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Sonho 183 - Série de Três Sonhos de Meu Registro de
Sonhos

recebido quinta-feira, 3 de dezembro de 2015

(anteriormente conhecido como Profético 43)

Comunhão

Caro Pai,

Obrigado por o dom de vidente e sonhador. Tive três sonhos recentemente e vou precisar de
ajuda com o primeiro sonho. Quando acordei do segundo sonho, estava cansado e dolorido e
no começo tive problemas para me lembrar de tudo.

Quando tive meu terceiro sonho, meu sono foi interrompido e me senti atacado por todas as
frentes e acredito que Você estava me avisando. Quando acordei, estava exausto, dolorido e
mal conseguia me mover, mas meu rosto de alguma forma parecia vibrante, claro e mais
jovem.

Pai, por favor me ajude com esses sonhos estranhos. Por favor, me cure logo para que eu
possa escrever melhor. Aqui estão os três sonhos que tive no pedido recebido ...

Sonho 1

Recebido segunda-feira, 30 de novembro de 2015

Houve uma tempestade de inverno que prendeu várias pessoas em uma área que eu não
conhecia. Todos os aeroportos foram fechados e eu estava em um hotel resort de baixo
orçamento em uma localização normalmente tropical perto do equador. Depois de ficar preso lá
por uma noite, vi os resultados em uma onda quente repentina que viria em breve.

Eu olhei para o teto deste resort e vi a incubação de moscas cluster. Então comecei a ver
outros bugs. Perguntei a outros se podiam ver o que eu vi, mas todos disseram que não. Saí do
hotel com minha bagagem que consistia em uma mochila. Falei com o concierge sobre
transporte.

Eu: “Posso pegar um táxi ou ônibus para o aeroporto?”

Concierge: “Não, só bicicletas estão disponíveis. No entanto, devo avisá-lo que está frio lá fora.
”

1



Eu: Olhando para ele com surpresa. “Hmm, mas a temperatura está em torno de 70º
Fahrenheit. Mesmo assim, vou pegar a bicicleta, pois realmente não tenho alternativa. ”

Pulei na bicicleta para andar nela e percebi que era uma mountain bike. Quando comecei a
descer o caminho, vi uma placa para o aeroporto que dizia '5 quilômetros'. Quando vi isso,
decidi pegar o próximo voo.

Conforme eu dirigia, as curvas tornaram-se bastante rochosas e variaram de uma subida
extrema a uma descida extrema. Às vezes, eu tinha que parar e deixar os outros passarem por
mim. O caminho parecia então serpentear por um terreno de argila vermelha com alguma
vegetação. Parei para descansar e alguns ciclistas vieram até mim.

Ciclista 1: “Ei, aonde você vai? Você precisa se abrigar. Um furacão de categoria cinco está
chegando e você não terá onde se proteger. ”

Ciclista 2: “Se você se apressar, ainda pode pegar um vôo, mas deve cavalgar como o vento”.

Cumpri seus avisos e comecei a pedalar como se minha vida dependesse disso. Logo ficou
óbvio que sim, enquanto eu via outras pessoas se preparando freneticamente para a
tempestade que se aproximava.

Senhora 1: “Estava muito frio aqui, então como pode vir um furacão? Isso é mesmo possível? ”

Lady 2: "Bem, obviamente é mesmo que esteja 'fora de época'."

Eu: “Com licença, mas algum de vocês sabe de onde vem esse furacão?”

Senhora 1: “O furacão está vindo do sul daqui, por que isso importa para você de onde ele está
vindo? A única coisa que deve importar para você é que está chegando e que é mais do que
podemos suportar. ”

Senhora 2: “Sim, é melhor você se apressar e chegar ao seu destino.”

Enquanto eu cavalgava, notei destroços começando a voar no ar com o vento que estava
aumentando. Alguns pilotos foram mais rápidos do que eu e quase me derrubaram ao passar
por mim.

Felizmente, finalmente cheguei ao aeroporto e fui rapidamente arrastado para dentro do avião
e percebi que peguei o último assento. O avião decolou e voamos para nordeste para evitar a
tempestade que se aproximava.

Quando a tripulação de vôo nos informou que precisávamos nos preparar, olhei para a
paisagem e vi uma explosão massiva. Senti o avião recuar momentaneamente em direção à
explosão e então foi rapidamente catapultado para frente.
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Nosso avião saiu milagrosamente da tempestade, mas por causa do que aconteceu não havia
lugar para pousarmos. Olhei ao meu redor e os passageiros choravam e oravam. Eu vi alguns
passageiros judeus, bem como passageiros de outras religiões.

Passageiro não judeu: “Que pena sobre sua outrora grande nação, que nunca deveria ter sido.”

Parecia que ele possivelmente estava falando sobre Israel aqui, mas eu não tinha certeza. Eu
estava confuso.

Eu: “Onde estamos?”

Anúncio do piloto: “Atenção, passageiros, há um pouso seguro na Polônia e temos autorização
para pousar.”

Ao se aproximar, havia tanques e soldados. Nosso queixo caiu em choque quando vimos os
tanques atirando em nosso avião. Eu podia ouvir o piloto gritando na cabine para seu co-piloto.

Piloto: “Oh não, fomos atingidos! Fomos atingidos! ”

Quando ouvi gritos e vi fumaça enchendo a cabana, soube que logo estaríamos todos mortos.

Sonho 2

recebido terça-feira, 1 de dezembro de 2015

Era meio da semana quando fui visitar a casa de um velho. Havia algumas pessoas idosas com
mesas de jogo colocadas do lado de fora, onde vendiam seus objetos de valor. Minha filha
tinha apenas dez anos e parecia interessada em alguns dos itens à venda.

Filha: “Mãe, podemos parar em uma das mesas do casal?”

Eu concordei com isso e fomos até uma das mesas do casal.

Eu: “Por que sua venda de garagem é na quarta-feira e não no sábado?”

Mulher: “Achamos que seria um dia melhor para realizar essa liquidação, pois mais pessoas
sairiam para fazer recados, para o trabalho e para a escola.”

Eu: Sorrindo. “Hmm, bom ponto. Estávamos indo para uma consulta médica quando
descobrimos sua venda. ”

Quando comecei a examinar seus itens, o casal, entusiasmado, me mostrou uma peça de
cerâmica que pensaram que eu deveria comprar. Eu rapidamente percebi que isso era na
verdade uma imitação de algo mais valioso e uma imitação pobre nisso.

Desconsiderei a peça que eles estavam me mostrando e, em vez disso, apontei para uma
pequena bússola tridimensional incrivelmente bela e um labirinto feito de ouro em uma caixa de
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couro quadrada. A seguir, apontei para outra coisa, mas não consigo me lembrar exatamente o
que era.

Eu: “Bem, não preciso de nada parecido com isso agora, mas estou interessado nisso e gosto
disso”.

Homem: “Ok.”

A mulher o pegou para ver os preços na parte inferior.

Mulher: “A bússola vai custar dezessete dólares e o outro item é quatorze dólares.”

Eu: “Combinado. Vou levar os dois. ”

Fiquei feliz e peguei os itens depois de embrulhados para mim. Comecei então a caminhar com
minha filha até uma longa fileira de mesas.

Eu: “Uau, certamente não esperava fazer algo assim em uma quarta-feira.”

Minha filha concordou com a cabeça, mas rapidamente ficou animada quando uma senhora
idosa em uma das mesas atrás de nós deu a ela uma foto antiga para ela olhar.

Filha: “Mãe, ela disse que esta foto era para você ou para mim”.

Minha filha estava ocupada desembrulhando um pequeno doce e claramente se divertindo. Eu
ri quando peguei a foto e vi que era um velho daguerreótipo de alguma forma infundido em uma
placa curva de madeira de 1/8 de polegada.

A foto media cerca de sete centímetros de altura por cinco centímetros de comprimento e era
de uma menina que parecia uma combinação de mim e minha filha. Ao examinar a foto em
preto e branco, percebi que a garota parecia ser do século XIX.

Fiquei horrorizado quando vi que os olhos foram arrancados da foto e soube que era uma foto
de morte. De repente, acordei e fiquei apavorado. Pai, por favor, proteja-nos, pois sinto que
logo estaremos sob ataque.

Sonho 3

recebido quinta-feira, 3 de dezembro de 2015

Eu estava trabalhando em uma loja onde o dono ou chefe astuto tinha as mesas e cadeiras
dispostas em posições que tornavam o trabalho impossível. Um dia, enquanto ela estava fora,
reorganizei todas as mesas para que a luz das janelas tornasse as mesas dos trabalhadores
mais fáceis de ver.

Antes de reorganizar as mesas, a maioria de nós trabalhava no escuro. Eu era algum tipo de
gerente ou supervisor, então posicionei minha mesa mais perto da porta e da janela para poder
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cumprimentar os clientes e ver melhor. Com a luz, pude notar que os móveis eram lindos e
feitos de mogno ou nogueira.

No entanto, isso tornava a mobília bastante pesada e difícil de movimentar. Ao mover os itens,
descobrimos coisas misturadas como computadores, telefones, calculadoras e impressoras.
Fiquei surpreso com isso, pois não tínhamos ideia de que estava lá porque estava muito escuro
para ver.

Lembrei-me então de que especificamente não nos foi dada permissão para olhar ao redor do
escritório em busca de qualquer coisa útil. Quando a dona voltou ao escritório, percebi que ela
estava bastante chateada porque tínhamos mudado as coisas.

No entanto, eu sabia que na realidade ela estava realmente animada com o que tínhamos feito,
mas apenas chateada porque não tinha sido ideia dela. No final, sua raiva diminuiu
rapidamente quando ela percebeu que os funcionários do escritório haviam sido produtivos
enquanto ela estava fora nessas novas condições. Ela se aproximou de mim em particular para
ainda me repreender.

Proprietário: “Prefiro ter minha mesa iluminada, então vou ocupar o seu lugar e você vai
precisar ir para a parte escura do prédio.”

Eu: “Se eu encontrar outro local, posso me mudar para lá?”

Proprietário: Pausando. "Bem, ok."

Então, astuciosamente decidi permanecer na luz movendo minha mesa para ficar de frente
para a dela na frente da janela oposta em frente à porta. Percebi que isso era ainda melhor do
que antes, pois a porta da rua se abriu de frente para minha mesa e eu seria a primeira a
cumprimentar os clientes.

Proprietário: Sorrindo e encolhendo os ombros. “Bem, já que eu sou o principal beneficiário, por
que devo me importar?”

Eu poderia dizer que ela me odiava, mas ainda respeitava minha astúcia em permanecer na
luz, apesar de seus melhores esforços para me remover.

Sonhos acabados ...
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