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(Clare) Herra siunaa teidät ja tekee teidät hengellisesti menestyviksi, rakkaat Sydänasukkaat. No 

niin, meillä on muutamia asioita meneillään juuri nyt. Tämä on aikaa, kun olemme lähestymässä 

Halloweeniä ja paljon kirouksia on lähetetty Kristityille erityisesti, kaikkialla maailmassa. Tämä on 

valon vähenemisen vuodenaikaa, ja silloin paljon kirouksia lähetetään.  

Täällä Turvapaikassa meillä on ollut muutamia vierailijoita, jotka tulivat kiroamaan, ja Herra on 

sallinut sen, koska Hän haluaa meidän tietävän, keitä he ovat, ja me arvostamme sitä. Kuitenkin, 

enemmän kuin että tietäisimme, keitä he ovat, Hän haluaa meidän rakastavan heitä. Hän ei halua 

meidän reagoivan pelolla, ahdistuksella, tai vihalla, vaan päinvastaisella, Hän haluaa meidän 

rakastavan heitä, ja miksi meidän ei pitäisi rakastaa heitä? He ovat matkalla hyvin pahaan 

paikkaan, sen vuoksi mitä ovat valinneet elämässään, eikä Hän halua heidän menevän sinne. Hän 

haluaa täysillä pelastaa joka ainoan heistä. Sitten kuulin Herran sanovan… 

(Jeesus) ”Rakkautta vastaan ei ole mitään puolustusta. Se on korkein voima, määrittävä tekijä 

sodassa, Itse Jumalan voima ja kunnia, mikä asuttaa jokaista sielua, joka rakastaa Minua. Clare, 

heillä ei ole ollenkaan mitään puolustusta rakkautta vastaan. Ei ole mitään haarniskaa, mitä se ei 

voisi lävistää, koskettaen sielun sisäisiä osia. Siksi sitä vihataan niin paljon. Tässä 

maailmankaikkeudessa ei ole mitään, mikä voi pysäyttää rakkauden, aidon rakkauden sielusta, 

erityisesti, kun se on vastustamassa pahoja aikomuksia.” 

”Nämä noidat Taosissa ovat peräisin 1960-luvulta, mutta jopa sitä ennen, sukupolvittaiset rikolliset 

noidat, jotka tulivat tähän maahan paetakseen vainoa, olivat täällä, ja sukupolvia heidän lapsiaan. 

Monet heistä ovat taitavia Babylonialaisissa käytännöissä, jotka heidän esivanhempansa ovat 

antaneet heille.” 

”Noin 70% heistä on syntynyt noitapiireihin, tarkoittaa, heidän tätinsä ja setänsä olivat (noituuden) 

harjoittajia ja perehdyttivät heidät ennen tiedostavaa ikää, noin viisivuotiaina. Heidät laitetaan 

tekemään kauheuksia tuossa herkässä iässä, ja siitä hetkestä alkaen he ovat lukittuja 

rangaistuksen ja kuoleman pelkoon, jos he yrittävät paeta.” 

”Monet, jotka kutsuvat itseään Kristityiksi, ovat tehneet enemmän vahinkoa kuin hyvää näille 

pikkuisille, ja he samaistavat uskonnon siihen, että loukataan väkivallalla. Ei ole ihme, että he 

vihaavat niitä, jotka ilmoittavat olevansa Kristittyjä, käyvät kirkossa, piknikeillä, jopa opettavat 

katekismusta, mutta heitä silti johdetaan harhaan sydämissään ja tehdään väkivaltaa nuorten 

luottamukselle. Avuttomuudessaan he kääntyvät noituuden puoleen, mikä tarjoaa heille 

mahdollisuuden päästä tasoihin ja suojella itseään.” 

”He eivät tiedä, mikä todellinen Kristitty on, ja siksi he liittyvät noitapiireihin. Ulkopuolelta 

sisäänpäin katsottaessa, noitapiirit tarjoavat suojelusta ja perheen tuntua. Saatana on kuin Isi 

heille, ja he luottavat ja uskovat hänen suojelevan ja edistävän heidän suunnitelmiaan maailmassa, 

ja mitä hyvin usein ohjataan lain täytäntöönpanoon, politiikkaan, lääketieteeseen, opettamiseen ja 

oikeuslaitokseen. Nuo ovat avainpaikkoja, jotka asettavat heidät asemaan, missä tehdä suurinta 

vahinkoa. Todella, on ihme, että te olette yhä elossa, sillä Minun enkelini ovat tehneet hyvin 

suojellakseen teitä, ja tulevat tekemään niin.” 



”Anna Minun tehdä tämä erittäin selväksi… Minä olin paikalla, kun heille tehtiin väkivaltaa ja 

vaarannettiin. Minä itkin heidän puolestaan ja kaipasin katkaista tämän kierteen heidän 

perhelinjassaan, mutta heitä ympäröivät joka puolelta (noituuden) harjoittajat, jotka pitävät heitä 

silmällä hyvin huolellisesti. Ne, jotka opettavat, värväävät heidät niin aikaisin kuin viisivuotiaina tai 

ennen tiedostavaa ikää, mikä on seitsemän vuotta. Minä itkin kaikista niistä tavoista, joilla heitä 

käytettiin hyväksi, mutta olin kyvytön tekemään mitään pysäyttääkseni sen.” 

(Clare) Herra, miksi on niin? 

(Jeesus) ”Raskauden aikana ja syntymässä tehdään omistautumisia ja noitapiirejä, laittamaan 

heidät Saatanan hallinnan alle, ja on muita sukupolvittaisia kirouksia, joita välitetään 

esivanhempien syntien vuoksi. Näille pikkuisille tehdään lupauksia, että jos he tekevät tietyn asian, 

heille tullaan antamaan voimia ja lahjoja. Ja niinpä, he oppivat harjoittamaan (noituutta) hyvin 

varhaisessa iässä, erityisesti koston kirouksia opettajia, vanhempia ja sisaruksia vastaan.” 

”Se, mitä Minä haluan sanoa, on että Minä rakastan heitä hyvin paljon, ei väliä, mitä he ovat 

tehneet, Minä ymmärrän heitä ja rakastan heitä läpi sen kaiken. Minä haluan pyytää heiltä 

anteeksi siitä, mitä ihmiset tekivät, erityisesti ne, jotka ilmoittivat olevansa Kristittyjä, palvelijoita 

ja muita, jotka edustavat Jumalaa. Kauheita asioita tehtiin, asioita, joita todelliset Kristityt eivät 

ikinä koskaan tekisi. Minä haluan pyytää anteeksi, mutta he harvoin tulevat lukemaan sen ja jopa 

vielä harvemmin vastaavat anteeksiannolla ja katumuksella. Siispä Minä sallin heidän hyökätä 

teidän (kimppuunne) ja pyydän, että palautatte heidän vihansa rakkaudella, aivan kuten Minun piti 

tehdä Fariseusten ja Kirjanoppineiden kanssa.” 

”Ne teistä, jotka olette valinneet Saatanan ennen Minua, Minä ymmärrän, miksi te olette tehneet 

niin. Teitä ovat hyväksikäyttäneet monet miehet ja naiset, ja joita myös oli kohdeltu niin kuin teitä 

kohdeltiin ja he muuttuivat katkeriksi, haluten vain maksaa samalla mitalla takaisin niille, jotka 

olivat raakoja heille, täten kierre on asetettu jokaisessa sukupolvessa, heijastaen takaisin 

vanhempien käytäntöjä ja sitä, mitä heille oli tehty, ja he jatkavat sen tekemistä lapsilleen ja 

lastensa lapsille.” 

”On vain yksi asia, mitä Minä pyydän teiltä ja se on, että avaatte silmänne näkemään selvästi, 

kenen kanssa te olette tekemisissä. Katsokaa tapoja, millä he loukkaavat toisia valehtelemalla, 

varastamalla, petkuttamalla, ja kiroamalla, jopa kuolemaan saakka. Kun näette, kuinka he 

kohtelevat muita, te näette, millaisiksi te tulette vuorostanne ajan mittaan muuttumaan, ja jopa 

kuinka teitä voidaan kohdella, jos te menetätte suosion noitapiirissä.” 

”Minä kaipaan nähdä teidät parannettuina haavoistanne, joita te olette kärsineet niiden taholta, 

jotka olivat  väärinkäyttäjiä. Minä kaipaan nähdä teidän menestyvän uudessa elämässänne, 

terveenä ja seuraten unelmianne. Minä kaipaan teidän löytävän kohtalonne ja etenevän hitaasti 

eteenpäin.” 

”Teillä on vain yksi asia tehtävänä, ja se on, pyytäkää… ’Jeesus, Sinä olet nähnyt minut, kuitenkin 

Sinä silti haluat minut Sinun valtakuntaasi. Pyydän, auta minua hyväksymään Sinut elämääni ja 

suojelemaan minua niiltä, jotka vahingoittaisivat minua kääntymyksestä’.” 

”Ja Minä tulen suojelemaan ja opettamaan teitä, ja te tulette kukoistamaan, ettekä tule olemaan 

peloissanne niistä, jotka tulevat vihaamaan teitä. Jos te vain tulette Minun luokseni ja pyydätte. 

Minä tulen olemaan paikalla teitä varten, koska Minä rakastan teitä.” 


