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Você Não Acreditaria Mesmo Se Lhe Dissessem! 

20 de novembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pelo meu marido, nossos filhos e            

todos os nossos amigos. Obrigado por uma casa quente e segura.           

Obrigado por manter nossas árvores em pé depois dos ventos. Por favor,            

mantenha em frente as nossas árvores inclinadas e não as deixe cair. Pai,             

o Nor'easter chegou agora do sul. Por causa de nossa localização, nos            

acostumamos a nos preparar para o dobro das quantidades de neve           

previstas. 

Quando acordei esta manhã, a neve mal era visível. No entanto, logo            

começou a descer na direção horizontal. Agora o tamanho dos flocos de            

neve dobrou e a visibilidade do lado de fora desapareceu. As meninas            

ficaram em casa hoje quando o distrito fechou as escolas antes da            

tempestade. 

Pai, você me deu um sonho dentro de um sonho ontem à noite. Eu não               

acredito que eu já tive algo parecido com isso ... 

Sub-sonho 1 "Estamos protegidos como o mal é engolido vivo"          

descrição começa ... 

Eu estava me vendo na cama dormindo e sonhando. Logo fiquei inquieta            

enquanto dormia e acordei de repente. Eu me vi e depois acordei para             

qualquer sonho que eu sonhei. Nós 'ambos' então olhamos a hora no            

relógio e eram 3:30 da manhã. 

Isso que sobre o mesmo tempo eu me levantaria para esses sonhos no             

meu primeiro ano desses vindo para mim. Isso foi em 2012 e eu tinha              

tantas coisas para escrever, eu simplesmente não conseguia voltar a          

dormir. Acordar dessa vez pareceu despertar algumas emoções antigas.         

Lembro-me de acordar e não conseguir voltar a dormir, principalmente          

por preocupação. A preocupação parecia me consumir naquela época. 

Agora percebo que provavelmente estava sofrendo de algo semelhante ao          

estresse pós-traumático devido a todas as minhas batalhas pessoais.         

Embora eu nunca tenha experimentado o nível de soldados traumatizados          

na experiência de guerra, eu poderia pelo menos ter um nível de simpatia             

pelo que eles haviam suportado. Eu não ficaria surpreso se o que            

experimentamos enquanto esperamos em Você, Senhor, é semelhante ao         

de um soldado em repouso esperando uma grande batalha irromper. 
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Quando eu estava assim e incapaz de dormir, eu ia à minha área             

devocional na minha sala de estar. Eu orava de joelhos e muitas vezes             

chorava. Eu começaria então a escrever tudo no meu diário. 

Agora, voltemos a esse sonho dentro de um sonho. Eu estava agora            

observando enquanto me sentava para escrever o sonho. O que era tão            

estranho é que, em vez de escrever o sonho em um diário, como eu              

estou acostumado, eu estava digitando-o usando uma máquina de         

escrever antiquada. Embora parecesse demorar uma eternidade para        

fazer isso, eu tinha várias páginas digitadas antes de terminar. Em           

seguida, entreguei as páginas digitadas para entrar no fórum do Nest.           

Depois de fazer isso, eu disse ao meu marido que eu tinha que ir a algum                

lugar, mas não tinha certeza de onde. 

Assim que saí de casa, minha roupa mudou instantaneamente. Eu usava           

botas brancas de combate, calças brancas de lã diferentes de tudo que já             

havia visto antes, um top de lã branco liso e um longo casaco de lã               

branca com capuz. Então percebi que não havia adornos em mim. Até os             

cadarços nas minhas botas não tinham fechos de metal. Não havia botões            

também. 

Enquanto caminhava, notei que minha roupa era da mesma cor que a            

neve ao meu redor. O tecido que eu estava usando era diferente de tudo              

que está disponível aqui na Terra. É imediatamente perversa toda a           

umidade. Minhas roupas estavam secas, embora estivesse nevando lá         

fora. Eu me vi andando pela estrada, virei para olhar para a casa e depois               

fui embora! Foi divertido que eu me encontrasse em busca de onde eu             

tinha ido no meu sonho. 

Quando eu finalmente voltei para o local onde eu havia começado a            

minha "busca por mim mesmo", eu estava instantaneamente em uma          

cidade distante. Depois de andar um pouco mais, logo me vi encontrar            

com uma amiga querida. Ela estava vestida quase como se eu estivesse            

vestida. Ela tinha um sotaque. Eu a conhecia e ela me conhecia, embora             

nunca tivéssemos nos conhecido pessoalmente. 

Como as pessoas ao nosso redor estavam olhando para nós com medo            

devido a nossa aparência, decidimos colocar nossas roupas divinas em          

sacos e comprar algumas roupas de rua para nos misturarmos melhor.           

Nós ficamos juntos o tempo todo. 

O que pareceu estranho para mim foi que fomos capazes de falar juntos             

através do Espírito Santo sem dizer nada em voz alta! Embora não            

pudéssemos ler os "outros pensamentos" um do outro, eu podia ouvir o            

que a outra pessoa estava dizendo quando queriam que eu a ouvisse e             

vice-versa. Muito legal! 
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Logo nos encontramos em um movimentado mercado ao ar livre. Havia           

lojas, pátios e fontes. Foi só então que notamos que nós dois estávamos             

andando descalços. Embora nossas botas de combate possam até ter sido           

consideradas "na moda" onde estávamos, elas ainda estariam fora do          

lugar. Como queríamos nos misturar, decidimos que nossa próxima tarefa          

seria comprar alguns calçados. 

Meu amigo logo encontrou um par de sapatos que se encaixam           

perfeitamente nela. Ela ficou surpresa com isso, pois costumava ter pés           

maiores. Seus pés agora eram "irracionalmente pequenos" em        

comparação, mas ainda perfeitos. Ela ficou encantada com a mudança e           

nós dois começamos a rir. 

Enquanto esperava que o funcionário terminasse com meu amigo, notei          

que um par de sapatos que eu sabia não poderia ser de origem terrena.              

Eu sabia disso instantaneamente, pois eles não eram como qualquer coisa           

que eu já tinha visto antes. O balconista e meu amigo logo perceberam             

que eu estava olhando para eles e pareciam interessados. 

Funcionário: “Esses são únicos. Nenhuma pessoa que os viu para          

experimentá-los conseguiu que eles se encaixassem. Parece que eles         

foram projetados para uma pessoa específica. ” 

Eu: Olhando para os sapatos novos da minha amiga. “O dela é 'único”             

também? ” 

Escriturário:“ Bem, sim. Tantas pessoas quiseram, mas ninguém se         

atreveu a experimentá-las. Os sapatos que você está vendo são iguais. ” 

Minha amiga: rindo. "Vamos, Erin, vá em frente e experimente-os." 

Eu: rindo. “Não há como eu me encaixar nesses sapatos. Eles são            

estreitos e apenas um tamanho 6,5. Meu pé é muito longo e largo para              

isso. 

Decidi olhar os sapatos mais de perto. Fiquei surpreso por não ter notado             

isso antes, mas os sapatos eram da cor verde. Também fiquei surpreso            

por não me importar com a cor, pois normalmente não compro roupas            

verdes, muito menos sapatos. 

Apesar disso, fiquei intrigado. Estes sapatos eram um cruzamento entre o           

melhor couro e a melhor seda combinada. Eles eram sapatos de tecido            

baixo com um tipo de fita de couro que envolvia o tornozelo. Embora eu              

tenha visto projetos semelhantes antes, eles não eram nada assim em           

material ou artesanato. 

Eu: "Ok, vou experimentá-los." 

Eu tentei o sapato no meu pé direito primeiro. Só então, notei que o              

sapato expandiu e moldou o meu pé. Eu não fiz nada para que isso              

acontecesse e o ajuste do sapato foi o mais confortável que eu já tive. Eu               
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olhei para o meu amigo e nós dois rimos e balançamos a cabeça em              

espanto. 

Eu: "Deus é bom!" 

Meu amigo: "Muito bom ... e engraçado também!" 

Nós dois terminamos nossas compras e fomos levados para a área sul da             

cidade em que estávamos. Nós dois estávamos agora usando coberturas.          

sobre nossos cabelos. Nós fomos especificamente para ir ao extremo sul           

de um mercado bonito que havíamos encontrado lá. 

Assim que chegamos, encontramos o começo de um argumento muito          

acalorado. Era um grupo de homens falando em uma língua do Oriente            

Médio, possivelmente árabe. Independentemente disso, graças ao Espírito        

Santo, nós dois pudemos entender o que eles estavam dizendo. Algumas           

famílias estavam enfrentando esses homens porque haviam levado suas         

filhas para longe. 

Enquanto os homens maus lhes ofereciam dinheiro para as meninas, cada           

um deles dissera não. Os homens não se importavam e levaram as            

meninas de qualquer maneira. Enquanto as famílias tentavam envolver as          

autoridades, elas estavam dando as costas para a situação. Enquanto as           

famílias pareciam desassossegadas, as meninas pareciam absolutamente       

aterrorizadas. 

Enquanto estávamos lá, meu amigo e eu oramos e esperamos. Então,           

ouvimos claramente do Senhor antes de como resolveríamos rapidamente         

essa situação. Enquanto esperávamos, seguramos as mãos um do outro e           

oramos a Deus. Após alguns breves momentos de oração, os homens           

malignos congelaram completamente, com a exceção de que ainda         

podiam mover os olhos para trás e para a frente. 

Quando olhamos para eles, pudemos ler seus pensamentos. O Senhor          

estava claramente revelando seus pensamentos para nós. O plano deles          

era levar algumas das garotas para estuprar e levar algumas das outras            

garotas para vender. Eles não tinham respeito por essas meninas e           

olhavam para elas como se fossem cachorros. 

Com os homens congelados, nos aproximamos deles e libertamos as          

meninas. Nós então entregamos as meninas de volta para suas famílias.           

Nós lhes dissemos para sairmos imediatamente e que Deus mostrou favor           

a eles. Enquanto as famílias se afastavam, podíamos ouvi-las gemendo          

de alegria e gratidão. 

Nós então voltamos para os homens malvados 'congelados'. Quando nos          

aproximamos deles, pudemos ler seus pensamentos de intenção maligna.         

Simplesmente, eles estavam agora orando ao seu 'deus' para         

descongelá-los para que eles pudessem nos estuprar e nos matar.          

Enquanto ambos pensamos que este seria o fim de nossa missão, nós            
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lemos os pensamentos deles de um mal ainda maior ocorrendo no sul da             

cidade. 

Em vez de caminhar até lá, nós dois estávamos lá em um instante.             

Quando chegamos ao nosso destino, instantaneamente entendemos por        

que tínhamos roupas que cobriam totalmente nossos corpos e nossos          

cabelos. Lá diante de nós em um palco estava o tráfico humano muito             

gráfico envolvendo apenas meninas, muitas delas repugnantemente       

jovens. Embora houvesse muito poucos compradores reais, havia muitos         

agentes em seu emprego fazendo seu trabalho sujo. 

Percebemos rapidamente que certas idades e cores da pele estavam          

atraindo valores mais altos em dólar. Foi tão repugnante que não vou            

revelar o que vimos. Nós começamos a ficar perturbados, já que éramos            

apenas duas mulheres pequenas e essa operação era enorme e muito           

bem guardada. Sem dizer uma palavra, Deus brotou em nós. Ele nos            

disse para 'relaxar' e deixá-lo liderar quando Ele estava prestes a mostrar            

atos impressionantes através de nós. 

Mal sabíamos o quão incrível! O chão instantaneamente começou a          

tremer violentamente e o chão se abriu ligeiramente. O tremor de alguma            

forma não estava afetando meu amigo ou eu. Isso causou o caos            

temporário e todos aqueles que tentavam fugir estavam congelados. Tal          

como acontece com os homens malignos anteriores, eles não estavam          

congelados como gelo, mas mais como uma paralisia rígida. 

Em seguida, chamamos a atenção para uma característica da água atrás           

do palco projetada para abafar os sons do leilão. Havia três camadas para             

o recurso de água e nós dois movemos nossos braços em uma direção             

ascendente. Embora, de alguma forma, soubesse que havíamos feito isso          

antes, para nossa alegria, a característica da água começou a fluir ao            

contrário. 

Sem esforço, começamos a falar em sua língua nativa, plenamente          

sabendo o que estávamos dizendo. Dissemos às meninas que fazíamos          

parte de uma força celestial enviada para levá-los de volta para casa ou,             

em alguns casos, para lugares ainda melhores. Nós poderíamos dizer que           

as meninas estavam agora aliviadas, excitadas e aterrorizadas, tudo ao          

mesmo tempo. Nós os orientamos a esperar em uma certa área juntos            

como um grupo. 

Nós assistimos então em assombro como algo como um Transporte Teva           

ou Trem de alta velocidade surgiu próximo a eles. Definitivamente não           

era desta Terra e era "estado da arte sobrenatural". Nós poderíamos ver            

que havia outros lá ajudando-os que eram como nós. Quando todas as            

meninas foram colocadas na Teva, ela desapareceu instantaneamente.        

Assim que a Teva desapareceu, os homens foram descongelados. 
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Enquanto a maioria ficou muito brava, alguns ficaram aterrorizados e          

imploraram por sua vida em arrependimento. Enquanto caminhávamos        

para cada pessoa, aqueles que nos fariam mal foram impedidos de           

fazê-lo por algum tipo de barreira divina que agora nos cercava. 

Enquanto caminhávamos, pedras eram jogadas em nossas cabeças e         

podíamos ouvir maldições de morte e estupro ao nosso redor. Havia           

outras coisas ditas e tentadas, mas eu não darei os detalhes horríveis            

além de dizer que suas intenções eram malignas. Depois de um tempo,            

nós pesquisamos cada pessoa. 

Deus então iluminou aqueles que deveriam ser salvos, pois ou estavam           

disfarçados ou estavam com remorso. Nessa multidão de centenas de          

traficantes, apenas um punhado de cinco homens ou estava realmente          

com remorso ou estava lá para encontrar suas próprias filhas e           

disfarçado. Deus nos deu seus nomes e nos chamou para eles se            

revelarem. 

Assim que levantaram as mãos ou fizeram um movimento para a frente,            

também foram divinamente protegidos daqueles que queriam estuprá-los        

e matá-los. Um caminho foi então forçado através da multidão que           

permitiu aos homens caminharem para frente. Nós do que apontamos          

para uma área onde eles deveriam esperar. 

De repente, houve outro terremoto. O chão se abriu e, num instante, as             

centenas de homens do mal foram jogados na fenda e o chão se fechou.              

Nós então nos voltamos para os cinco homens aterrorizados e lhes           

dissemos para 'não mais pecar como Deus os libertou da morte hoje'.            

Enquanto observávamos os homens correndo de volta para a cidade, meu           

amigo e eu ficamos admirados com o que acabara de acontecer. Em            

seguida, observamos o recurso da cascata voltar ao normal e começar a            

inundar a área do leilão. 

Fomos então direcionados de volta para os homens malvados congelados          

que havíamos deixado para trás. Quando voltamos, vimos que as famílias           

de algumas de suas "quase vítimas" retornaram e as espancaram          

severamente. Enquanto os homens ainda estavam vivos, o prognóstico         

para a sobrevivência deles era "não bom". Nós poderíamos ler em seus            

olhos que eles estavam agora implorando pela morte. Nós fomos          

instruídos por Deus a deixá-los lá em seu estado atual. Conforme           

instruído, nos viramos e nos afastamos. 

Sub-dream 1 description over… 

O próximo sonho que eu tive também foi de 'pós-Transformação' e foi            

claramente destinado a ser um guia de treinamento do Senhor,          

reservando nossas ambições pessoais e cedendo à Vontade de Deus em           

todas as coisas, não importa o quê. Nesse sonho, tínhamos que           
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permanecer tão “normais e discretos” quanto possível, enquanto        

esperávamos as instruções e instruções do Senhor… 

Sub-sonho 2 “Misturar-se é de fato, realmente requerido por         

Deus” A descrição começa ... 

O Senhor nos enviou a um cidade universitária distante. Foi um lugar que             

eu reconheci. Mais uma vez, essa foi uma tarefa extremamente difícil           

porque Deus nos revelou a intenção maligna de todos aqueles que nos            

rodeiam. Nós devíamos agir o mais normal possível. Enquanto estávamos          

transformados, de alguma forma não parecíamos isso fora do comum. Era           

como se houvesse vários graus de aparência com base em uma dada            

circunstância. 

Um par de nós estava em um pequeno apartamento temporário na cidade            

que era a nossa base. Havia seis outros 'como nós' na cidade ao mesmo              

tempo que nós. Eu nunca entendi antes, porque éramos tão          

frequentemente em lojas ou restaurantes como clientes em meus sonhos,          

mas agora percebemos que é porque estávamos aprendendo sobre as          

pessoas 'discretamente' e nos misturando com a multidão ao nosso redor. 

Uma noite, fomos enviados a um lugar para nos encontrarmos com as            

outras seis pessoas. Um anjo do Senhor também estava lá e ele estava             

nos instruindo a ser como aqueles ao nosso redor e sempre se misturar,             

nem reagir ou interagir, a menos que Deus também nos instrua. Não            

importa o que aconteça ao nosso redor, devemos apenas fazer a vontade            

de Deus através de nós e que Ele tornará isso óbvio. Depois que o anjo               

nos disse isso, ele saiu e nos dispersamos. 

Em seguida, iniciamos nossas viagens de volta aos nossos respectivos          

apartamentos. Conforme as instruções, nós nos misturamos com a         

multidão. Bem, mesmo que a multidão da faculdade da noite em torno de             

nós estivesse bêbada, turbulenta e desagradável, nós não éramos ...          

sorrisos. Só então, notamos que um dos nosso grupo estava          

confrontando um homem que acabara de comprar algumas drogas em          

uma seringa. Ela, como nós, já sabia que o homem estava planejando            

usar esta seringa para estuprar uma mulher inocente. 

O que aconteceu em seguida tudo pareceu acontecer em câmera lenta.           

Observamos quando o homem começou a dirigir o final da seringa em            

direção ao rosto da mulher transformada. Estava indo bem entre a testa            

dela. Pouco antes de mergulhar em sua testa, ela desapareceu. Todos           

aqueles ao seu redor que viram isso começaram a gritar e fugir. 

Em vez de voltar para os nossos apartamentos, fomos orientados a voltar            

ao nosso local original de reunião. O anjo estava parado ali para nos             

receber na porta. Ele nos disse que a mulher havia sido removida dessa             

tarefa em particular, mas não foi removida como trabalhadora. Ele então           
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nos disse que isso era uma lição para nós, e para ela, essa mistura é               

essencial e exigida por Deus de nós em nossa jornada com Ele. Ficamos             

todos muito aliviados por essa mulher ainda ser uma trabalhadora! 

Só então, uma mulher transformada diferente chegou para fazer parceria          

com a pessoa que tinha acabado de perder seu parceiro. Os oito de nós              

foram instantaneamente levados para um lugar com uma enorme         

cachoeira. Embora não fossem as Cataratas do Niágara, eram bastante          

semelhantes tanto em tamanho quanto em potência. O anjo então nos           

instruiu sobre como fazer a cachoeira fluir ao contrário. Cada um de nós             

foi capaz de fazer isso com Deus fluindo através de nós. No entanto,             

também ficou muito claro que nenhum de nós poderia fazer isso sozinho            

... só com Deus e somente com Deus. 

Sub-sonho 2 terminado… 

 

Recebido terça-feira, 20 de novembro de 2018 

Sub-sonho 3 “Os 'conjunto de Objetos' estão chamando… não         

respondam!” A descrição começa… 

Meu marido e eu estávamos juntos em uma cidade distante enquanto ele            

estava entrevistando com uma corporação muito grande. A entrevista foi          

longa e abrangente, envolvendo vários dias de várias reuniões e          

entrevistas com vários departamentos. 

Embora já tivéssemos sido Transformados, nossa luz de glória do Céu foi            

"encoberta" durante certos momentos. Enquanto ainda parecia atraente,        

não foi exagero. Cheguei agora à conclusão de que Deus nos disfarça ou             

nos revela, nos irradia alto ou nos irradia como uma determinada           

situação exige. Como de costume, Deus sabe exatamente o que é           

necessário para qualquer situação e quando. Nós somos        

instantaneamente "conforme necessário". 

Enquanto meu marido estava sendo entrevistado, fui contatado pela         

empresa entrevistadora. Eles devem ter gostado do meu marido como          

eles eram muito encorajadores e quiseram me prover um carro de cidade            

de companhia para sightsee. Isso me fez sorrir, porque eu sabia que eles             

queriam que eu me apaixonasse pela companhia e pela cidade, para           

depois encorajar meu marido a aceitar o emprego. Bastante inteligente! 

Depois que fui pego, fui levado para uma área da cidade que ficava ao              

longo da margem do rio. Era fofo, cheio de galerias e restaurantes.            

Enquanto eu andava por aí, comecei a ver um padrão estranho surgir.            

Havia uma série de cartazes publicitários com um tema comum, embora           

difícil de ver no início. Eles foram lindamente ilustrados e extremamente           

manipuladores. 
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Depois de caminhar um pouco para escanear os arredores, decidi dar           

uma olhada mais de perto em uma das galerias de artistas. Enquanto eu             

caminhava para dentro, a primeira coisa que notei foi que um           

curta-metragem estava tocando em um loop e estava completamente         

relacionado aos cartazes que eu tinha visto do lado de fora. O ciclo             

começou mostrando um menino que era um pintor e ilustrador          

extraordinariamente talentoso. 

O circuito mostrou que seus pais foram abordados por uma organização           

que estava disposta a dar-lhe uma bolsa de estudos de prestígio para            

uma escola especial para crianças superdotadas. No entanto, logo percebi          

que havia uma captura, uma captura relacionada a todos os cartazes. O            

menino precisaria fazer um teste de DNA para ver se ele era páreo para              

qualquer um dos pintores mestres. A lista de pintores incluía Van Gogh,            

Michelangelo, Da Vinci e outros. 

O circuito nos informou que o menino ou os pais do menino poderiam             

fazer esse teste. Tudo o que precisariam fazer era usar um dos objetos             

simples e enviá-lo por e-mail ou deixá-lo em um laboratório local. Os            

resultados foram prometidos dentro de 24 horas e o único custo           

envolvido foi uma modesta taxa de processamento de registro. O slogan           

era cativante… ”Hoje, você é um artista, amanhã, você é uma lenda!” 

Fiquei revoltado, mas impressionado, pois sabia o verdadeiro motivo para          

eles quererem fazer isso e eles estavam fazendo um ótimo trabalho           

fazendo o teste incrivelmente. tentador. Assim que o circuito completou e           

estava prestes a começar de novo, um dos funcionários da galeria se            

aproximou de mim. O timing parecia bem calculado. 

Mulher: Sorrindo. "Olá! Você já recebeu seu objeto gratuito? ” 

Eu:“ Não. Não tenho certeza se isso é para mim. ” 

Mulher: Parecendo chocada. “Não importa se isso é para você ou não.            

Apenas um dos membros da sua família seria necessário para lhe dizer se             

você é um jogo. Nós então saberemos também. ” 

Eu: Blefando. “Eu não entendo porque tudo isso é tão importante.” 

Mulher: “Bem, vou explicar. Através deste teste, você terá informações          

sobre de onde você veio… seus inícios. Não só isso, mas há recompensas             

e promoções para aqueles que escolhem fazer isso agora. Há          

recompensas para aqueles que avançam bravamente. Já houve para         

aqueles que já têm. ” 

Eu:“ Embora eu pudesse ver isso sendo benéfico se você tem DNA            

'vantajoso', e se o seu DNA for o oposto e você estiver relacionado com              

alguém na história que foi ruim. Por exemplo, e se fosse descoberto que             

eu estava relacionado a um assassino ou a um líder que havia            

9 



assassinado muitos. Eu não poderia, então, ser responsabilizada por seus          

crimes? ” 

Mulher: Parecendo confusa. “Não, não, não, não é culpado por          

associação! Tente não olhar para o negativo. Estamos aqui para lhe           

oferecer uma experiência positiva. ” 

Eu:“ Hmm, bem, obrigado por explicar isso. Eu não estou interessado,           

obrigado. Só vou continuar olhando em volta. 

A mulher me lançou um olhar que me disse claramente que estava muito             

zangada e chateada com minha recusa em fazer isso. Em vez de reagir a              

ela, senti o Espírito Santo chamar minha atenção para uma pintura de            

pastor em um pasto. O campo que ele estava cuidando tinha uma cerca             

de pedra separando o campo em dois. De um lado da cerca havia ovelhas              

e, do outro lado da cerca, havia cabras. 

Eu: sorrindo. “Vou levar essa pintura, por favor!” 

Mulher: “Tem certeza? É caro. ” 

Eu:“ Não tem problema. Por favor, envolva-se para mim. ” 

Mulher:“ Eu não tenho certeza porque você iria querer essa pintura? Há            

algumas peças muito mais notáveis na galeria que eu poderia mostrar a            

você. ” 

Naquele segundo, senti o Senhor crescer em mim. A presença de Deus            

estava de alguma forma agora brilhando de mim. Como de costume, eu            

não tinha certeza do que Ele estava prestes a fazer, mas eu sabia que, o               

que quer que fosse, seria maravilhoso! 

Mulher: Em uma voz agitada e levantada. “Eu pessoalmente acho que           

essa pintura é atroz. Pior ainda, é religioso e, portanto, divisivo. As coisas             

não deveriam mais ser assim do jeito que nosso mundo se tornou agora.             

” 

Eu:“ Bem, elas ainda são assim. O kit que você me ofereceu quando             

cheguei pela primeira vez não é um enviado para se beneficiar, mas sim             

para reunir provas. Esta evidência é necessária, pois eles querem caçar e            

destruir as ovelhas. As cabras odeiam as ovelhas e querem que as            

ovelhas sejam divididas e destruídas. As cabras não têm pastor e elas            

não têm autocontrole. ” 

Mulher: Agora gritando comigo. "Eu quero que você deixe esta loja           

agora." 

Eu sabia que essa mulher não era a proprietária e não tinha autoridade             

para me forçar a sair. Eu também sabia que o dono estava por perto e               

sabia que queria comprar essa pintura. 

Eu: “Não, acho que não. Por que eu deveria? Eu quero comprar a pintura.              

Se você odeia tanto a pintura, por que você não quer se livrar dela              

vendendo para mim? Dessa forma, você não é mais lembrado da           
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"divisão". Você tem uma escolha aqui. Você pode escolher de maneira           

diferente. ” 

Nesse ponto, a dona havia chegado e indicou que estava feliz em vender             

a pintura para mim. O dono então prontamente embrulhou a pintura e            

entregou para mim. Eu agradeci ela. Assim que eu estava prestes a virar             

para a porta para sair, a mulher começou a jurar para mim e rasgar suas               

roupas. Ela logo ficou absolutamente histérica. 

Mulher: gritando. "Você é um deles! Você *****! ” 

Havia muitos palavrões para contar e, certamente, nenhum deles vale a           

pena escrever. Ela logo caiu no chão e começou a engatinhar e rolar. Seu              

rosto logo ficou tão contorcido que ela começou a parecer uma pessoa            

diferente. Eu senti que o Senhor queria que eu fosse embora           

imediatamente. Quando o fiz, voltei a notar que as mulheres tinham           

torcido o pescoço para trás como se tivesse sido quebrado. 

Ela não parecia mais natural. Ela parecia malvada. Ela então ficou na            

janela olhando para mim com um olhar demoníaco, mas morto, em seu            

rosto enquanto eu me afastava. Foi uma visão muito perturbadora e           

antinatural! Continuei andando de volta para o carro da cidade. Quando           

me aproximei do carro, a "normalidade comparativa" do motorista era          

reconfortante. 

Motorista: "Eu estava longe demais para ouvir qualquer coisa, mas até eu            

poderia dizer que o vendedor parecia chateado com a sua compra." 

Eu: Downplaying it. "Sim. Ela achou que eu deveria comprar uma peça            

mais moderna. ” 

Motorista: Sorrindo. "Então, onde agora também?" 

Eu: "Eu acho que estou pronto para voltar ao meu hotel. Estou cansado             

agora. ” 

Driver:“ Você tem certeza de que não posso levá-lo ao nosso mercado            

central? É lindo lá. Há algumas águas refrescantes para venda lá. Parece            

que você poderia usar alguns agora mesmo. ” 

Eu:“ Você está certo, estou com muita sede. Isso soa maravilhoso.           

Vamos. 

Quando chegamos ao mercado, pude ver que estava cheio de turistas e            

estava extremamente ocupado. Eu notei uma loja de queijo pequena e           

decidi ir e comprar um pouco de pão e queijo. Havia um sinal lá e eu                

comecei a rir enquanto eu lia ... 

"Experimente o nosso queijo de cabra ou manteiga de cabra e receba um             

pão fresco de pão de fermento." 

Eu balancei a cabeça. Depois de um tempo curto, um atendente de            

degustação de queijo me abordou com amostras dos dois produtos de           

cabra. 
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Mulher: Sorrindo. “Você gostaria de experimentar uma amostra grátis?” 

Eu: “Obrigado, mas não. Sou alérgica. 

Ela se virou e foi embora. Eu olhei então ao redor e fui impressionado              

pela variedade volumosa de queijos. A maioria não era de cabra, então            

eu comi algumas amostras. Logo decidi comprar um pacote variado de           

queijo gourmet e um pedaço de pão. Eu andei até o balcão. A mulher da               

amostra estava agora trabalhando na caixa registradora. 

Mulher: “Você é a única alérgica a queijo de cabra, correto?” 

Eu: “Você poderia dizer isso.” 

Mulher: “Você gostaria de descobrir as origens de suas alergias?” 

Eu: “Não, estou bem, obrigado . " 

Mulher:" Eu tenho um objeto gratuito que lhe dirá as origens de suas             

alergias e outras doenças físicas. Por que você não quer isso? Até te dirá              

... ”Eu levantei a mão para interrompê-la. Ela logo continuou. “Mas…” 

Eu: “Olha, eu já sei tudo sobre isso.” 

Mulher: Agora ofendida e frustrada. “Mas há tantas coisas boas que vêm            

ao fazer este teste.” 

Eu: “Você sabe o que… você não é um grande vendedor. Eu vou pegar              

isso e ir. ” 

Eu senti mais uma vez Deus se levantar ou crescer em mim. A mulher              

então começou a mudar. Ela agora estava se contorcendo e se           

contorcendo. Ela estava agora murmurando em uma voz estranha e eu           

poderia dizer que havia uma entidade maligna dentro dela que agora           

estava falando comigo. 

Mulher: devagar "Eu conheço você. Eu conheço você. Eu conheço você.           

Eu sei… ” 

Eu: Interrompendo. "Oh sim! Bem, eu sei exatamente quem você é e eu             

estou aqui para lhe dizer que seu tempo é muito, muito curto. ” 

A entidade começou a gritar coisas horríveis para mim em troca que eu             

não repetirei. Com apenas um simples aceno de minha mão, a mulher            

instantaneamente não conseguiu falar outra palavra. A entidade nela         

estava completamente silenciada! Como ela não tinha tocado minha         

compra e eu tinha perdido meu apetite agora, eu decidi simplesmente           

virar e ir embora e deixar o queijo e o pão para eles colocarem de volta.                

Eu voltei para o carro. 

Eu: "Estou pronto para voltar ao hotel agora." 

Driver: Aparentemente decepcionado. “Você tem certeza de que não         

posso levá-lo a outra parada?” 

Eu: “Sim, tenho certeza, mas obrigada! Acho que vou voltar para o            

campus e esperar que meu marido volte. ” 

Motorista:“ Claro… não há problema! ” 
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Senti o Senhor me dizer para ficar em silêncio até eu me juntar ao meu               

marido. Eu fiquei em silêncio e apenas observei. Quando nos          

aproximamos da portaria do campus, parecia haver alguns manifestantes         

segurando cartazes. Os sinais diziam coisas como: “Eu não sou meu pai”,            

“não sou um assassino” e “eu sou uma boa pessoa”. Enquanto via então             

alguns deles sendo presos e levados embora, também vi outros fugindo           

da área. 

Motorista: “Vou levá-lo para a entrada sul, para que possamos evitar           

tudo isso.” 

Eu: Com a inspiração do Espírito Santo. “O que significam os sinais?”            

Perguntei isso, embora já soubesse exatamente o que significavam. 

Motorista: “O normal… são alguns clientes descontentes.” 

Eu: “Hmm. A sua empresa fabrica esses objetos? ” 

Driver:“ Sim. É uma das divisões. Um muito popular. A corporação reúne            

informações para a empresa controladora. 

Agora eu sabia de antemão que a empresa era corrupta. Logo me            

encontrei com meu marido. Eu não disse nada para ele, mas sorri. O             

Espírito Santo em nós mais uma vez nos permitiu comunicar uns com os             

outros sem palavras. Queríamos fazer isso dessa forma, pois não seria           

fora de questão para uma empresa corrupta ter dispositivos de escuta, ou            

bugs, em muitos lugares, incluindo onde estávamos agora. 

Meu marido: Em sua mente para o meu. “Eles me ofereceram um pacote             

incrível. Eu disse a eles que pensaria sobre isso e que eu os deixaria              

saber na sexta-feira se eu assumiria a posição. ” 

Eu: Na minha cabeça, para ele. “Eles tentaram tirar uma amostra do seu             

DNA usando um de seus 'objetos'?” 

Meu marido: Rindo. “Eles enviaram alguém para pessoalmente levar uma          

amostra. A enfermeira era muito bonita. Eu acredito que eles          

especificamente contrataram alguém que se parecia com ela sabendo que          

as pessoas teriam dificuldade em dizer não para ela. Eu sabia que evitar             

isso, o que eu fiz. Há tantas outras coisas que tenho que te contar.              

Vamos juntar nossas coisas e ir para casa 'de outra maneira'. ” 

Nós dois rimos como já sabíamos de antemão que íamos levar 'God Air'             

para casa. Meu marido pegou minha mão. Ele gentilmente apertou minha           

mão e fomos instantaneamente para casa. 

Sub-sonho 3 descrição sobre ... 

Pai, todos esses sonhos foram extremamente impressionantes. Nos        

últimos dias, estamos sob severo ataque. Eu reconheci esses ataques          

como sendo semelhantes aos do passado, pois eles eram de um padrão            

similar. Eu tive pessoas me tratando extraordinariamente horrível por         

absolutamente nenhuma razão, a cada vez com testemunhas "do meu          
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lado" testemunhando que isso ocorreu. Está além do normal e eles foram            

bastante cruéis. 

Pai, por favor, levante-se e nos fortaleça. Estou tão profundamente          

perturbado pelo aumento do mal. É facilmente três vezes pior do que em             

2012. Não parece haver qualquer indicação de que irá diminuir em breve.            

A notícia tem sido profundamente perturbadora e meu marido pode          

atestar minhas lágrimas súbitas com a magnitude do mal. 

Nós tivemos que dirigir na cidade alguns dias atrás e todos nós assistimos             

com horror como uma família em uma van estava tentando virar à            

esquerda. Quando o fizeram, um carro vindo na direção oposta com           

muita capacidade de desacelerar para se certificar de que ninguém estava           

ferido, em vez disso, acelerou para exercer seu poder de vida ou morte             

sobre eles. Foi uma falta estreita. Eu imediatamente comecei a chorar           

quando percebi o perigo que nossos garotos estão dirigindo se eles não            

tivessem a proteção de Deus. 

A criança deve viver com medo, pai. Nenhuma pessoa deve estar em            

perigo por causa de sua religião ou cor da pele. Ninguém deve ser caçado              

como cães porque eles são judeus ou qualquer outra religião. As coisas            

mudaram… ainda não têm realmente. O mundo ficou tão frio e tão rápido,             

quem consegue acompanhar? 

Nós amamos você, pai. Aqueles de nós ainda aqui por você, chamam a Ti              

porque nós Te amamos e ansiamos pelo dia em que você virá e nos              

curará. Por favor, deixe em breve. O Dia de Ação de Graças aqui nos EUA               

está a apenas dois dias de distância. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em um enorme vale cercado por colinas. Antes de mim havia             

milhares ou mais pedras pequenas com inscrições. Percebi que isso era           

um "vale da morte" quando percebi que essas rochas eram marcas de            

morte após uma inspeção mais minuciosa. Comecei a chorar quando          

passei por eles. 

Meu coração estava pesado. No meio do túmulo, um pedregulho gigante           

com degraus esculpidos circundava a fronteira até chegar ao topo. No           

topo, havia uma chama. De alguma forma, eu sabia que essa chama            

devia estar queimando continuamente por alguns milhares de anos. A          

chama estava vindo de um buraco no topo. 

Próximo a isso e cortado da rocha havia um banco de pedra no qual se               

podia sentar. Eu decidi subir as escadas para me sentar no banco.            

Quando cheguei ao banco e sentei, olhei para a magnitude da morte            

neste vale. Eu lamentei por aqueles que foram mortos quando senti que            

era um lugar para os mártires. 
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Enquanto eu me sentava lá, o sol se pôs e o crepúsculo se transformou              

em noite. Havia inúmeras estrelas nos céus. Ao longo do horizonte sul e             

leste, a lua começou a subir. A lua era linda, como uma pérola. Quando              

subiu, pude ver as pequenas lápides da luz enterrada. O que vi foi             

dividido em linhas. Eu reconheci doze cores de pedra em grupos. Isso me             

deixou intrigado. 

Eu: “Quem são estes, pai? São esses mártires? ” 

Eu sentei e vi a beleza desse lugar. No ar da noite, essas pedras              

cintilavam como jóias. Eu comecei a cantar uma música. Era uma música            

diferente de qualquer música que eu já havia cantado antes. Veio de            

dentro de mim. Foi bonito. Enquanto eu cantava, comecei a ouvir os            

outros cantando comigo. Foi uma música com camadas. Foi uma canção           

de adoração a Deus, nosso Pai e Jesus, que foi morto por nós. 

Nossas vozes se juntaram e se elevaram em crescendo. Eu sabia que            

essa música não era apenas especial para nós, mas também especial           

para Deus. Agora estou chorando enquanto escrevo. Jamais poderia         

imaginar amar tanto o Senhor nosso Deus que eu entregaria todas as            

minhas ambições terrenas só para ter a honra de Sua presença. 

Eu senti uma mão tocar suavemente meu ombro. Eu me virei e lá estava              

Uriel! Mais uma vez, ele estava de armadura completa. Ele parecia forte e             

aterrorizante, mas seus olhos eram tão gentis. 

Eu: “Oh, oi, Uriel! A guerra ainda está furiosa? ” 

Uriel:“ Sim, Erin. A batalha é diferente de qualquer outra como os            

inimigos de Deus no céu e no homem estão lutando a batalha para             

vencer. Eles fazem isso, embora o resultado já tenha sido determinado           

por Deus. O que você vê ao seu redor aqui é o vale da sombra da morte.                 

É uma sombra porque é só isso ... uma sombra. 

“Os túmulos são daqueles que perderam suas vidas por sua fé em Deus e              

permaneceram em Sua verdade. Este é um memorial, como um          

monumento ou promessa, de Deus que, em breve, Ele fará tudo o que             

prometeu. Aqui, esta lâmpada nunca se apaga. Esta chama queima          

eternamente. ” 

Eu: Chorando. “Oh, quanto tempo, Uriel? As coisas estão piorando no           

mundo. Deus não nos chamará logo a Ele para nos curar e fortalecer? Se              

não, quem vai suportar isso? Meu coração pulou várias vezes hoje. Eu            

estava sofrendo profundamente pelos outros e preciso de cura, ou não           

suportarei isso. Eu não posso mais perguntar. Eu sinto que tenho sido um             

mendigo, um chorão e um queixoso. ” 

Uriel:“ Erin, Deus está com você. Ele está lhe mostrando grandes           

mistérios. Há tanta coisa que você não acreditaria mesmo se Ele me            

enviasse para lhe contar. Saiba disso ... Deus fará tudo o que Ele             
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prometeu a você. Seu amor nunca morre. É uma chama eterna. Deus não             

esquece e Ele vai vingar vidas perdidas por causa de seu coração. 

“Agora, você pergunta, o que é isso? É o começo de um novo capítulo,              

um novo vale e um novo amanhecer. Vocês, que estão escondidos sob            

Suas asas e nas fendas das rochas, logo sairão em espaços abertos. Ele             

te encontrará lá no Vale da Bênção. Cada um de vocês será como uma              

lâmpada com a chama de Deus em você. 

“O que você vê aqui são seus antepassados que sacrificaram e lutaram            

sabendo que esse dia chegaria. Deus mantém o controle de seus filhos ...             

Seu rebanho. Ele conhece cada história e você nunca está perdido porque            

a chama de Deus ilumina seu caminho. 

“Agora, há outra revolta e eu devo ir. Logo você entenderá a gravidade             

dos eventos ao seu redor. No entanto, você deve saber que Deus o             

escondeu em seu tremor. Você foi processado 'morto' e ninguém de           

interesse. Você foi mantido por este tempo. Logo você não mais           

perguntará "quanto tempo, Senhor, até que nos vingue?" porque chegou          

a hora. ” 

Eu:“ O Senhor me mostrou há seis anos que os terremotos seriam uma             

medida. ” 

Uriel:“ Isso é porque aqueles que foram enterrados e dormindo surgiram           

para se preparar para a decepção vindoura. Essas áreas estão cheias de            

santuários e túneis e estão em terras remotas. Eles logo se revelarão.            

Estas áreas de terremotos são de Deus como um marcador e algumas são             

criadas pelo fraturamento pelas mãos do mal. O mal aumentou e há um             

ar frio que varreu a Terra. 

“Erin, muitos vão cair em breve. Aqueles que não mantiverem suas           

lâmpadas cheias de óleo desaparecerão. Os que são raivosos e          

desafiadores, porque se consideram mais dignos e mais valiosos para          

Deus do que você vai cair. Você verá mais ataques contra os santos em              

ondas de depressão e desânimo, pois o inimigo mudará de tática. 

"Não seja enganado. Este é o tempo escrito. A alegria do Senhor é a sua               

força. Mesmo que sua aparência externa seja cheia de pesar por aqueles            

que perderam e as notícias relatem isso, tenha alegria porque o tempo do             

Senhor chegou. 

“Agora, devo voltar para a batalha. Sua adoração e orações são armas            

fortes contra o inimigo. Você vai logo cantar uma nova música. Presentes            

para curar, encorajar e fortalecer você do Céu estão a caminho. Você            

será sobrenaturalmente forte. Você será sábio e conhecedor. Você será          

capaz de escalar uma parede e pular para pegar uma fruta. 

“Sua pele ficará sem defeito ou ruga. Sua aparência será jovem. Você vai             

entregar tudo a Deus para seus propósitos. Você será como um soldado,            
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mas a chama de Deus em você irá aterrorizar muitos. Você será            

protegido por anjos ... ”Ele olhou para cima. “… E nada prevalecerá            

contra você. Você conhecerá os planos do inimigo antecipadamente.         

Homens e mulheres com más intenções confessarão antes de você e os            

outros buscarem suas vidas. 

“No entanto, não se preocupe, pois nenhum dano acontecerá a você ou à             

sua família. Deus irá fornecer-lhe tudo o que você precisa. Você voará            

nas asas das águias. Você vai andar e não vai desmaiar. Aqueles que             

foram antes de você estão intercedendo aqui por você. Não se preocupe.            

Tome coragem! Eu devo ir! ” 

Só então, Uriel abriu suas enormes asas e ele se foi. Eu chorei quando vi               

'estrelas' se movendo ao longe. Eu sabia que esta era uma batalha            

distante nos lugares celestiais. 

Sonhe mais… 
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