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Dream 108 - Bebendo Com Vontade
Recebido sábado, 1 de fevereiro de 2014

(anteriormente conhecido como Heaven 34)

Comunhão…

Recebi mensagens de meu filho de quatorze anos que minha filha de doze não era no ônibus.
Liguei rapidamente para a escola para obter detalhes, mas eles também não a tinham visto. A
escola então me encaminhou para o 'Bus Barn' para obter mais informações.

Mandei uma mensagem para minha filha, mas não recebi resposta. Liguei para o Bus Barn e
eles prontamente revistaram os ônibus para o caso de ela ter entrado acidentalmente no ônibus
errado. A Bus Barn então ligou para o ônibus de costume e o motorista disse que ela não havia
entrado no ônibus hoje.

Em seguida, liguei para a escola novamente. Vinte minutos se passaram e eu estava
começando a entrar em pânico. A escola colocou uma página para ela, mas não obteve
resposta. Todos os seus professores também foram informados. Contei a situação ao meu
trabalho e depois fui embora.

Fiquei perturbado porque sabia que minha filha nunca deixaria de embarcar no ônibus sem
avisar alguém primeiro. Eu também sabia que ela não iria para casa com um amigo sem pedir.
Embora seu irmão tivesse feito coisas assim no passado, ela nunca.

Liguei para a escola novamente, pois trinta minutos já haviam se passado. Agora todo mundo
estava vasculhando o terreno da escola. Todos os professores, o diretor e outros funcionários
estavam procurando por ela. Eu estava realmente começando a entrar em pânico. Falei com a
pessoa da escola…

Eu: “Quando e quem liga para o 911 quando esse tipo de coisa ocorre?”

Mulher: “Vamos procurar primeiro. Enquanto isso, dirija até aqui, mas primeiro pare no mercado
local. Às vezes, as crianças vão lá para pegar lanches depois da escola, então talvez ela tenha
parado por aí. ”

Eu: “Mas ela não tem dinheiro”.

Mulher: “Sim, mas você sabe mesmo? As crianças fazem coisas estranhas às vezes. ”

Eu: Fiquei zangado com a insinuação de que, afinal, talvez não conheça minha filha tão bem.
“Olha, você conhece meu filho bem, pois ele está em seu escritório com bastante frequência.
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Com ele, eu não ficaria surpreso se algo assim acontecesse. No entanto, com ela,
simplesmente não há maneira. ”

Mulher: “Você tem razão. Continuamos procurando. ”

Quarenta minutos se passaram. Enquanto eu procurava por ela enquanto dirigia mais devagar
do que o normal, os ônibus escolares passaram por mim na estrada. Eu tinha feito duas
ligações para o pai da criança também.

Eu: Eu deixei escapar: “Nossa filha está desaparecida! Parece que ninguém consegue
encontrá-la ”

Pai:“ Ok, irei para a escola também. ”

Agora eu estava totalmente em pânico. Liguei para a escola mais uma vez do meu celular. Ela
havia desaparecido em algum lugar entre o sexto período e o ônibus. Isso tudo parecia fora de
lugar em um dia de inverno tão lindo e calmo e ensolarado.

Meu coração estava batendo forte e agora eu dirigia mais rápido do que o normal para chegar
à escola. Pensei nela e pensei no que pode ter acontecido. Eu sei que homens maus
vasculharam estacionamentos de escolas em outros lugares no passado.

De repente, percebi que não sabia os números de telefone de nenhum de seus amigos nesta
escola relativamente nova. Eu rapidamente liguei e mandei uma mensagem para ela
novamente, mas ainda nada. Continuei em pânico.

Eu: Eu clamei ao Senhor. “Senhor, por favor, não deixe que isso seja Tua Vontade? Por favor,
Senhor! "

Nesse momento, o telefone tocou e ouvi sua voz.

Filha: “Mãe, sou eu. Eu estava no ônibus o tempo todo. Já estou em casa e seguro. ”

Eu comecei a chorar. Eu tinha me mantido bem até aquele ponto, mas então simplesmente
perdi o controle. Eu parei no estacionamento de um berçário e me tornei uma bagunça
chorona.

Eu: “O que aconteceu?”

Filha: “Nada. Eu havia alisado meu cabelo esta manhã. Todos até comentaram que eu parecia
uma garota diferente. ”

Ambos começamos a rir. Acontece que tanto o motorista do ônibus quanto seu irmão
procuramos por seu cabelo normalmente encaracolado. Cabelo liso para ela era extremamente
raro e ela geralmente não tinha tempo para endireitá-lo.
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Fiquei tão aliviado. Eu disse a ela que ligaria de volta em breve e então comecei a ligar para o
pai dela, a escola e o celeiro de ônibus. O despachante e o motorista do Bus Barn se sentiram
muito mal com isso quando eu expliquei que ela estava realmente no ônibus, mas com cabelo
liso.

Acabei confortando a todos e até me desculpando por não ter ficado mais calmo quando entrei
em pânico no marcador de quarenta minutos. No entanto, depois que terminei calmamente de
fazer todos os telefonemas necessários, comecei a chorar de novo incontrolavelmente por
vários minutos.

Realmente me ocorreu que hoje poderia ter sido o pior dia de toda a minha vida. Em vez disso,
fiquei tão aliviado que chorei todo o caminho de volta ao trabalho. Felizmente, não tinha mais
compromissos do dia, então não precisei me preocupar com meus olhos vermelhos,
maquiagem borrada e rosto inchado.

Quando voltei ao meu escritório, fiquei surpreso ao descobrir que apenas uma hora havia se
passado desde o primeiro telefonema. Normalmente sou eu quem permanece calmo e
equilibrado na cena de um acidente com ossos quebrados e feridas abertas.

Normalmente, corro para ajudar sem perder o ritmo e também consigo manter as pessoas
calmas em um desastre. Eu até tenho essa habilidade desde que era bem jovem. No entanto,
hoje aprendi algo novo sobre mim e não estava feliz comigo mesmo.

Por quarenta e cinco minutos, coloquei Deus na prateleira. Mesmo que eu pudesse fazer muito
pouco como pai com um filho desaparecido, ainda reagi como se pudesse controlar coisas que
não podia ver ou entender.

Deus sabia onde minha filha estava, como sempre faz. Afinal, ela também é Dele. Fiquei muito
humilde depois dessa experiência. Embora essa situação tenha sido resolvida em uma hora,
isso ainda me prejudicou muito nos últimos dias e estou exausto.

Querido Pai,

obrigado porque meus filhos estão aqui e são responsáveis. Obrigado pela resposta rápida da
escola, do motorista do ônibus e do Celeiro de Ônibus. Obrigado por manter meus filhos
seguros, Senhor. Obrigado por tudo o que você fez por mim.

Senhor, foi uma semana difícil. Foi uma semana de fortes contrastes; ataques extremos
seguidos de bênçãos extremas. Meu espírito está pesado e estou tentando entender tudo isso.
Não só isso, mas meus sonhos também têm sido estranhos.

Ontem à noite, sonhei o seguinte ...

Eu estava em uma grande propriedade terrestre na Inglaterra, onde fui convidado para jantar
como convidado honorário. Fui convidado a vir cedo para que me levassem para um passeio
pela propriedade.
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Comparado com as Mansões Celestiais, era pálido em comparação, mas ainda era grande
para os padrões terrestres. A propriedade tinha uma aparência antiga e estava um pouco
desarrumada. De repente, percebi que não fui convidado por motivos sociais, mas sim por
motivos profissionais. Eu ri quando percebi que eles queriam conselhos de design de interiores
gratuitos de mim.

O jantar estava marcado para as 15h, embora o convite dissesse meio-dia. Achei que estava lá
como convidado, mas, em vez disso, também serviria como garçonete para o jantar, além de
dar conselhos gratuitos.

Eles me levaram para a cozinha. Lá eu vi diante de mim uma sala da melhor porcelana de toda
a Terra. Havia pilhas de Staffordshire, Belleek, Wedgewood, Danica, Pickard, Aynsley, Royal
Copenhagen, Spode e alguns interessantes Calico.

Eu estava totalmente pasmo. Devia haver pelo menos um milhão de dólares em porcelana fina
de porcelana ali diante de mim. O dono da casa, e eu acho que meu novo cliente por padrão,
se dirigiu a mim.

Homem: “Erin, vai haver um atraso com o jantar esta tarde.”

Eu: Eu ri. "Sim, acho que não há espaço para cozinhar."

Homem: "Não, olhe para cima."

No teto, havia um enorme lustre de madeira entalhado à mão com cerca de três metros de
diâmetro. O lustre era de origem francesa, o que parecia estranho em uma propriedade rural
inglesa. Então, novamente, eu também não esperava ver porcelana dinamarquesa ou irlandesa
lá também.

Desenho de Candelabro com pratos precariamente equilibrados em resposta abaixo ...

Então, como se se misturasse ao lustre, havia uma mulher sentada no lustre. A mulher estava
vestindo 'roupas de escola preparatória' e parecia enlouquecida. O lustre estava começando a
cair do teto. O torno e o teto de gesso estavam prestes a desabar com o peso.

Homem: Com sotaque britânico, continuou a falar comigo com calma. “Servi dignitários de todo
o mundo nas melhores porcelanas. Os que ela está segurando no lustre custam mais de US $
1.800 cada um em seus dólares americanos. ”

Eu olhei para cima e vi uma pilha de pratos que eram absolutamente deslumbrantes. Falei com
a mulher.

Eu: “Senhorita, quando o lustre cair, com certeza você vai morrer e toda essa porcelana vai ser
destruída. Seu único legado será como uma mulher louca que quebrou pratos e ninguém vai se
lembrar de você. Os pratos serão lamentados, mas seu valor não terá importância. Por favor,
desça para que você possa ser redimido aos olhos do proprietário da propriedade. ”
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Homem: “Esta é a minha filha que amo mais do que todas as porcelanas do mundo. Por favor
nos ajude."

Eu: “Senhor, peça ajuda agora e ore. Precisamos de uma escada e um milagre! ”

Sonhe….

Erin: “Senhor, este sonho parecia ser extremamente significativo. Preciso de sua ajuda, Senhor,
e sinto sua falta. ”

Jesus: “Erin, sobe.”

Desta vez, eu estava dentro da entrada da mansão de Jesus e a porta se fechou atrás de mim.
Fiquei aliviado e sorri. Ouvi música no pátio e vi que as portas do pátio se abriam. Havia uma
brisa e os painéis de tecido com as belas luzes de damasco tecidas no padrão estavam se
movendo em ondas.

Fui abrir a porta da frente para ver se o anjo estava lá fora. Abri a porta cerca de sete
centímetros, mas não vi o anjo. O vento soprou pela fresta da porta, fazendo com que as
coisas se movessem.

Reparei que estava mais uma vez um lindo dia no vale e que havia uma neblina e até uma
brisa bastante. Eu ri e fechei a porta rapidamente. Tirei as sandálias e senti as pedras quentes
sob meus pés. Eu estava tão feliz por estar aqui.

Corri pelo corredor para o pátio. Levantei os olhos brevemente para ver o teto incrível, mas
sabia que estava correndo muito para que a história se desenrolasse. Corri para o pátio e era
tão lindo e exuberante. Sério, este era o pátio interno definitivo de uma propriedade.

As maravilhosas flores e vinhas desabrochando, o som das fontes e a música da orquestra
percorriam toda a casa de todas as janelas e portas abertas. Isso estava muito além de
qualquer estado terreno e muito além de qualquer coisa jamais concebida pelo homem.

Foi tão lindo que as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Então percebi que os
quatro anjos ainda estavam guardando o Calendário e o Relógio de Deus. Virei para a direita e
lá estava o Senhor.

Fiquei tão animado que corri para Ele o mais rápido que pude. Enquanto Ele caminhava até a
porta e entrada do Jardim, Ele se virou para mim e estendeu Seus braços para me receber.
Corri para os braços dele para um abraço.

Jesus: “Erin, esperava cumprimentá-la hoje na porta, mas você veio correndo. Por que?"

Eu: Eu estava rindo e chorando ao mesmo tempo. “Senhor, eu queria estar contigo!”

Jesus: “Oh, estou honrado.” Ele estava sorrindo e parecia tão bonito e calmo. "Erin, qual é o
problema?"
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Eu: “Senhor, há muito o que falar.”

Jesus: “Calma e não te preocupes. Você está com sede; venha."

Ele me leva até uma pequena fonte que borbulha de Seu pátio. A água era verde-azulada e
fria. Ele mergulhou um copo nele e me entregou o copo para beber.

Jesus: “Erin, você vai adorar isso. Beba profundamente, pois você está com muita sede. ”

Tomei um gole e foi a água mais incrível que já bebi. Eu estava chorando. Percebi que estava
com tanta sede que comecei a engolir a mais incrível das águas. Foi tão refrescante que só me
lembro de ter tido água assim uma vez na Terra.

Eu estava bebendo de um pequeno riacho de água gelada ao norte de Banff, em Alberta,
Canadá. A água estava tão fria que minhas mãos ficaram dormentes, mas foi incrível.

Enquanto bebia dessa pequena fonte no pátio da Casa de Deus, comecei a chorar ainda mais.
Minhas lágrimas se misturaram com a água. Quando a água entrou em mim, senti um calor e
um formigamento, pois a água parecia se misturar ao meu sangue.

Senti a cor entrando em minha pele e ela brilhou como uma pérola dourada. Um casaco
cintilante envolveu minha pele externa e eu senti a restauração.

Eu: “Senhor, eu não fazia ideia de como estava com sede. Por favor, perdoe minha gula. ”
Continuei a beber.

Jesus: “Erin, você pode beber o quanto quiser. Você está ressecado e cansado. Você até
correu para Mim hoje. Você não esperou que Eu fosse até você. Em vez disso, você entrou
com ousadia.

“É assim que sempre quero que você venha a Mim quando tiver uma necessidade. Os anjos
pensaram que eu precisaria resgatá-lo ou enviá-los. "

Ele estava rindo quando disse isso e vi que os anjos também riam. Isso sempre foi de uma
maneira bem-humorada, nunca cruel ou zombeteira.

Eu: “Sim, Senhor, eles têm razão. Mal posso esperar para ver mais do Seu lar, quer me mostre
aqui ou espere até que eu more aqui no céu em breve. Hoje, porém, não me distraí com a
paisagem, mas apenas com a porta da frente.

Jesus: Ele estava rindo. “Pensei em simplesmente contornar a porta hoje e trazê-lo direto para
dentro da Minha Casa."

Eu: "Fiquei surpreso, pois geralmente tenho que passar por alguma coisa." Eu estava sorrindo.

6



Jesus: Rindo. “Oh, agora você prefere estar fora da porta ou dentro? Talvez eu precise misturar
isso um pouco para mantê-lo adivinhando? " Os anjos estavam rindo.

Eu: “Senhor, tu já nos deixas na dúvida e não acho que deves confundir as coisas. Não tenho
ideia do que você fará de um dia para o outro. Quando eu olho para trás, para o curso dos
eventos da minha vida, então faz todo o sentido.

“Vejo Você tecendo a tapeçaria da minha vida juntos, mas espero a paz divina do céu. As
coisas são mais previsíveis aqui porque Você trabalha tudo junto e mora aqui. ”

Jesus: Rindo. “Erin, você está dizendo que o paraíso é previsível? Parece que você vai ficar
entediado. ” Ele então se dirigiu aos anjos. "O que você acha; O céu é chato? ”

Todos eles riram. Eu ouvi os sete anjos no pátio responder, quase em uníssono: "Oh não, meu
Senhor!" Eu pensei que isso era uma coisa tão legal.

Eu: “Senhor, perdoa a minha expressão. O que eu quis dizer é que adoro me sentir seguro e
protegido aqui com Você e adoro a estabilidade e a atmosfera vivificante do Paraíso. É divino
aqui e não morto como na Terra. ”

Jesus: Sorrindo.“ Erin, eu sabia do que você estava falando. Quando você abriu a porta da
frente, o que estava procurando? Por que olhar para trás quando sabia que eu estava aqui? ”

Eu: "Acho que é um hábito. Eu vi uma porta e queria ver o que havia do outro lado."

Jesus: “Sim, você tem o hábito de olhar para trás. Erin, essa porta estava fechada, então por
que abri-la?” Ele parecia mais sério ao dizer isso.

Eu: "Senhor, perdoa-me porque eu sabia que já estava em Tua casa. Não tive medo de abrir a
porta para olhar para fora porque esta é a tua porta da frente, não a minha. Você tem a lindo
vale em frente. Por que eu teria medo de abrir sua porta? Eu fiz algo errado? Novamente,
parece haver muito significado por trás de uma simples 'porta'. ”

Jesus: "Quando você está aqui, você está seguro e isso é verdade. No entanto, lembre-se de
que, na Terra, não abra as portas atrás de você e pise em antigos campos de batalha. Antigos
campos de batalha contêm perigos ocultos como os campos minados. Seus passos são
pesados   e os pés podem gatilho problemas.

“Erin, continuar a olhar em frente e seguir em frente. você também disseram que isso há dez
anos para não olhar para trás. Lembre-se 'Kadima'. Agora, isso vai ser uma lição compacto
hoje e você vai sair com

perguntas.“Idiscutirei mais isso com você amanhã, mas esta noite você precisa descansar.
Você bebeu da fonte da vida, então está renovado. Alegrem-se, e eu os verei novamente em
breve. ”

Eu: "Mas, Senhor, isso é curto. Eu fiz algo errado?"
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Jesus: "Não, Erin; você é perfeitamente 'Erin'! Você me traz alegria e todos nós rimos. Você me
faz sorrir. Eu gostaria que você divulgasse sua história, seu sonho e sua visita aos seus
amigos. Eu dei alguns deles a interpretação e isso é bom.

"Então eu vou encontrá-lo novamente para discutir o que aconteceu com sua filha. Agora beba.
Erin, você é amada."

Sonhe ...
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