988. Jeesus selittää…
Asteroidit & Komeetat ovat matkalla Suuntaanne & Kännykkävakoilua
SYYSKUUN 8. 2022… ASTEROIDIT JA KOMEETAT OVAT MATKALLA SUUNTAANNE &
KÄNNYKKÄVAKOILUA
Jeesuksen Sanoja Sisar Elisabethin kautta, Syyskuun 8. 2022.
(Elisabeth) Herra, miksi Minä kuulen sanat ’Asteroidit ja Ajattelutavan Muutos’ uudelleen ja
uudelleen. Mitä tämä tarkoittaa? Olin ajattelemassa, että minä en ole oikea astia Jeesukselle, että
Hän puhuu minulle näistä asioista, ottaen huomioon, että minulla on niin vähän näiden sanojen
henkilökohtaista ymmärrystä, mutta Hän välittömästi pysäytti minun ajatukseni ja sanoi…
(Jeesus) ”Elisabeth, sinun ymmärtämisen puutteesi vuoksi Minä puhun sinun kauttasi, koska silloin
sinun ajatuksesi eivät tule syrjäyttämään Minun sanojani. Kosminen rakennustyömaa on matkalla
teidän suuntaanne. Nämä suunnattomat ja laajat pirstalekentät, jotka sisältävät asteroideja ja
komeettoja, tulevat iskemään Maapalloon eri paikoissa, saaden aikaan muutoksia, ei vain
fyysisessä maailmassa, vaan ihmiskunnan ajattelussa.”
”Tiedemiehet ovat pitkään tutkineet minne ja milloin asteroidit tulevat iskemään, ja vihollinen
käyttää tätä tietoa luodakseen muutoksia ajattelussanne ja kuinka havaitsette asioita. He tulevat
käyttämään pelkoa ja ahdistusta kontrolloimaan ajatuksia ja manipuloimaan ajattelutapoja.
Näiden aallonpituuksien käyttöönotto, armeijatasoisen vakoiluohjelman käyttö jäljittämään Minun
ihmisiäni ja hakkeroimaan heidän kännyköitään, että saadaan tietoa heidän kukistamisekseen, on
laitettu käytäntöön vuosien ajan. Tämän päivän teknologia on tullut erittäin kehittyneeksi ja
heidän pahoja agendojaan toteutetaan suuremmalla tehokkuudella.”
”Useimmat maat ovat ryhtyneet kansalaistensa ja salaisten palveluiden työntekijöiden korkean
teknologian tarkkailuun, käyttämällä vakoiluohjelmia, kuin myös droneja. Hyvin laaja ja
sääntelemätön yksityinen vakoiluohjelma teollisuus voi tehdä älypuhelinten rikosteknisiä
analyysejä, jotka esittävät tiiviin vastaavuussuhteen puhelinnumeroon liittyvien, kontaktilistallasi
olevien aikaleimojen ja valvonnan alulle panon välillä, kaikki muutamien sekuntien kuluessa.”
”Saudi Prinssi, jonka Äiti Clare näki, on ollut yksi maalitaulu, josta Elitistit ovat erittäin
kiinnostuneita… tuhansia ihmisiä, käsittäen enemmän kuin 50 maata, kuninkaallisia perheitä,
yritysten toimitusjohtajia, lehtimiehiä, poliitikkoja, hallintojen virkamiehiä, asevoimien upseereita
ja valtion päämiehiä on laittomasti jäljitetty heidän kännyköittensä kautta kehittyneillä
vakoiluohjelmilla.”
”Minä olisin mielissäni, jos aikaa olisi käytetty näihin laitteisiin vähemmän, ja enemmän aikaa
Minun kanssani. Tulee olemaan jaksoja, jolloin te ette kykene käyttämään tai saamaan pääsyä
elektroniikkaanne. Olisi viisasta harjoittaa tätä nyt, taukoja, jolloin te sammutatte nämä laitteenne
ja menette ihailuun, jumalointiin ja ylistykseen, tai yksinkertaisesti oleskelemaan Minun kanssani.
Minä tulen täyttämään tarpeenne ja varustamaan teidät paljon enemmällä, kuin mitä teknologia
voi tarjota.”
”Tulkaa, Minun lapseni, levätkää Minun kanssani ja te tulette ymmärtämään Minun rakkauteni
runsauden ja ylitsevuotavan ilon, mitä Minä koen, kun me vietämme aikaa yhdessä.”

