asiaankuuluvaa sinulle sen 

perusteella, mitä sinun on tarpeen tietää. Mutta periaatteessa, sääntö on, että jos sinun tarvitsee 

toimia toisessa ulottuvuudessa, sinulle tullaan antamaan työkalut. Minä olen nyt esittelemässä 

tämän Kristilliselle yhteisölle yleisesti. Minä tiedän, että sinä olet hieman hämmentynyt tästä, 

mutta ota rauhallisesti ja kaikki tullaan selventämään sinulle. Vaatii aikaa tottua tähän, mutta ole 

vain kuin pikku lapsi ja se tulee selväksi nopeammin, kuin jos yrität ymmärtää sen älylläsi.” 

”Joka tapauksessa, nämä keinot ovat perehdyttämisesi suurempaan ymmärrykseen ja kykyyn 

toimia tässä ulottuvuudessa. Minä näen mielesi menevän poispäin, Minun Rakkaani, olet melkein 

perillä. Se tulee asettumaan ja tulemaan todellisuutesi toiseksi näkökulmaksi… Ole kärsivällinen 

itsesi kanssa.” 


