
1008. Jeesus sanoo… Ezekielin Uni Donald Trumpista voisi tulla todeksi 

JOULUKUUN 8, 2022… JEESUS KRISTUS SANOO… EZEKIELIN UNI DONALD TRUMPISTA VOISI TULLA 

TODEKSI 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Joulukuun 8. 2022. 

(Clare) Herra siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat ja antaa teille Hänen rauhansa, mutta myös 

kehottaa teitä olemaan valppaita ja johdonmukaisia rukouksessa. Ezekiel näki unen, että 

Presidentti Trump oli avoimesti palautettu virkaan, mutta tasavallan (presidentiksi), ei yhtiön, 

jonka pahat ihmiset ovat meidän maastamme tehneet (linkki uneen on videon lopussa). Siispä kun 

tulin rukoilemaan, Herra aloitti sanomalla… 

(Jeesus) ”Jatka uskomista, jatka rukoilemista, jatka uskomista, jatka rukoilemista. Sinä et koskaan 

tule olemaan selvillä vesillä, niin kauan kuin paha on tällä Maapallolla, mutta rukouksillasi sinä olet 

sitomassa pahan voimat, niin etteivät ne voi jatkaa maanne valtaamista.” 

”Nyt tulee yleisön kääntämisen tehtävä. Heidät on ehdollistettu uskomaan valheita, aivan kuin 

tehtiin Natsi-Saksassa. Jotkut ihmisistä, vähemmistö, tiesi totuuden, mutta valtaosa Saksan 

kansalaisista ajatteli Hitlerin olevan heidän pelastajansa ja täysin tukivat häntä.” 

”Erottelukykyä puuttuu hengellisen laiskuuden vuoksi. Amerikka on ollut kiireinen hyödykkeiden ja 

vallan kerryttämisessä, pikemmin kuin Minun lähelleni tulemisessa ja erottelukyvyn 

harjoittamisessa. Se tulee tapahtumaan uudelleen ja uudelleen, niin kauan kuin ihmiset etsivät 

lohdukkeitaan ennemmin kuin totuudessa elämisessä ja vain Minun sääntöjeni mukaan 

elämisessä. He tyydyttivät ylellisyytensä ja lohdukkeensa Afrikan ihmisten katkeran orjuuttamisen 

kautta, niinpä jokainen joka vastusti orjuutta, vastusti niitä, jotka olivat äveriäitä ja elivät 

ylellisyydessä. Ahneus ja valta ovat köyhien hyväksikäytön ja hyödyntämisen takana.” 

”Se, mitä Presidentti Trump teki Ezekielin unessa, oli että hän julisti sodan ihmisten hyödyntämistä 

vastaan. Ja muuten, kenelläkään ei ole hajuakaan siitä, kuinka kauheasti Amerikkalaisia ihmisiä on 

käytetty kokeisiin ja heiltä on varastettu tukemaan paholaisnmaisia agendoja ja pahimman 

laatuisia syntejä ihmiskuntaa vastaan. Suurin osa Presidenteistänne on ollut sydämettömiä ja 

välinpitämättömiä siitä, mitä he kutsuvat ’massoiksi’ tai niitä kohtaan, jotka on sulautettu pahaan, 

he kutsuvat heitä ’hyödyttömiksi syöjiksi’. Mikään ei ole loukkaavampaa ihmiselle, Minun 

kuvakseni tehdyille, kuin tulla leimatuiksi sellaisilla nimillä.” 

”Oi, Rakastetut, te olette niin lähellä suunnatonta voittoa, rukoilkaa niin kuin ette koskaan ennen 

ole rukoilleet, että oikeudenmukaisuuden vaakakupit tulevat jatkuvasti olemaan kallellaan alas 

rukoustenne kautta. Kuvitelkaa vaakakuppi kahdelta puolelta ja toinen puoli on lastattu pahoilla 

teoilla, loitsinnalla, synneillä, pimeydellä, vihalla. Kuvitelkaa toisen (vaakakupin) olevan 

tasapainotettu rukouksilla, täynnä valaistumista, hehkuvan ja enemmän kuin tasapainossa, ja 

antakaa rukoustenne olla niin lukuisia, että ne täysin kukistavat pimeyden. Kyllä, antakaa 

rukoustenne painon kukistaa paha, jota on tehty tällä Maapallolla hetkestä hetkeen.” 

”Kyllä, tämä on menestyksen toimintamalli, joka kerran kun te rukoilette, te katatte pahaa. Siispä 

koska maailmassa on niin paljon pahaa, jatkuvaa rukousta tarvitaan. Tämän vuoksi 

Ortodoksimunkit ja muut rukoilevat jatkuvaa rukousta, kuten, ’Herra Jeesus Kristus, Jumalan 

Poika, Pelastaja, anna minulle syntiselle armoa.’ Tai joillekin yksinkertainen ’Jeesus, anna armoa!’ 

Tämän rukouksen sanomisella syvällä sydämessänne on suuri voima kukistaa paha. Mikä tahansa 

muunnos edellisestä rukouksesta on tehokas. ’Herra Jeesus, anna armoa meille syntisille.’ Tehkää 



rukoksesta omanne, mutta rukoilkaa se vilpittömästi sydämestänne. Sellaiset rukoukset lävistävät 

Taivaan ja saavat Isän huomion.” 

”Pitäkää sydämissänne ja mielissänne kuva voitosta tästä ajasta ja suuri elpyminen tulee 

seuraamaan. Pyydän, älkää uupuko loppuun rukoilemisessa, kukin teidän sydämeenkäyvistä 

ilmaisuista liikuttaa Taivasta ja Maata kukistamaan pahan voiman. Kutsukaa myös apuun 

Pyhimykset rukoilemaan kanssanne.” 

******** 

Donald Trumpin Ilmoitus 

JOULUKUUN 15, 2022… DONALD TRUMPIN ILMOITUS 

(Donald) Jos meillä ei ole sananvapautta, meillä ei silloin vain ole vapaata maata, se on niin 

yksinkertaista. Jos tämän perustavaa laatua olevan oikeuden annetaan menehtyä, silloin loput 

meidän oikeutemme ja vapautemme tulevat kaatumaan kumoon. Aivan kuin dominot, yksi 

kerrallaan, ne menevät alas.  

Siksi minä olen tänään julkistamassa minun suunnitelmani hajottaa vasemman laidan 

sensuurihallinto ja vaatia takaisin sananvapautta kaikille amerikkalaisille. Ja takaisin vaatiminen on 

hyvin tärkeä sana tässä tapauksessa, koska he ovat ottaneet sen pois. 

Viime viikkoina pommin lailla järkyttäneet raportit ovat vahvistaneet, että pahaenteinen ryhmä 

syvän valtion virkamiehiä, piilaakson tyranneja, vasemman siiven aktivisteja ja valheellinen 

järjestäytynyt media ovat olleet salaliitossa manipuloimassa ja hiljentämässä amerikkalaisia 

ihmisiä. He ovat olleet yhteistyössä hiljentääkseen elintärkeää informaatiota kaikesta, vaaleista 

yleiseen terveyteen.  

Sensuuri kartelli täytyy purkaa ja tuhota ja se täytyy tapahtua välittömästi. Ja tässä on minun 

suunnitelmani. Ensiksi, tuntien kuluessa minun virkaanastujaisistani minä tulen allekirjoittamaan 

toimeenpanevan määräyksen, kieltäen mitä tahansa liittovaltion osastoa tai toimistoa tekemästä 

salaa yhteistyötä minkä tahansa organisaation, yrityksen tai henkilön kanssa, sensuroidakseen, 

rajoittaakseen tai luokitellakseen, haitatakseen laillista amerikkalaisten kansalaisten puhetta.  

Minä tulen sitten kieltämään, ettei liitovaltion rahaa tulla käyttämään siihen, että kotimaista 

puhetta leimattaisiin misinformaatioksi tai disinformaatioksi. Ja minä tulen aloittamaan prosessin 

tunnistamalla ja irtisanomalla jokaisen virkamiehen, joka on liittynyt kotimaiseen sensuuriin, 

suoraan tai epäsuorasti, olivatpa he osa kotimaan turvallisuutta, terveysosastoa, ihmisten 

palvelua, FBI:tä, DOJ:tä (Yhdysvaltain Oikeusministeriö), ei väliä ketä he ovat.  

Toiseksi minä tulen määräämään oikeusosaston tutkimaan kaikki puolueet, jotka ovat osallisia 

uudessa nettisensuuri hallinnossa, mikä on ehdottoman tuhoavaa ja kauheaa, aggressiivisesti 

syyttämään mitä tahansa ja kaikki tunnistettuja rikoksia. Nämä sisältävät mahdolliset liittovaltion 

siviililakien rikkomukset, kampanjointi- ja rahoituslakien rikkomiset, liitovaltion vaalilakien 

rikkomiset, turvallisuuslakien ja kartellien vastaisten lakien rikkomukset, Hatch Act-lain 

rikkomukset (Hatch Act rajoittaa liittovaltion työntekijöiden poliittisia toimintoja) ja lukematon 

joukko mahdollisia muita rikos-, siviili-, sääntely- ja perustuslaillisia rikkomuksia. 

Avustaakseen ja helpottaakseen näitä pyrkimyksiä, minä kehoitan Edustajainhuoneen 

republikaaneja välittömästi toimittamaan säilyttämis määräyksen ja meidän täytyy tehdä tämä 

välittömästi Bidenin hallinnolle, Bidenin kamppanjaväelle ja jokaiselle Piilaakson Tekniikan jäteille, 

määräten heitä olemaan tuhoamatta todisteita sensuurista. 



Kolmanneksi virkaanastujaisissani Presidenttinä minä tulen pyytämään Kongressia lähettämään 

pöydälleni lakiesityksen, uudistaen säädoksen 230, että suuret internet-alustat saadaan pois 

sensuuritoiminnasta. Tästä alkaen digitaalisen alustan tulisi olla kriteerit täyttävä vain säädöksen 

230 perusteella, jos he yltävät korkeisiin kriteereihein, puolueettomuuteen, läpinäkyvyyteen, 

reiluuteen ja syrjimättömyyteen.  

Meidän tulisi vaatia näitä alustoita lisäämään ponnistuksiaan ottaa pois laitonta sisältöä, kuten 

lasten hyväksikäyttöä ja terrorismin tukemista, samaan aikaan jyrkästi kaventaa heidän valtaansa 

mielivaltaisesti pakottaa laillista ilmaisua. 

Neljänneksi meidän täytyy rikkoa koko myrkyllinen sensuuriteollisuus, mikä on noussut väärän 

naamion suojassa, niin kutsutun mis- ja disinformaation selättämiseksi. Liittovaltion hallinnon tulisi 

välittömästi lakata rahoittamasta kaikkia ei-voittoa tuottavia akateemisia ohjelmia, jotka tukevat 

tätä itsevaltaista projektia. 

Jos minkään Yhdysvaltalaisen Yliopiston todetaan olleen tekemisissä sensuuritoimissa, tai vaalien 

häirinnässä menneisyydessä, kuten sosiaalisen median sisällön merkkaamisessa, tai siirtämisessä 

mustalle listalle taltioiduksi. Näiden Yliopistojen tulisi menettää Liittovaltion tutkimusdollarit ja 

liittovaltion opintolainojen tuet viiden vuoden ajaksi tai ehkä pidemmäksi ajaksi.  

Meidän tulisi myös säätää uusia lakeja asettaen selviä rangaistuksia liittovaltion virkailijoille, jotka 

ovat olleet yksityisten toimijoiden kumppaneina, tehdäkseen lopun perustuslaille ja riistääkseen 

Amerikkalaisilta heidän Ensimmäisen, Neljännen ja Viidennen Perustuslain Lisäyksen oikeudet. 

Toisin sanoen riistämään heiltä heidän vaaliäänensä. Ja kun te kerran menetätte nuo vaalit ja 

menetätte rajanne, niin kuin me olemme (menettäneet), teillä ei enää ole maata.  

Lisäksi, kohdatakseen ongelman, suuriin (internetissä toimiviin) alustoihin on soluttautunut 

legioonittain entisiä syvän valtion kannattajia, tiedustelu virkailijoita. Tulisi olla seitsemän vuoden 

viilentymisjakso, ennen kuin mikään FBI:n (Liittovaltion poliisi), CIA:n (Keskustiedustelupalvelu), 

NSA:n (Kansallinen Turvallisuusvirasto), DNI:n (Kansallisen Tiedustelupalvelun Johtaja), DHS:n 

(Kotimaan Turvallisuusvirasto) ja DOD:n (Puolustusministeriö) työntekijän sallitaan ottaa työpaikka 

yhtiöstä, jolla on valtavat määrät Yhdysvaltalaisten käyttäjätietoja saatavilla. 

Viidenneksi, vihdoinkin on Kongressin aika säätää laki kansalaisten digitaalisista perusoikeuksista. 

Tämän tulisi sisältää oikeus tehdä prosesseja digitaalisesti, tietokoneen välityksellä, hallinnon 

virkamiesten pitäisi tarvita oikeuden määräys ottaa pois internet sisältöä, eikä lähettää 

tietokyselyitä, kuten FBI oli lähettänyt Twitterille. 

Lisäksi, kun suuret internet alustat poistavat tai rajoittavat sisältöä, estävät pääsyn sosiaaliseen 

mediaan tai muutoin rajoittavat, ei väliä mitä nimeä ne käyttävät, heillä tulisi olla oikeus tulla 

informoiduksi, että se on tapahtumassa, oikeus tiettyyn selitykseen syystä miksi, ja oikeus oikea-

aikaiseen vetoomukseen. Lisäksi kaikilla yli 18-vuotiailla käyttäjillä tulisi olla oikeus päivittää 

sisältöä, moderoida (valvoa), kuratoida (sisällön keräilyä uudeksi sisällöksi) täysin ja vastaanottaa 

manipuloimatonta tiedonvirtaa, jos he niin valitsevat.  

Taistelu vapaan puheen puolesta on voiton ja kuoleman asia Amerikalle. Ja läntisen sivistyksen 

hengissä säilymiselle itsessään. Kun minä olen Presidentti, tämä koko mätä sensuurin ja 

informaatiokontrollin järjestelmä tullaan repäisemään pois järjestelmästä kokonaisuutena. Siitä ei 

tule jäämään mitään jäljelle. Ennallistamalla vapaan puheen me alamme vaatimaan takaisin 

demokratiaa ja pelastamaan kansakuntaamme. 

Kiitos ja Jumala Amerikkaa siunatkoon. 


