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222 ETSII SINUA!

PROFEETALLINEN SANA TROY BREWERILTÄ

KUINKA MIELETTÖMÄKSI HALUAT TULLA? Joskus joulukuussa havaitsin ihmisten alkavan 
kysymään minulta numerosta 222 paljon enemmän kuin tavallisesti. Minulta kysytään paljon outoja
kysymyksiä, koska olen tasaisen outo ja syvälle kutsuttu syviin asioihin. 

"Pastori Troy, näyttää ikään kuin, että näen 222 kaikkialla, minne menen."

"Minä herään joka yö tarkalleen 2:22."

"Hei, tarkoittaako 222 mitään."

Tänään olin lounaalla erään kaikkein uskottavimman henkilön kanssa, jonka tunnen 
henkilökohtaisesti, kaveri, joka on yhtä tyrmäävän loppuunmyyty Jeesus-intoilija kuin minä. Hän 
kertoi nähneensä 222 kaikkialla.

Hän havaitsi sen ensin kiitospäivän aikoihin [4. torstai marraskuussa USA:ssa]. Hänet herättiin 
unella, jossa ovikello soi, hän heräsi eikä ollut lainkaan varma, että se oli uni. Silmät avoinna, hän 
kuuli ovikellon jälleen, nousi sängystään kävellen keittiön ohi vilkaisten kelloa. 2:22 yöllä. Ovella 
ei ollut ketään...ainakaan hän ei nähnyt siellä ketään.

Tämä oli se, mistä kaikki alkoi. Buum, 222 kaikkialla, joka päivä ja korostetusti, mitä lähemmäs 22.
helmikuuta tuli.

Herääminen koko ajan aikaan 2:22

Hän alkoi näkemään 222 tai 2:22 kaikkialla, kolme tai neljä kertaa viikossa. Se on ollut jatkuvaa 
kiitospäivästä lähtien. Hänen yrityksensä luottokortin kolme viimeistä numeroa on 222. Hän osti 
lipun minun New Beginnings Conferenceen: lippu numero 222. Hänen täytyi nollata koneensa 
ylläpitovalo (maintenance light). Kun hän teki sen, matkamittari osoitti lukemaa 222 mailia. 

1/11



RAAMATTU JA 222. KUINKA MIELETTÖMÄKSI HALUAT TULLA?

Ensinnäkin, Jumala on matematiikan keksijä. Hän on myös kielten keksijä ja Hän on matematiikan 
keksijä kielenä. 

Wikipedia sanoo, että matematiikan kieli on järjestelmä, jota matemaatikot käyttävät 
kommunikoimaan matemaattisia ajatuksia keskenään. Tämä kieli koostuu luonnollisen kielen 
kasvualustasta (esimerkiksi englanti) käyttäen teknisiä termejä ja kieliopillisia keksintöjä, jotka ovat
ominaisia matemaattisessa väittelyssä (katso matemaattinen ammattikieli), johon on yhdistyneenä 
hyvin erikoistunut symbolinen merkintätapa matemaattisille lausekkeille. 

OK EN OLE VARMA, MITÄ WIKIPEDIA SANOO TUOSSA, MUTTA SE KUULOSTAA 
ERITTÄIN FIKSULTA.

Paljon tyhmempi kaveri, minä, kirjoitti kirjan useita vuosia sitten nimeltään "Numerot jotka 
saarnaavat". Johdannossani, sanoin näin.

Jumalan sanassa ja numeroissa on voimaa, mikä on arvokas osa Hänen ällistyttävää 
ammattikieltään. Et voi erottaa Hänen sanaansa numeerisista symboleista. Jumala on täydellisen 
järjestyksen Jumala. Kun hän käyttää numeroita puhumaan, siinä on ällistyttävä voima mukana. 

Herra pitää sellaisesta, mitä minä kutsun "sisäpiirin tiedoksi". Hän haluaa sanoa asioita tavalla, jota 
vain he, jotka etsivät Häntä ja opiskelevat Hänen tapojaan, tietävät, mitä hän oikeastaan sanoo. Hän 
on sillä tavalla hassu.

Hän tekee niin, koska se sisältää uskomattoman siunauksen, kun tiedät totuuden ja kuulet Hänen 
äänensä. Siunaus on varattuna vain niitä erittäin harvoja ihmisiä varten, jotka etsivät suhdetta 
Häneen eivätkä vain tuon suhteen mukanaan tuomia etuja. 

Kun Jeesus osoitti omat syynsä sen tekemiselle, veljemme Matteus kirjoitti sen muistiin 13:sta 
jakeeseen 13:sta kappaleeseen. (Jos tiedät, mitä 13 tarkoittaa, silloin ymmärrät, miksi tuo jae löytyy 
tuon numeron alta.)

Matteus 13:13: "Sentähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe ja 
kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä."
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Jumala puhuu vertauskuvien, tyyppien ja symbolien kautta tavalla, joka peittää sen, mitä Hän sanoo
ja tavalla, joka piirtää ja paljastaa sen, mitä Hän sanoo. 

Sananlaskut 25:2: "Jumalan kunnia on salata asia, ja kuningasten kunnia on tutkia asia."

Kun et tiedä, mitä Jumala sanoo tyypin ja tiettyjen numeroiden symbolien avulla, silloin sinä 
menetät sen, mitä Jumala ylipäätään on sanomassa.

NUMERO 2 ESITTÄÄ USKOLLISTA TODISTAJAA JA JUMALAISTA JAKOA

Muistiinpanoja kappaleesta numero 2 "Numerot jotka saarnaavat"

NUMERO KAKSI "USKOLLINEN TODISTAJA"

Tämä numero liittyy myös näkyvään voimaan, todistukseen, pyhitykseen (being made separate) & 
jumalaiseen jakoon. Kielteisesti, sen tapana on esittää sitä, mistä uskovien pitäisi erottautua ja 
todistaa.

Jumala on kutsunut omat ihmisensä uskollisiksi todistajiksi. Et voi olla todistaja ilman, että olet 
erottautunut siitä, mitä vastaan todistat. Tämä on kohta, missä uskollisuuden osuus tulee esiin.

Hän kutsuu meidät ja jakaa/erottaa meidät siitä, mistä olemme tullee ulos. Kun Hän tekee sen, Hän 
haluaa painaa numeron kaksi tuohon tilanteeseen. 

Genesis 1 [1.Moos.1], se ei ollut ensimmäinen eikä kolmas, vaan sen sijaan toinen päivä, kun 
Jumala erotti vedet toisistaan.

Gen 1:6-7 [1.Moos.1:6-7]: "Ja Jumala sanoi: "Tulkoon taivaanvahvuus vetten välille erottamaan 
vedet vesistä".7 Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla,
vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä; ja tapahtui niin."

Näettekö, valo on tullut esiin ja joka kerran, kun niin tapahtuu, siellä on oltava jakautuminen. Valo, 
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joka on uskovassa, on todistaja maailman pimeyttä vastaan. 

Havaitse eroavaisuudet "kahdessa" joka esiintyy kaikkialla Sanassa.

Kain & Aabel

Aabraham ja Loot

Iisak ja Ismael

Jaakob ja Esau

Ensimmäinen Aatami & toinen Aatami (1. Kor. 15:45)

Noiden kahden välillä on eroavaisuus ja tuo ero on se, mikä tekee toisesta uskollisen todistajan 
verrattuna toiseen.

Ja tämä....

Kun Jeesus Kristus lähetti apostolit todistajinaan, Hän lähetti heidät kaksittain (two and two):

Markus 6:7: "Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista ja alkoi lähettää heitä kaksittain ja antoi heille 
vallan saastaisia henkiä vastaan."

Kun Jumala kutsui Nooan todistajakseen ennen tulvaa, Hän sai eläimet tulemaan arkkiin kaksittain.

Gen 7:15-16 [1.Moos.7:15-16] "Ja ne menivät Nooan luo arkkiin kaksittain, kaikki liha, kaikki, 
jossa oli elämän henki. Ja ne, jotka menivät sisälle, olivat koiras ja naaras kaikesta lihasta, niinkuin 
Jumala oli hänelle käskyn antanut. Ja Herra sulki oven hänen jälkeensä."

Jumala käytti Joosuaa ja Kaalebia todistajinaan kymmentä vakoojaa vastaan, jotka eivät ajatelleet 
kykenevänsä täyttämään Jumalan lupauksia. 

Herra lähetti kirjoitetut käskynsä ihmisilleen molemmille puolille kivitauluja kirjoitettuna. Joten, 
"kaksi" on tapana tarkoittaa uskollista todistajaa.
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Eräs toinen mielenkiintoinen asia havaita on, joka kerran ison tapahtuman aikaan Raamatussa, 
Herralla on vähintään kaksi todistajaa paikalla. Tässä syy, miksi:

Moosen vei Joosuan mukanaan Jumalan vuorelle saadakseen kymmenen käskyä. (Exodus 24:13) 
[2.Moos.24:13]

Kaksi varasta todistivat Herran, Jeesuksen Kristuksen, ristiinnaulitsemisen. (Markus 15:27)

Kaksi enkeliä todistivat Herran, Jeesuksen Kristuksen, ylösnousemuksen. (Luukas 24:4)

Kaksi enkeliä todistivat Herran nousun taivaaseen. (Ap.teot 1:10-11)

Jeesus itse sanoi Matteuksen 18:16: "Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi 
kanssasi, 'että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla'."

Ajattelen, että on mainitsemisen arvoista kertoa, että sanan armo (grace) löytyy vain kahdesti koko 
Johanneksen ilmestyksessä. Se löytyy ensimmäisestä kappaleesta ja viimeisestä. Se on 
sopusuhteessa, kun mietit sitä, että Jeesus, lopullinen todistaja, häntä kutsutaan ensimmäiseksi ja 
viimeiseksi kyseisessä kirjassa. 

JOTEN NUMERO JOSTA KESKUSTELEMME EI OLE PELKÄSTÄÄN 2 VAAN 
TODELLISUUDESSA 222. MENNÄÄN SIIHEN KAPPALEESEEN...

“KOLMINKERTAINEN

Kun numero esiintyy Raamatussa kolminkeraisena kuten 666 tai 999, se esittää täydellistä 
kokonaisuutta siitä, mitä yksittäinen numeromerkki esittää. 

Joten, jos numero 1 edustaa yhtenäisyyttä (unity), silloin numero 111 edustaa yhtenäisyyttä 
valmiina tai valmiiksi saatua yhtenäisyyttä. Näin ollen ei ole ihme, että numero 111 on 
raamatullinen numero Jehova Jumalalle. Tässä on eräitä esimerkkejä tälle periaatteelle:

111 

Omistusmuoto Jehovalle esiintyy tarkalleen 111 kertaa Raamatussa, tavallisesti käännettynä Herran 
(Lord's).

Deut. 6:4-5 [5.Moos.6:4-5]: "Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja rakasta 
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Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi."

222 - Kokonainen todistaja (complete wittness)

Gematria tai numeerinen arvo kolmelle sanalle termissä "John the Baptist" on tarkalleen 222. Se 
tarkoittaa, että Johannes Kastaja on täydellisen kokonainen todistaja. Eikö se ole myös sitä, mitä 
Raamattu sanoo?

Joh. 1:6-8: "Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan, 
todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta 
hän tuli valkeudesta todistamaan."

Joten, kun näet 222 kaikkialla ympärilläsi, se tarkoittaa Jumalaa, joka loistaa isolla valolla johonkin 
ja tehden siitä täydellisen valmiin todistajan. Se on jotain, EROTETTUNA, muusta maailmasta. 
Täydellinen Todistaja. 

SUURI LUNASTUKSEN TEKO

KUINKA MIELETTÖMÄKSI HALUAT TULLA?!

Jumala puhuu tässä Suuressa ja jotain valtavaa on tapahtumassa 22.2. tänä vuonna. Kuuletko 
minua? Anna kun sanon sen uudelleen - jotain valtavaa on tapahtumassa 22.2. JA SE TULEE 
TAPAHTUMAAN AMERIKASSA.

ENSINNÄKIN, TÄMÄ ON SANA KIRKOLLE. Genesis 2:22 [1.Moos.2:22]: "Ja Herra Jumala 
rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo."

TÄMÄ ON SANA MORSIAMELLE. EIKÄ SIIS IHMISILLE, JOTKA OVAT LIITON 
ULKOPUOLELLA. 22. JAE RAAMATUSSA ON LIITON MERKKI.

Genesis 9:16 (NKJV): "Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista 
liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on."

EI OLE EPÄILYSTÄKÄÄN! TÄMÄ ARMON VUODATUS ON KIRKOLLE.

Tämä on amerikkalainen asia. Mistä minä sen tiedän?
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Koska 1776 ( meidän kansamme syntymäpäivä ) on 2x2x2x222 Buum! George WASHINTONIN 
syntymäpäivä on 22.2.1732. Buum, siinä se on jälleen!

MIKSI AJATTELETTE, ETTÄ PYHÄN HENGEN SUURI VUODATUS TAPAHTUU 
AMERIKASSA ALKAEN 22.2.?

Koska historia osoittaa, että 22.2.1906 - tumma evankelista William J Seymour saapuu LA:han 
Californiaan ja suurin Pyhän Hengen liike tällä puolella maailmaa alkoi, sitä kutsutaan Azuza street 
revival. Tämä on sana A-Z USA:ssa [mikä?].

ÄLÄ OLE PELOISSASI SYVÄSTÄ HENGELLISESTÄ ILMESTYKSESTÄ. KATSO, MITÄ 
RAAMATTU SANOO DANIELIN KIRJASSA.

"Hän paljastaa syvät ja salatut asiat, hän tietää, mitä pimeydessä on, ja valkeus asuu hänen 
tykönänsä."

Tiedätkö, missä kohdassa Raamattu tuo sanotaan? DANIEL 2:22 HEI HOITAJA!

En tiedä, tuleeko se esiin näkyvästi vai ei, tarkoitan, etten tiedä, tuleeko olemaan "myrskyisä" 
tapahtuma luonnollisessa, (monta kertaa niin on) vai ei 22.2., jonka tuo mukanaan, vapautettu 
voimakas HENGELLINEN vuodatus.

Mutta minä tiedän, että Taivaat julistavat sitä. 

ASTRONOMY.COM: 20.-22. helmikuuta (perjantai - sunnuntai). Kaikkien silmien tulisi olla 
läntisellä taivaalla auringonlaskun jälkeen tuona iltana. Kaksi päivää vanha kuu (joka ilmestyy 6 
prosenttia valaistuna) ilmestyy vain 2 astetta oikealle sekä Venuksesta että Marsista. (222 
ymmärsittekö tuon?)

Marsin ja Venuksen jättiläismäinen lähentyminen läntisellä taivaalla tapahtuu kuun vieressä 22.2. ja 
nämä 2 planeettaa ovat 2 astetta oikealle päivällä päivän vanhasta kuusta, joka on 6 (2+2+2) 
prosenttia valaistu.
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Kuu edustaa kirkkoa. Se on naisellinen ja sillä on 28 päivän kierto. Se ei ole valo vaan se heijastaa 
valoa tai todistaa valosta. Se on kirkko.

MARS EDUSTAA SOTAA. VENUS EDUSTAA RAKKAUTTA. Se on todistus taivaiden 
jakaantumisesta. Erottelu. 

MARS ON MIESMÄINEN JA VENUS ON NAISELLINEN.

Se on todistus sinulle Jumalan suuresta erottelusta taivaissa, jonka koko maailma näkee.

Comen on! Et kai ajatellut, että tähdet ja planeetat kuuluivat paholaisen puheeseen?

PSALMI 19:1

Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Päivä sanoo 
päivälle, ja yö ilmoittaa yölle. Se ei ole puhetta, se ei ole kieltä, jonka ääni ei kuuluisi. Niiden 
mittanuora ulottuu yli kaiken maan ja niiden sanat maanpiirin ääriin. Auringolle hän on tehnyt 
niihin majan.

KYSYIN OPPINEELTA YSTÄVÄLTÄNI, MITÄ HÄN AJATTELI TUON LÄHENTYMISEN 
JULISTAVAN TAIVAISSA. "Vanhurskauden malja ja vääryyden malja ovat molemmat tulossa 
täyteen. Se on sitä, mitä lähentyminen taivaissa tarkoittaa."

Joten anna kun kertaan, mitä olemme tähän mennessä oppineet

* MONET OVAT NÄHNEET 222 KAIKKIALLA YMPÄRILLÄÄN JA ME TIEDÄMME, ETTÄ 
SIINÄ JUMALA PUHUU MEILLE, ERITYISESTI 22.2.15. [Entäpä 22.2.20?]

Jotain uskomatonta tulee tapahtumaan 22.2. ja uskomme, että se on suuren luokan vuodatus. Tuo 
vuodatus on erityisesti amerikkalaiselle kirkolle.

Tässä on kyseessä Goosenin maakunnan kaltainen erottelu. Se on suuri erottelu hyvien tyyppien ja 
pahojen tyyppien välillä, totuuden ja valheen välillä, Jumalan ihmisten ja tämän maailman 
pahuuden välillä. Seurauksena on suuri erottelu siinä, miten hän käsittelee omia ihmisiään ja niitä, 
joista meidät on erotettu.
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Voi näkyä luonnollinen tapahtuma, joka heijastaa tätä suurta PAMAUSTA, mutta varmasti on 
olemassa taivaallinen tapahtuma, joka on jo menossa. 

USKALLAN HAASTAA TEITÄ TULEMAAN KANSSANI PIDEMMÄLLE. Jos olet koskaan 
opiskellut enemmän Raamattua, sinä tiedät henkilön nimeltään DAKE. Hänen Raamattunsa on eräs 
suosituimmista ja arvostetuimmista opiskelu-Raamatuista.

Dake löysi 176 rukousta Vanhasta Testamentista ja 46 Uudesta Testamentista. Se tekee yhteensä 
222! Siinä se jälleen on! 222 on kutsu rukoukseen. RUKOILE AMERIKKA.

MENNÄÄN SINNE SISÄLLE!

Mitä muuta löysit omalla rukousajallasi?

SINÄ LÖYDÄT ITSESI PIILOSTA VIHOLLISILTASI! Joosua 2:22: "Niin he lähtivät ja tulivat 
vuoristoon ja viipyivät siellä kolme päivää, kunnes takaa-ajajat olivat palanneet. Ja takaa-ajajat 
etsivät heitä kaikkialta tien varrelta, mutta eivät löytäneet."

PARANTAVAT VEDET. 2. Kun. 2:22: "Niin vesi tuli terveelliseksi, aina tähän päivään asti, Elisan 
sanan mukaan, jonka hän puhui."

TÄYDELLINEN EROTTAUTUMIEN VIHOLLISISTASI. Sananlaskut 2:22: "mutta jumalattomat 
hävitetään maasta, ja uskottomat siitä reväistään pois."

TÄYDELLINEN EROTTAUTUMINEN IHMISISTÄ, JOTKA ESTÄVÄT SINUA. Jesaja 2:22: 
"Luopukaa siis ihmisistä, joilla on vain henkäys sieraimissa, sillä minkä arvoiset he ovat!"

SYVÄT JA SALAISET ASIAT. Daniel 2:22: "Hän paljastaa syvät ja salatut asiat, hän tietää, mitä 
pimeydessä on, ja valkeus asuu hänen tykönänsä."

UNET JA NÄYT OPPAANASI. Matteus 2:22: "Mutta kun hän kuuli, että Arkelaus hallitsi Juudeaa 
isänsä Herodeksen jälkeen, niin hän pelkäsi mennä sinne. Ja hän sai unessa Jumalalta käskyn ja 
lähti Galilean alueelle."
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UUSI VIINI JA UUSI VIINIKUURNA. Markus 2:22: "Eikä kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin 
nahkaleileihin; muutoin viini pakahuttaa leilit, ja viini menee hukkaan, ja leilit turmeltuvat; vaan 
nuori viini on laskettava uusiin leileihin.""

MERKIT, IHMEET JA TUNNUSTEOT. Ap.teot 2:22: "Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: 
Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja 
merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niinkuin te itse tiedätte,"

OMA PAIKKASI KRISTUKSEN KEHOSSA. Efesolaisille 2:22: "ja hänessä tekin yhdessä muitten 
kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä."

SUURET USKON TEOT. Jaakob 2:22: "Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja 
teoista usko tuli täydelliseksi;"

ÄLLISTYTTÄVÄ TASAISUUS JUMALASSA ERITTÄIN EPÄVAKAASSA MAAILMASSA. 2. 
Sam. 22:2: "Hän sanoi: 'Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani!'"

YHTEENVETONA

AJATTELEN, ETTÄ 2-22 MERKITSEE PÄIVÄÄ, JOLLOIN NÄHDÄÄN MERKITTÄVÄ 
JUMALAN VUODATUS, JOKA EROTTELEE, JAKAA JA MERKITSEE NE, JOTKA ON 
TODELLA PYHITETTY HÄNELLE. SE ON ISO EROTTELU SIINÄ, MITEN JUMALA 
KOHTELEE NIITÄ, JOTKA OVAT HÄNEN JA TOISAALTA NIITÄ, JOTKA OVAT HÄNTÄ 
VASTAAN. SE ON VALTAVA RUKOUKSEN JA HUUDAHDUKSEN PÄIVÄ JA NE, JOTKA 
NIIN TEKEVÄT, HEILLE ON "GOOSENIN MAAKUNNAN" TAPAINEN ARMO, JOKA 
EROTTELEE HEIDÄT KAIKESTA TUOMIOSTA, JOKA SAATTAA OLLA MATKALLA 
MAAHAN, JOSSA ASUMME. TÄMÄ ON SANA AMERIKALLE JA TÄMÄ ON VIISAUTTA. 
VIISAUS, MUUTEN, LÖYTYY 222:STA JAKEESTA RAAMATUSTA.

MITÄ MINUN PITÄISI TEHDÄ?

TEE PARANNUS. JUOKSE JEESUKSEN LUOKSE! JUOKSE YLISTÄMÄÄN. RUKOILE. 
RAKASTU HÄNEEN, JOKA ON MIELETTÖMÄN RAKASTUNUT SINUUN. LUE ITSESI, 
AJATUKSISSASI, SANOISSASI JA TOIMINNASSASI, YHDEKSI HÄNEN PERHEENSÄ 
JÄSENEKSI. PALAA HERRAN LUOKSE JA OLE KIITOLLINEN SIITÄ, ETTÄ HÄNEN 
SYDÄMENSÄ ON SINUN SUUNTAASI. SINÄ OLET TÄSSÄ MAAILMASSA, MUTTA ET 
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OLE MAAILMASTA. PYHITÄ ITSESI JA ETSI HÄNTÄ HENKILÖKOHTAISESTI 
VOIMAKKAALLA, RADIKAALILLA TAVALLA. OLE YHTEYDESSÄ SAMAAN TAPAAN 
AJATTELEVIEN YKSILÖIDEN JA YHTEISÖJEN KANSSA KRISTUKSEN KEHOSSA. 
KATSO JEESUKSEEN, SINUN SIUNATTUUN TOIVOOSI, USKOSI PERUSTAJAAN JA 
TÄYDELLISEKSI TEKIJÄÄN. HYPPÄÄN MUKAAN NIIN PIAN KUIN VOIT!

TROY BREWER

WWW.TROYBREWER.COM

WWW.OPENDOOREXPERIENCE.COM

WWW.SPARKWORLDWIDE.ORG
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