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Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família e amigos. Pai, esperamos
ansiosamente por ti. Eu quero muito que você sacuda o mundo de seu sono e converta
corações a você. Não importa o que aconteça, eu vejo as coisas mudando e de uma
maneira muito ruim agora. Meu sonho de algumas noites atrás foi bastante
perturbador: a

descrição do sonho começa ...

Eu vi um anjo tão grande que poderia ser maior do que a metade do tamanho da Terra.
O anjo pairou sobre a Terra e ficou com a balança do julgamento. Os dois lados da escala
eram distintamente diferentes um do outro.

O lado direito da escala continha coisas boas, como plantas em flor, frutas e famílias
saudáveis. Essas coisas boas eram envoltas em um tipo de bloco de vidro ou peso. O lado
direito da balança parecia conter todos os frutos positivos do Espírito, mas condensados
  em uma medida de peso.

Em contraste, o lado esquerdo da balança apareceu como um peso pesado e parecia que
continha todo o mal. Esse peso estava crescendo e continha o oposto de tudo que era
sagrado. Vi mofo ali e que tudo continha doença.

Enquanto o anjo estava lá, eu vi, na velocidade decorrida no tempo, uma espécie de
contagem regressiva de 1200 e alguns dias. À medida que a Terra girava e os planetas
giravam em torno do Sol, vi grandes mudanças no clima e tempestades como nunca
tinha visto antes.

Em algum ponto, o pequeno cubo de peso no lado direito da balança que continha tudo
de bom foi finalmente removido. Depois de removido, o peso do lado esquerdo da
balança ficou tão negro de maldade que a balança tombou completamente. Quando isso
aconteceu, todo o bem na Terra se foi completamente e o mal prevaleceu.
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Eu vi que tudo de bom tinha sido removido da Terra em apenas uma pequena rotação.
Assim que isso aconteceu, o cubo preto no lado esquerdo da escala foi aberto e todos os
tipos de entidades foram liberados na Terra. O anjo também foi removido da área.

Terminada a descrição do sonho ...

Pai, este sonho era perturbador. Eu então tive outro sonho na noite retrasada sobre um
tipo de condição ou doença que estava se espalhando mais rápido do que poderia ser
contido: A

descrição do sonho começa ...

Eu estava com três dos meus filhos em uma seção de calçados de uma loja de
departamentos, onde meus outros dois as crianças estavam em um retiro juvenil no fim
de semana. Parecia ser no final do outono e estávamos nos aproximando do feriado de
Ação de Graças nos EUA. Estávamos sentados em algumas cadeiras esperando para
colocar nossas botas.

O departamento de calçados parecia ter falta de pessoal, especialmente considerando
que havia uma grande liquidação em andamento e que este era um sábado
movimentado. A loja parecia uma Macy's ou algo assim. Uma balconista estava cuidando
da caixa registradora, enquanto outro balconista trabalhava nos fundos retirando
sapatos para o único balconista.

O balconista era um cavalheiro que parecia estar na casa dos quarenta. Enquanto meus
filhos adolescentes esperavam pacientemente, graças aos telefones, percebi que o
balconista começou a apresentar comportamentos estranhos ao colocar os sapatos nos
clientes.

Sua cabeça balançava e ele parecia fraco, mas então ele se sacudia desse
comportamento e parecia normal novamente. Embora ninguém mais parecesse notar o
que eu estava testemunhando, alertei meus filhos.

Eu: Sussurrando para os três. “Ok, dê uma olhada no vendedor. Diga-me se você
também viu algo estranho? ”

Meus filhos ergueram os olhos e o estado do vendedor estava piorando. Então, vi que as
pessoas que o vendedor tocou estavam começando a se sacudir da mesma maneira que
o vendedor. Eu sabia que essa condição estava se espalhando rapidamente.
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Quando o vendedor se virou para nos ajudar, percebi que ele deixara de sorrir e
brincava e passara a ter músculos faciais prejudicados em metade do rosto. Também
notei que seus olhos, pálpebras, bochechas e sorriso caíram. Por um bom motivo, fiquei
alarmado.

Eu: “Ok, crianças, estamos saindo agora. Venha!"

Juntei-os rapidamente e corremos para o nosso carro. Quando saímos da loja,
começamos a notar que outras pessoas estavam agora com essa mesma aparência
catatônica. Enquanto voltávamos para casa, fiquei muito preocupado com meus dois
filhos que estavam no retiro.

Quando chegamos em casa, já estava escuro e eu pedi aos meus filhos rapidamente que
certificassem que a casa estava trancada para que nada pudesse entrar. No entanto,
depois de um curto período de tempo em casa, logo vimos faróis descendo nossa rua em
nossa direção.

Fiquei instantaneamente alarmado mais uma vez, pois um dos nossos vizinhos da rua
acabara de chegar à nossa casa com dois homens extremamente grandes de cada lado
dela. Essa mulher não parecia mais normal e eu não a queria em nossa casa.

Quando ela veio até nossa porta com esses dois homens e bateu, eu abri a porta, mas
bloqueei sua entrada. No entanto, eu sabia que eles poderiam me dominar se quisessem
e que a porta não era uma grande barreira. Rapidamente, inventei uma desculpa de por
que não estava oferecendo a ela um convite de vizinhança para entrar em nossa casa
para nos visitar.

Eu: “Estamos todos muito doentes e não quero que nenhum de vocês entre e adoeça.”

Mulher: “Ah, tudo bem. Apenas deixe-me entrar e curar você com meu toque. "

Eu: “Não, obrigado, estamos bem. Vá para outro lugar. ”

A mulher se virou para conversar baixinho com os dois homens grandes ao lado dela,
mas eu poderia dizer que eles queriam arrombar nossa porta da frente. No entanto,
antes que eles pudessem entrar, senti que algo os havia impedido de chegar mais perto
de nossa porta. No instante em que isso aconteceu, eu pude ouvir os três murmurando e
xingando um ao outro.

Mulher: “Tudo bem. No entanto, voltaremos outro dia para visitar. ”
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Eu não. Não voltes. Você não é bem vindo aqui. Você nunca nos visitou antes, então fique
longe de nossa casa e da minha família. ”

Mulher: Zangada e indignada. “Bem, você não precisa ser rude. Estou aqui para ajudá-lo
e torná-lo mais forte, pois você vai precisar disso. Bem, entretanto. No entanto, quando
todos vocês estiverem mortos e mortos, irei me mudar para sua casa. ”

Eu: “Você já está morto, então, sim, vá em frente e mude para cá quando a gente for
embora. Afinal, quem estará aqui para detê-lo ou julgá-lo? No entanto, estamos aqui por
agora, então saia! ”

Eu a vi e os dois homens ficaram ainda mais irritados com a minha resposta, mas então
algo interessante aconteceu. Algo extremamente grande, mas escondido de nossa vista,
imediatamente os removeu para seu veículo. Uma vez dentro do veículo, esse 'algo'
então pegou e virou o veículo para longe de nossa casa. Então ouvi gritos quando o carro
deles foi forçado a sair de nossa área em uma velocidade imprudente.

A descrição do sonho termina ...

Pai, este sonho era bastante assustador e real. Era como se houvesse algo escondido que
pulava de pessoa para pessoa com apenas um toque e qualquer pessoa perto das
pessoas infectadas parecia logo se infectar também. O que quer que seja, causou danos
aos nervos ou algum tipo de deterioração neurológica.

Perturbadoramente, senti que se tratava de uma doença muito mais 'sorrateira' do que
algo como, digamos, lepra, que seria mais fácil de detectar e evitar. O perigo oculto de
qualquer que seja essa doença realmente me assustou neste sonho. Embora parecesse
que minha família estava protegida, também parecia que ainda não havíamos sido
levados pelo Arrebatamento.

Pai, por favor, remova-nos antes que essas coisas estranhas ocorram. Não consigo
imaginar ter que acompanhar nossa família em meio a todo esse horror. Por favor,
proteja-nos do perigo oculto desta entidade viral do mal que está chegando ou talvez já
esteja aqui.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava mais uma vez no mirante do Jardim de Deus. Ainda estava amanhecendo, mas
o sol estava um pouco mais alto do que quando eu estive aqui antes. O céu estava lindo e
os tons de rosa e roxo eram ainda mais proeminentes do que na minha última visita.
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Havia bandos de estorninhos e outros pequenos pássaros fazendo formações
intrincadas no céu e foi realmente um belo show. Olhei para a rocha com a fonte
borbulhante e me aproximei para tomar um longo gole.

Depois de beber esta água incrível, me senti tão revigorado. Depois de me saciar, sentei
no banco e comecei a agradecer a Deus por Sua beleza. Só então, eu senti uma mão no
meu ombro e lá estava Uriel sorrindo para mim. Uriel estava em uma armadura
completa e suas asas eram lindas e maciças.

Uriel: “O Rei está no campo. Você está pronto?"

Eu: Ficando de pé. "Sim! Mal posso esperar para ver o Senhor. ”

Uriel sorriu e apontou minha atenção para seu cavalo. O cavalo era bonito e elegante,
mas musculoso e com um brilho luminescente em sua pelagem. O cavalo curvou-se
para que eu pudesse subir facilmente em sua sela.

Uriel: “Você está pronto para voar?”

Eu sim! Estou tão pronto como nunca estarei. ”

Eu ouvi Uriel rir quando decolamos com tal velocidade que era realmente
incompreensível, mas eu ainda me sentia absolutamente seguro. Ele circulou primeiro
para o leste sobre o vale em direção ao sol. Ele então circulou sobre um enorme prado e
subiu em direção ao sudoeste. Percebi que ele estava me levando em uma direção
diferente desta vez.

Ao longe, vi o que parecia ser um lago tropical ou oceano azul-esverdeado claro com
areia branca, barcos e lindas mansões. Estávamos então longe e à nossa esquerda
enquanto ele sobrevoava uma área de belos jardins. O clima hoje parecia quase tropical,
mas nem um pouco pesado. Em vez disso, a atmosfera era clara e arejada e tinha cerca
de 75 a 80 graus.

Uriel então acelerou e nós estávamos instantaneamente sobre o vale com o qual estou
mais familiarizado. O campo de lírios estava agora bem à nossa frente. Depois que ele
pousou neste campo de lírios, desci de seu cavalo.

Então, vi Jesus acenando à distância. Agradeci rapidamente a Uriel, beijei seu cavalo na
lateral do nariz e corri o mais rápido que pude para o Senhor por entre os lírios. Foi
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fantástico correr porque era rápido, magro e saudável aqui. Jesus esperou por mim de
braços abertos e me abraçou na minha chegada.

Jesus: Sorrindo. "Erin, estou feliz que você veio, apesar de seu momento difícil."

Eu: “Senhor, estou cansado deste mundo em que vivemos. Podemos voltar para casa
logo?”

Jesus: “Sim, mas antes tenho mais para você. Você está pronto?"

Eu: “Sim, Senhor, claro.”

Ele pegou minha mão e começou a andar comigo.

Jesus: “Agora, tenho algumas coisas para te mostrar”.

Imediatamente, estávamos em um campo celestial de plantações, onde havia dois
campos enormes com trabalhadores. O campo à nossa esquerda tinha cevada, enquanto
o campo à direita tinha trigo. Havia ceifeiros cuidando das colheitas.

Eu caminhei com o Senhor até onde os dois campos se encontravam. Jesus colheu uma
espiga de trigo e também uma espiga de cevada. Ambas as cabeças eram absolutamente
perfeitas, mas notei que a cevada parecia um pouco mais gorda do que o trigo.

Eu: “Hmm, eles se parecem tanto.”

Jesus: “Sim. Ambos são grãos escolhidos e servem a muitos propósitos. Aqui, eles são
aperfeiçoados e suas estações não acabam. ”

Eu: “Então há estações, mas nunca acabam? Como isso pode ser?"

Jesus: “Logo você vai entender, mas esses se sobrepõem e são sempre abundantes. Cada
colheita é melhor que a anterior e cada uma é aperfeiçoada. Os trabalhadores apreciam
seu trabalho e a colheita dos grãos. Aqui está tudo perfeito e os grãos são bons para
comer. ”

Eu: “É difícil imaginar como é a comida aqui em comparação com o que comemos
agora.”

Jesus: “Não há fermento ou fungo oculto necessário aqui para permear a massa para que
cresça.”
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Eu: “Então, como pode subir?”

Jesus: “Pelo ar aqui e por comando. Também não há necessidade de nenhum agente de
ligação oculto para fazer com que o pão aumente. ”

Eu: “Isso é fascinante. Então, há padeiros e chefs aqui? ”

Jesus: “Claro. Quando isso foi declarado uma forma de arte que agora não é mais boa?
Aqui não falta, mas também não há nada que seja contrário ao que é bom. No mundo
existe um negativo para cada positivo, mas no Céu não há necessidade de oposição para
equilibrar o que é bom.

“Na Terra, há uma necessidade disso desde 'a queda'. Bem, por causa da 'queda', há uma
luta contínua entre o bem e o mal. Aqui no Céu, você vê o que é bom e tudo está vazio de
mal. Agora venha e deixe-Me mostrar o que você recentemente soube. ”

Instantaneamente, estávamos em uma fazenda terrestre e diante de nós havia três
campos. Um dos campos continha cevada, um continha trigo e o terceiro continha
centeio.

Jesus: “Você come de alguma forma todos os dias e não pode ser evitado sem muito
cuidado e esforço. Deixe-me mostrar-lhe algo."

Ele caminhou até cada um dos três campos e puxou uma cabeça de cada grão. Ele veio
até mim e me mostrou os diferentes grãos.

Jesus: “Erin, o que você vê?”

Eu: “Vejo algo em cada uma das cabeças que parecem ser alguns grãos pretos.”

Jesus: “Isso parece certo para você?”

Eu: “Hmm, realmente não sei.”

Ele então foi arrancar outro tipo de planta ou grama que estava bem ali no meio do
centeio.

Jesus: “Este é o 'joio'. Você se lembra o que é isso? ”

Eu: “Lembro-me disso como o joio entre o trigo em Mateus 13:27.”
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Jesus: “Olha”.

Ele então me mostrou, no tempo reverso, a planta que estava infectada com mofo. Ele
moveu o braço e, em um instante, vi que o solo era bom e o fazendeiro havia plantado a
safra nesse solo bom. Eu então vi que Deus enviou o sol e a chuva.

No entanto, eu então vi outra coisa que era bastante assustadora. Eu vi uma entidade
demoníaca comandando um bando de corvos. Curiosamente, um 'bando de corvos'
também é chamado de 'assassinato de corvos'. De qualquer forma, esse 'assassinato' de
corvos foi enviado para levar essas 'outras sementes' para o campo bom.

Como resultado dessas outras sementes, o 'joio' começou a surgir em vários lugares. No
entanto, essas ervas daninhas pareciam muito semelhantes aos grãos, mas carregavam
esporos nocivos entre o tenro trigo jovem, a cevada e o centeio. Por sua vez, esses
esporos produziram fungos que infectaram esses grãos.

Eu: “Senhor, não consigo distinguir aquela planta do trigo. Parece exatamente o mesmo.
”

Jesus: “Sim, isso é 'zonin', que, por sua vez, é como uma 'prostituta' que é trazida para
degradar o trigo. É um destruidor e não reconhecível até a época da colheita. Agora,
deixe-me mostrar-lhe a raiz. ”

Nota lateral: eu escrevi a palavra 'zonin', mas não tinha certeza da grafia, pois nunca
tinha ouvido falar dessa palavra antes. Independentemente disso, parecia bastante
óbvio para mim que esse 'zoneamento' não era nada saudável para nós.

Jesus então me levou de volta aos tempos antigos, logo após 'a queda'. Isso foi na época
de Noé, quando pude ver campo após campo infectado com 'joio'. Então, vi pessoas
moendo esses grãos para usar no pão.

Então, vi pessoas comendo esses grãos estragados. Por trás de tudo isso, o Senhor me
deu um vislumbre do reino demoníaco, onde vi as raízes da bruxaria aqui. Esta foi mais
uma forma de traição, em que esta 'Pharmacia' fazia parte das raízes das doenças.

Eu: “Não entendo bem. O dilúvio não removeu tudo isso, banindo-o assim da Terra? ”

Jesus: “Porque está escrito, 'e como foram os dias de Noé, assim será a vinda do Filho do
Homem. Pois, como naqueles dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e
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davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca ”(Mateus 24: 37-38). Isso
ocorre agora e também ocorreu naquela época. ”

Eu: “Sim, mas parece que o inimigo é mais esperto agora.”

Jesus: “Erin, esse joio foi tirado uma vez, mas essa doença ficou para infectar
novamente. Agora, quando o inimigo foi completamente removido? ”

Eu: “Senhor, Deus é mais sábio e mais forte. Por que Ele não eliminou fungos, doenças,
mofo e morte junto com todos os descendentes malignos? ”

Jesus: “As águas do dilúvio subiram para remover os problemas de crescimento rápido,
mas onde estava escrito que Deus removeria os problemas daqui da Terra?”

Eu: “Bem, pelo menos não por inundação.”

Jesus: “Erin, o mal ainda permaneceu, mas as instruções foram dadas para trazer vida
aos que permaneceram.”

Eu: “Você quer dizer em Levítico quando os israelitas foram para Canaã, a Terra
Prometida?”

Jesus: “Erin, qual é um dos seus principais sinais de guerra?”

Eu: “A presença do molde marca a presença do mal para mim. É um grande sinal de
problema. ”

Jesus: “Agora, o que o molde faz?”

Eu: “Bem, se não for controlado, o mofo pode se espalhar e estragar tudo ao seu redor.”

Jesus: “E o trigo então?”

Senti que o Senhor me inspirou a pesquisar o trigo, a cevada e o fungo do centeio, bem
como o 'joio' e os problemas. Em seguida, fui às Escrituras e li sobre as instruções de
Deus sobre mofo e bolor. Então aprendi que o mofo e o bolor eram extremamente
graves, inclusive no trigo e na cevada.

Por sua vez, isso está relacionado ao Ergot, que está ligado à droga LSD. Isso, é claro,
tem raízes nos Caídos com seus ensinamentos sobre Pharmacia ou produtos
farmacêuticos (Levítico 13 e 14).
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Eu: “Senhor, isso é assustador. Como qualquer um de nós pode ser protegido do inimigo
se ele está em nossos pães e cereais. Como podemos encontrar? ”

Jesus: “Está escrito como um aviso, por isso não ignore nada à sua frente. Tome medidas
sobre essas coisas quando apresentadas a você. Se não for controlada, essa pequena
coisa pode estragar muitas porções e se espalhar. É como o pecado, Erin. "

Eu: “Acabei de descobrir um pouco de mofo em um velho freezer em nossa garagem e
não consigo removê-lo, não importa o que eu tente. Isso nos parece ameaçador, pois
não estamos em posição de substituí-lo neste momento. ”

Jesus: Ele me olhou sério. “Hmm, então aqui está uma repreensão. Você não está em
posição de mantê-lo. Você cuidou de tudo que eu pedi a você, mas agora você deve ser
diligente e remover o que é impuro. ”

Eu: “Perdoe-me, Senhor, porque pensei que poderia controlar isso.”

Jesus: “Talvez você deva me dar isso. Se isso não fosse importante, eu não teria escrito
instruções para sua remoção em Minhas Palavras. Este é um veneno e um fungo
indesejado em um hospedeiro involuntário. Amo você, Erin, e isso faz parte de suas
instruções, pois estou revelando a você sobre as táticas perigosas do inimigo.

“Agora você sabe sobre os gafanhotos e que eles destruíram suas colheitas. Você agora
também está ciente de outra praga do inimigo e uma na qual uma pessoa deve lutar
contra a impureza. ”

Eu: “Sim, Senhor, mas o Senhor veio abolir a lei cerimonial para que não fôssemos
obrigados por ela. Você nos libertou. ”

Jesus: “Hmm, sim, Erin, mas isso é uma questão de boas práticas contra o mal. Erin,
você permitiria que este fungo estivesse onde seus filhos dormem ou comem e diga:
'Oh, Jesus morreu na cruz por mim. Não preciso mais me preocupar com essas questões
antigas. '”

Eu:“ Não! Desculpe, Senhor, absolutamente não porque eu conheço os perigos desse
molde e ele é ruim. Farei tudo o que puder para obedecer ao que está escrito para a
saúde e segurança de minha família. Eu não os alimentaria com carne crua, então
certamente não permitiria que vivessem na sujeira se eu tivesse a capacidade de limpar
isso. ”
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Jesus: “Esta é uma condição em que vejo o inimigo prosperar. Dei-te instruções e sinais
para evitar aquilo que deseja te prejudicar. O inimigo é como fermento. Seus sonhos
recentemente contêm instruções sólidas sobre o estado das coisas.

“Esses tempos em que vocês estão estão ficando piores e o mal está se tornando mais
difundido. O que é bom é declarado mau e o que é mau é declarado bom. Não pode ser
contestado. Agora, diga-me o que você aprendeu. ”

Eu: “Senhor, há duas semanas, Você se concentrou nos gafanhotos. Eu perdi muito do
ponto de vista do mundo, mas ganhei tudo em você. Você então me mostrou algo oculto
que tem uma raiz. Ela vem como uma adúltera, por isso Você a chamou de meretriz, e
faz o que é bom mau.

“Bem, eu sei que o alvejante geralmente pode remover o mofo, mas não pode se as
raízes forem muito profundas. No entanto, agora percebo que este 'zoneamento' ou 'joio'
que carrega podridão, ou Ergot, é tão tóxico que pode fazer as pessoas perderem o
controle. Isso parece ser aceitável agora em nosso trigo e grãos, mas acho que é um
problema. ”

Jesus: “Tudo isso é para te mostrar que quando eu te mostrar os sinais, quando estiver
escrito e você vir com seus próprios olhos, então se posicione contra isso. Agora, sua
casa está limpa, pois você cuida de sua casa e é responsável por ela.

“Porém, é só entender que o inimigo vem daqui e está operando no mundo. Lembre-se
de que o trigo de aparência inocente entre vocês pode trazer problemas que se
destinam a destruir. ”

Eu: “Senhor, este molde que me mostraste parece muito difundido agora. Isso está
sendo transformado em nosso trigo enquanto falamos? ”

Jesus: “Sim, Erin, mas vai ficar muito pior.”

Foi-me então mostrado que os animais também comiam essas plantas mofadas
infectadas.

Eu: Fiquei perturbado. "Oh, Senhor, isso está em quase tudo que ingerimos agora?"

Jesus: “Erin, não viva com medo, porque estou lhe dando o que é bom. Eu lhes dou um
bom pão e água limpa, enquanto o mundo se alimenta do pão da aflição e da água suja.
Caso contrário, você ficaria doente, mas não se preocupe porque estou aqui e com você.
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“Eu avisei para que você reconheça os tempos em que está agora e que isso agora é
generalizado. O inimigo quer destruir sua colheita. Ore e enviarei ajuda do Meu
santuário. Erin, estou aqui. ”

Jesus se aproximou e me abraçou. Senti tanto amor Dele quando o abracei de volta.

Sonhe…
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