
Ο Ιησούς λέει... Αστεροειδείς και κομήτες έρχονται προς την κατεύθυνσή σας και 
“κατασκοπεύουν μέσω κινητών τηλεφώνων“ 
Σεπτέμβριος 12, 2022 - Λόγια από τον Ιησού στο Udo για τους κατοίκους της καρδιάς και όλους 
εκείνους που έχουν αυτιά να ακούσουν 
 
“Ένα κοσμικό πεδίο συντριμμιών είναι καθ' οδόν προς εσάς. Αυτά τα τεράστια και τεράστια 
πεδία συντριμμιών, που περιέχουν αστεροειδείς και κομήτες, θα χτυπήσουν τη Γη σε διάφορα 
μέρη, προκαλώντας αλλαγές όχι μόνο στον φυσικό κόσμο αλλά και στο μυαλό των ανθρώπων. 
Οι επιστήμονες έχουν μελετήσει εδώ και καιρό πότε και πού θα χτυπήσουν οι αστεροειδείς και 
ο εχθρός χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να επιφέρει αλλαγές στις σκέψεις και τις 
αντιλήψεις σας. Θα χρησιμοποιήσει το φόβο, την ανησυχία και τον ενθουσιασμό για να ελέγξει 
τις σκέψεις και να χειριστεί τη νοοτροπία. 
Η χρήση αυτών των μηκών κύματος, η χρήση στρατιωτικού λογισμικού κατασκοπείας για την 
παρακολούθηση των ανθρώπων μου και την κατασκοπεία των τηλεφώνων τους προκειμένου 
να λάβουν πληροφορίες και να τα απενεργοποιήσουν, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Η 
σημερινή τεχνολογία είναι πολύ προηγμένη και οι κακές προθέσεις της εφαρμόζονται με 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Οι περισσότερες χώρες παρακολουθούν τους πολίτες και τις 
υπηρεσίες πληροφοριών τους με υψηλή τεχνολογία, χρησιμοποιώντας προγράμματα 
κατασκοπείας και drones. Η εξαιρετικά μεγάλη και ανεξέλεγκτη βιομηχανία ιδιωτικών 
προγραμμάτων κατασκοπείας μπορεί να πραγματοποιήσει εγκληματολογική ανάλυση κινητών 
τηλεφώνων που δείχνουν στενή σχέση μεταξύ των χρονικών σημάνσεων που σχετίζονται με 
έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών σας και της έναρξης της παρακολούθησης, μέσα 
σε λίγα δευτερόλεπτα. 
Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας που έχει δει ο αδελφός Udo είναι ένας από τους στόχους για τους 
οποίους οι ελίτ ενδιαφέρονται εξαιρετικά... Χιλιάδες άνθρωποι σε περισσότερες από 50 χώρες, 
βασιλικές οικογένειες, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, 
στρατιωτικοί και αρχηγοί κρατών έχουν διωχθεί παράνομα μέσω των κινητών τους τηλεφώνων 
μέσω προηγμένου κατασκοπευτικού λογισμικού. 
Θα ήμουν ευτυχής αν περνούσατε λιγότερο χρόνο με αυτές τις συσκευές και περισσότερο 
χρόνο μαζί Μου. Θα υπάρξουν φορές που δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στις ηλεκτρονικές 
σας συσκευές και δεν θα μπορείτε πλέον να τις χρησιμοποιήσετε. Θα ήταν συνετό να το 
εξασκήσετε αυτό τώρα: τακτικά διαλείμματα όπου απενεργοποιείτε αυτές τις συσκευές και 
εισέρχεστε στη λατρεία ή απλά περνάτε χρόνο μαζί Μου. Θα σας παράσχω και θα σας 
εξοπλίσω με πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία. 
Ελάτε, παιδιά Μου, αναπαυθείτε μαζί Μου και θα καταλάβετε την πληρότητα της Αγάπης Μου 
και την ξεχειλισμένη χαρά που έχω για σας καθώς περνάμε χρόνο μαζί.“ 


