
Sonho 121 - Quatro sonhos separados

recebidos no sábado, 3 de maio de 2014

(anteriormente conhecido como Mini 26)

Primeiro sonho

Eu estava morando em um lugar deserto em uma colina sem água e minha casa
era  linda. No entanto, o dinheiro não tinha mais valor, de modo que todo o
comércio era  realizado com comércio e permuta. Eu estava ajudando outra família
porque tínhamos  bastante, mas ainda precisávamos de água e o dinheiro não
poderia comprar.

Um pobre homem veio até mim e me disse que sua vaca leiteira acaba de dar à luz
um  bezerro. Ele então me entregou o bezerrinho e me pediu para cultivá-lo e usar
o leite para água.

Eu: “Senhor, como posso criar o bezerro para o leite se não há água para o
bezerro  crescer?”

Ele insistiu e eu peguei o bezerro. No entanto, eu também havia raciocinado que
esse  bezerro também estava tomando leite da mãe de que eles precisavam, mas
eles não  queriam abatê-lo.

Sorri e agradeci pelo generoso presente, mas sabia que o bezerrinho acabaria
morrendo. Como eu já sabia disso, levantei o bezerro em orações e ofertas ao
Senhor.

Ao fazer isso, percebi que esse bezerro era uma novilha vermelha perfeita, sem
manchas  ou manchas. O bezerro até olhou para mim como se estivesse feliz em me
ver e eu senti  uma necessidade instantânea de cuidar dele. No entanto, eu realmente
não sabia como  poderia cuidar do bezerro em uma terra atingida pela seca.

Sonho acabou.

Segundo sonho

Eu morava em algum lugar em uma cidade com algumas lojas muito fofas e um
ambiente  aconchegante. Esta cidade tinha ruas de paralelepípedos, lojas no nível da
rua e  apartamentos acima das lojas. Os prédios eram de estuque e cores vivas e
havia portões  e sacadas de ferro. Também havia venezianas em cada uma das
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janelas.

Eu estava visitando esta cidade com meus filhos quando percebi que estava perto da
hora de fechar. Por volta das 18 horas, as lojas estavam começando a fechar as
portas. Pouco  antes de fechar e enquanto as pessoas ainda estavam fazendo
compras, um traficante  em um carro preto parou no portão desta área comercial.

Eu ouvi as pessoas falando em espanhol ou português para correr e se esconder. De
repente, eu estava gritando e procurando enquanto muitas pessoas passavam direto
pelo  atirador. O atirador tinha alvos, então o medo estava em sua 'mira'.

Eu tinha acabado de ver esta vila bonita e pacífica ficar incrivelmente escura em
questão  de segundos. Ouvi meus filhos me chamando em um aposento superior
assim que os  portões se fecharam. Disse-lhes que fechassem as venezianas e não
se preocupassem.

Assim que os portões se fecharam, me virei para ver o atirador em um equipamento
técnico muito avançado e seu veículo passar de um carro normal para um tanque de
alta  tecnologia com estranhos tentáculos na área do para-choque dianteiro.

Essas pessoas estavam dispostas a matar a todos, por vingança exata contra uma
pessoa. Fiquei a poucos metros deles e bem no meio deles. De alguma forma, eles
não  me viram, ou eu também estaria morto.

Senti-me em paz porque sabia que meus filhos estavam seguros e escondidos no
cenáculo, mas sabia que essa linda vila logo desapareceria. Isso me entristeceu tanto
que
comecei a orar a Deus em um grito tão alto que todos deveriam ter
ouvido. Sonhe de novo ...

Terceiro sonho: 'Festa # 1'

Minha família estava reunida em uma casa muito grande e percebi que havia mais
bocas  do que eu poderia alimentar. Fui a um mercado gourmet para comprar a
melhor comida  para meus convidados e percebi que havia um restaurante gourmet
bem ao lado.

Havia tantas pessoas em casa que fiquei muito preocupado por não ter tempo de
preparar uma boa refeição que satisfizesse a todos. Não só isso, mas notei que ainda
mais  convidados e familiares ainda estavam chegando.

Mulher do restaurante: “Você parece perdida, posso ajudá-la?”

Expliquei minha situação a ela.
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Mulher: “Você precisa de um fornecedor. Estaremos lá imediatamente para ajudá-lo. ”

Todos esses fornecedores começaram a se reunir e percebi que eles estavam
vestindo  camisas brancas e calças pretas com aventais pretos. As mangas estavam
todas  enroladas e prontas para servir. Concordei com sua proposta e dei-lhe o
endereço da  casa.

No entanto, fiquei um pouco preocupado porque realmente não sabia se teria dinheiro
para alimentar todos. Eu ainda tinha outras coisas a fazer e quando cheguei em casa
vi  que ainda mais convidados haviam chegado. No entanto, os fornecedores estavam
lá e já estavam configurados e agora aguardavam minha aprovação para servir a
comida aos  convidados.

Fui para a sala de serviço e vi que havia comidas e bebidas incríveis para serem
servidas. Percebi que a mesa estava 'exagerada' para o tipo de convidados que eu
tinha e fiquei preocupado com o preço por tudo isso. Eu também estava ciente de que
tudo isso  estava agora tão extravagantemente exposto que eu não queria parecer um
exibicionista  ou chamativo. Eu poderia dizer que não era esse tipo de pessoa neste
sonho, mas que  ainda teria querido servir assim se dinheiro não fosse problema.

Os convidados estavam agora saboreando a comida e festejando e elogiando meu
bom  gosto e serviço. Porém, eu não achava que merecia isso, pois havia contratado
esses  trabalhadores e ainda não sabia se poderia pagar a conta deles.

Me misturei por um tempo e vi que havia gente de todas as idades curtindo a  comida.
Andei até o quintal da casa que estava em construção e percebi que devia ter
chovido, pois havia bastante lama. Também vi que havia uma família comendo e
bebendo com uma criança que mal conseguia andar.

Este casal obviamente tinha bebido muito vinho e seus pés estavam nadando em um
lago de água lamacenta. Este buraco de lama foi cavado pela equipe de paisagismo,
mas não  tinha revestimento ou bomba instalada e as rochas e plantas não haviam
sido  colocadas. No entanto, essas pessoas estavam fingindo que era uma piscina de
verdade,  pois estavam bêbadas demais para perceber que estavam se banhando na
lama.
Seu filho também estava brincando na lama quando caiu na piscina com cerca de
trinta  centímetros de profundidade. Corri para o buraco de lama para remover a
criança e o  bebê já havia inalado muita lama. Para piorar as coisas, a lama estava
tão escorregadia  que não consegui agarrar totalmente a criança.

Finalmente, orei a Deus e consegui tirar o bebê. Peguei o bebê, limpei sua passagem
de  ar e respirei em sua boca para reanimá-lo. Peguei a criança e ela se agarrou a
mim. Os  pais estavam tão bêbados que não perceberam ou se importaram com o fato
de seu bebê ter se afogado.
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Entrei, fechei e tranquei a porta e disse aos servidores para cortá-los e não permitir
que  ninguém mais saísse de lá. Nesse ínterim, mantive a criança comigo.

A festa continuou até que a comida acabou. Os servidores então ficaram para limpar
tudo  e eu fiquei muito aliviada por ter ajuda. Em seguida, conversei com o servidor
principal  para acertar os custos de tudo isso.

Eu: “Quanto devo por tudo isso?”

Mulher: “Você só paga pela comida porque o serviço era gratuito.”

A mulher me entregou a fatura e dizia um total de apenas $ 156,34. Fiquei surpreso,
pois  tinha essa quantidade de dinheiro em mãos. Achei que o custo seria muito maior.

Eu: “Como isso pode ser tão barato?”

Mulher: “Ninguém mais faz festas e estávamos prontos para servir. No entanto, para
falar  a verdade, alguém pagou adiantado sabendo que você não poderia pagar mais
do que o  custo da comida e das bebidas? ”

Eu: Em estado de choque. “Mas quem pagou?”

Mulher: “Você realmente não sabe?”

Quarto sonho: 'Festa # 2'

Eu estava em uma cidade universitária montanhosa nos EUA e era noite. Nesse
sonho,  fui a uma festa para pegar algumas pessoas antes de pegar meus filhos bem
pequenos  em um horário programado. Essa área da cidade tinha casas de dois ou
três andares em  lotes muito apertados, que ficavam no máximo a dois metros de
distância uma da outra.

Esta área parecia muito com Knob Hill em San Francisco e eu tive muita dificuldade
em  encontrar um lugar para estacionar, pois era apenas estacionamento na rua.
Estava  chovendo e a visibilidade era ruim, mas finalmente encontrei uma vaga,
estacionei e  entrei.

Encontrei o grupo que procurava em um aposento superior. Começamos a descer
uma  escada muito larga de cerca de três metros do terceiro andar para o segundo.
Essa  escada tinha cerca de nove metros de altura e eu carregava uma escada de
metal preta  que emprestara a um amigo.
Enquanto descíamos a escada, a escada escorregou de minhas mãos e caiu escada
abaixo. Havia uma parede na base da escada contendo dois itens. Havia uma exibição
de fotos à esquerda e um espelho à direita com moldura ornamentada pesadamente
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entalhada.

Desenho do display de vidro em resposta abaixo…

A escada caiu com velocidade e apesar da força da escada batendo na parede, nada
foi  danificado. Porém, no momento em que estávamos descendo a escada para ver se
havia  danos na parede, um vidro que cobria algumas fotos caiu onde o vidro se
quebrou. No  entanto, o espelho não se moveu. O dono da casa logo veio me
questionar sobre isso.

Eu: “Eu sinto muito por isso. Vou pagar pelo vidro da foto. ”

Mulher: “Sem problemas. No entanto, você também terá que pagar pelos danos
ao  espelho. ”

Eu: “Mas o espelho não foi tocado. Foi bom. ”

Mulher: “Não. Você danificou meu espelho. ”

Eu: “Não, não toquei no seu espelho.”

Mulher: “Bem, não importa, porque você danificou a outra peça e alguém teve que
pagar  pelo espelho, então agora essa pessoa é você.”

Eu estava obviamente incomodado com isso, mas agora estava atrasado para
pegar  meus filhos. Minhas testemunhas de tudo isso já haviam deixado a festa e a
única que  restou foi esta mulher alegando que eu danifiquei algo que não havia
danificado.

Essa mulher então começou a me enrolar e me disse que queria um certo lugar
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para  consertá-lo. No entanto, eu sabia que o lugar que ela me disse para levá-lo
cobraria o  dobro do preço.

A mulher insistiu e, devido ao meu limite de tempo, concordei e concordei.
Quando  finalmente comecei a medir as peças para fazer os reparos, percebi
que minha fita
métrica estava no carro. Então fui procurar meu carro, mas não consegui encontrar,
então voltei para dentro de casa.

Eu: “Meu carro agora foi roubado porque foi deixado estacionado em uma parte
perigosa  da cidade tarde demais e tudo por causa do seu engarrafamento!”

Mulher: "Não, estou vendo seu carro bem na minha frente."

Como pode ser que meu carro esteve na garagem dela o tempo todo? Decidi
voltar  depois para medir, mas precisava chegar aos meus filhos agora, então fui
embora.

Sonhe ...

ESTE SONHO É SOBRE NENHUM PECADO SER MUITO GRANDE PARA SER
PERDOADO !!
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