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Video: https://www.youtube.com/watch?v=PajPmNEH69w

Hei veli-Gabriel,

Minun nimeni on ---. Olen viime aikoina katsonut yhä useampia ja useampi UFO-raportteja tai -
havaintoja, joita eteemme tuodaan. Käsittääkseni ensi kuussa U.S.:n hallitus tulee julkaisemaan 
dokumentin, jossa asiaa käsitellään. Mitkä ovat ajatuksesi asiasta?

Kiitos.

Ymmärrän, että on olemassa tiettyjä, hmm.., joita he sanovat UFO-havainnoiksi tai tunkeutujiksi 
planeetallamme. Ehkäpä toisia elämänmuotoja, jotka tulevat toiselta planeetalta tänne meidän 
planeetallemme ja yrittävät tunkeutua tänne. Vihreitä peikkoja tai vihreitä hirviöitä tai harmaita 
kuten heitä puhutellaan. Sotilasvoimamme ja jotkin korkeissa asemissa olevat ovat raportoineen 
niin kutsutuista havainnoista tässä asiassa. 

No, minä uskon, että me yhteiskuntana ja ihmisinä. Tämä aika on parasta aikaa olemassaolomme 
aikana juuri nyt omassa elämässämme, kun meidät on muokattu ja ehdollistettu uskomaan, mitä 
tahansa he sanovat ja tekemään ihan mitä tahansa he käskevät meitä tekemään. Ihmiset uskovat 
kaiken sen. Me uudestisyntyneinä kristittyinä emme usko siihen. Mutta yhteiskunta kokonaisuutena 
ja ihmiskunta kokonaisuutena, enemmistö siis, hyväksyy asian täydellisesti. He uskovat kaiken sen, 
mitä julkisen terveydenhuollon viranomaiset tai heidän johtajansa heille sanovat tai heidän 
poliitikkonsa. Heidän kuvernöörinsä. Ihmiset uskovat ihan mitä tahansa heille kerrotaan.

Nyt, sotilasvoimamme sanovat, että meillä on täällä tunkeutujia ja että siellä on UFO-havaintoja. Ja,
että meidän pitäisi alkaa tutkimaan asiaa vakavasti. Te tiedätte tämän ja ihmiset uskovat myös sen. 
Mutta, minä en ole liian vanha ja enkä ole hyvin nuorikaan, mutta tasaisin väliajoin elämäni aikana, 
lapsuudesta lähtien, olen nähnyt toistuvasti ilmoituksia UFO-havainnoista. Ja olemme nähneet 
menneisyydessä, että ne on todettu perättömiksi. Joko häiriöiksi kameran toiminnoissa (distortions 
in camera effects), kameratekniikalla ja valolla toteutetuiksi manipulaatioiksi jne. CGI (mikä?) ja 
jopa elokuvakohtauksiksi. Ja onpa löytynyt esineitäkin, jotka roikkuvat narun varassa. Ja ihmiset 
ovat ajatelleet noiden asioiden olevan todellinen UFO - tunnistamaton lentävä esine. Ja he laittavat 
paljon painoarvoa ja uskoa siihen. Ja se vain siirtyy toisiin ihmisiin, jotka alkavat uskomaan asiaan 
myös.

Mutta, mitä meidän on tehtävä, kristittyinä, kuten sanoin, meidän täytyy verrata havaintojamme 
Jumalan sanaan. Ja katsotaanpa Genesis 1:27 (1.Moos.1:27): "Ja Jumala loi ihmisen omaksi 
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kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." Jumalan sana 
kertoo asian selvästi: ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; 
mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Piste. Tuon lauseen jälkeen tulee piste. Kun katsomme äskeistä 
seuraavia jakeita, emme havaitse Jumalan luovan siellä muita elämänmuotoja. Emme näe siellä 
toisia planeettoja tai maailmankaikkeuksia, jotka siellä luotaisiin ja jotka olisivat asutettuja. Muita 
olentoja tai muita elämänmuotoja. Vihreitä peikkoja. Harmaita. Avaruusolentoja. Me emme näe 
sellaista Jumalan sanassa. 

Me uudestisyntyneinä kristittyinä pysymme uskollisena ja totuudenmukaisina Jumalan sanalle. Jos 
asiaa ei sanota, me emme usko siihen. Nyt, ihmiset jotka tätä muotivillitystä ajavat mediaan, UFO-
havaintoja, ja kuten jo sanoin, tämä on tuttua entuudestaan: se tulee pinnalle ja häipyy pois. Koska 
tämä on aikaa, jolloin ihmiset ovat kaikkein vastaanottavaisimpia uskomaan kaiken sen, mitä heille 
kerrotaan. Ihmiset kirjaimellisesti uskovat kaiken, mitä heille kerrotaan. Ja tämä on lopputulos: 
tämä harhaluulo tulee esiin monilla tavoilla. 

Monissa eri piireissä, ihmisen elämässä, heidät voidaan harhauttaa ajattelemaan monia asioita 
tietystä aiheesta. Sinun täytyy myydä sielusi paholaiselle ollaksesi suosittu Hollywoodissa. Ja niin 
monet näistä Hollywoodin esittäjistä ovat tehneet. He ovat myyneet ollakseen suosittuja ja 
menestyviä. Se on harhautus ja se on voimakas harhautus. Ja jotkut ajattelevat, että tiede on kaiken 
päätepiste. Ja että se on suurin saavutus, jonka ihmiskunta voi toteuttaa: täydellinen usko tieteeseen.
Se on vahva harhautus. Tai, tämä puheena oleva usko UFO-havaintoihin, että tänne ollaan 
tunkeutumassa UFO:illa - tunnistamattomilla lentävillä esineillä. Joiden sisällä on vihreitä peikkoja.
Ihmiset uskovat myös siihen vahvaan harhautukseen. On olemassa paljon harhaan johtamista, 
joiden vaikutuksen alaisena ihmiset ovat. Ja tässä on kyseessä vain yksi niistä.

Siinä on kyseessä vahva harhautus. Joten, mitä ajattelen asiasta? Ajattelen, että siinä on kyseessä 
vahva harhautus. Se on juoni. Se on taktiikka. Vihollisen puolelta. Sen tarkoituksena on käyttää 
hyödyksi sinisilmäisiä ja alttiita ihmisiä. He ovat ihmisiä, jotka eivät itse ajattele ja joilla ei ole 
Jumalaa elämässään. He vain antavat sen tulla ja mennä ja jättävät asian myös taaperoiden ja 
lapsien saataville, jotka vielä uskovat satuihin. Annetaan asia myös heille. Istutaan vain nojatuolissa
ja katsotaan sitä ikään kuin viihteenä. Mutta sitä ei ajatella lainkaan tai siinä kohdassa ei laiteta 
painoa yhtään asian vakavuudelle. 

On olemassa havaintoja kuten olemme jo todenneetkin - väärennettyjä havaintoja. Ne ovat asioita, 
jotka on saatu aikaan manipulaation avulla. Mutta voi olla olemassa myös paranormaaleja asioita (ei
selitettävissä nykytieteen keinoin), jotka tapahtuvat demonisella tasolla. Saastaiset henget voivat 
tulla esiin näkyvässä maailmassa johtaakseen ihmisiä harhaan. Joten, voit katsoa asiaa myös tuosta 
näkökulmasta, mutta ymmärrä se, että kun vertaamme havaintoja Jumalan sanaan, me näemme, että
Jumala loi heidät mieheksi ja naiseksi. Piste. Piste. Ja siinäpä se. Ei vihreitä peikkoja eikä 
harmaitakaan. Eikä vaihtoehtoisia elämänmuotoja toisilta planeetoilta - ei mitään sellaista. Sellaiset 
kuuluvat, tiedäthän, satukirjoihin. 
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Joten, toivon, että tämä vastaa kysymykseesi. Minä en pidä tätä viihteenä enkä koskaan ole tehnyt 
niin. Elämässä on toisia asioita, joihin keskittyä. Ne ovat paljon vakavampia ongelmia. Meidän 
tulee julistaa evankeliumia ja syntien anteeksi antoa. Aika on käymässä vähiin. Meidän ei pitäisi 
osallistua tähän vahvaan harhautukseen, joka on tulossa maailmaan. 

Ylistäkää Herraa. Seuraavaan kertaan kun tapaamme jälleen. 

Aamen.
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