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Sonho 227 - Jesus e o campo de batalha do coração
recebido no domingo , 04 de dezembro de 2016

Este sonho começou na quarta-feira, 30 novembro de 2016, pouco depois que recebemos a
nossa primeira queda de neve. Cerca de 25 centímetros de neve caíram, resultando em um
'Dia da Neve' (sem escola) para nossos filhos. Mais neve caiu na quinta-feira, resultando em
um segundo dia de neve consecutivo. Como a escrita desse sonho durou cinco dias, algumas
datas foram adicionadas ao texto abaixo para facilitar o rastreamento das datas desses
eventos.

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por nossa casa, minha família e meus amigos.
Embora não tenhamos poder hoje, quarta-feira 30 novembro de 2016, juntamente com
milhares de outros, a nossa casa é segura e, até agora, somos capazes de manter
aquecido.

Nossa fonte de calor serão cobertores e a lareira. Nossa fonte para cozinhar será o
churrasco. Embora o primeiro dia de uma interrupção possa ser emocionante para
nossa casa, de acordo com as notícias locais, esperamos poder ficar sem energia por
vários dias.

Para tornar as coisas ainda mais imprevisível, uma outra tempestade de neve é esperada
para hoje, quarta-feira 30 novembro de 2016, em cerca de 11h. Prevê-se que a próxima
tempestade de neve será muito pior do que a primeira rodada da noite passada. Embora
as escolas aqui tenham antecipado o fechamento ontem, não era esperado que
perdêssemos a energia.

Pai, por favor, tenha misericórdia de todos nós que vivemos no campo e restaure nosso
poder, junto com todos aqueles que vivem nos subúrbios também. Espera-se que
sejamos os últimos no reparo, então talvez possamos ser reparados primeiro? Afinal, os
primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, certo (risos)?

Devo mencionar que algo aconteceu comigo há dois dias na segunda-feira, 28 Novembro
De 2016, às 4 da tarde em torno da tarde. O sol já estava baixo no céu quando ouvi o
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Senhor dizer 'a hora é agora, Erin'. Depois que ele repetiu essas palavras uma segunda
vez, de repente senti meu coração começar a bater mais rápido.

Quando isso aconteceu, eu vi algo que não posso explicar totalmente, pois realmente
não entendo o suficiente para realmente descrever. Enquanto o sol estava voltado para a
borda sul de um edifício específico, eu me vi olhando para a lateral desse edifício devido
à enorme parede de tijolos de cor avermelhada brilhando de uma forma incomum do
ângulo da luz solar.

Enquanto continuava a olhar para os tijolos, comecei a ver algo que me fez esfregar os
olhos maravilhada. Os tijolos de repente apareceram como se estivessem vivos e
pareciam respirar conforme se 'moviam'. Como o sol continuou a brilhar sobre esses
tijolos 'móveis', eles logo pararam seu 'movimento'.

No entanto, pouco antes de os tijolos pararem de 'se mover', perguntei aos meus filhos
no carro se eles estavam testemunhando o que eu era. Todos eles olharam para a parede
de tijolos de perto para ver se eles podiam ver o que eu estava vendo também, mas eles
não podiam.

No início, um dos meus filhos parecia preocupado comigo e, admito, talvez com razão
(sorri). Enquanto eu estava perplexo com isso, por algum motivo não fiquei perturbado.

Filha: “Mãe, você parece meio incomodada agora. Você está bem?"

Eu sim. Só tive um pressentimento, só isso. ”

Pai, só sei que algo aconteceu aqui, mas não tenho certeza do que foi ou o que significa.
Por favor me ajude a entender. Como escrevi estas palavras, de repente me lembrei que,
nas noites do domingo, 27 novembro de 2016 e segunda-feira, 28 novembro de 2016, eu
tinha alguns sonhos curtos que eu tinha acordou de repente de.

Dois desses sonhos envolveram anjos enormes do Céu falando comigo com instruções.
No entanto, quando acordei, não conseguia me lembrar do que aqueles anjos me
disseram. No entanto, eu também sabia de alguma forma que essa falta de lembrança de
suas palavras parecia ter algum propósito "divino".

Senti em meu Espírito que era porque eu ainda não devia saber o que foi dito. O que
parecia incomum nisso para mim é que geralmente me lembro das coisas com clareza
sempre que acordo repentinamente de um sonho, mas não desta vez em particular.
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Nossa primeira queda de neve começou a cair ontem por volta 9pm terça-feira, 29
novembro,2016, cerca de três horas mais tarde do que a previsão do tempo havia
indicado que faria. Os flocos eram muito grandes e acumulações pesadas rapidamente
se tornaram evidentes.

Por volta das 03:25 na manhã de quarta-feira, 30 de novembro,2016, fui acordado por um
flash de luz brilhante. Eu rapidamente saí da cama e olhei para fora para investigar, mas
tudo parecia bem para mim.

No entanto, quando entrei em outra sala para investigar de um ângulo diferente, outro
enorme flash de luz iluminou todo o céu, junto com a neve e as árvores. Verifiquei a
hora novamente e percebi que faltava apenas um minuto para o primeiro clarão, ou
3h26.

Parei para ouvir o trovão, mas não ouvi nenhum. No entanto, não fiquei muito surpreso
com a falta de trovões, pois de alguma forma já sabia que essas luzes não eram de um
raio. Muito simplesmente, o tipo de luz que eu acabara de testemunhar era diferente de
qualquer relâmpago que eu já vi, seja pessoalmente ou na televisão.

Depois que voltei para a cama e comecei a orar sobre isso, decidi acordar meu marido
para contar a ele o que tinha acontecido. Ele parecia completamente fora de si no início,
pois ainda estava meio adormecido, mas então uma luz estranha brilhou no céu
novamente. Isso o acordou totalmente e ele imediatamente deu um pulo e puxou as
cortinas totalmente.

Enquanto continuávamos a olhar atentamente para o céu lá fora, o flash veio mais uma
vez e nós dois percebemos que era uma estranha luz azulada. Cada vez que esse flash
acontecia, as luzes em nossa casa piscavam, mas voltavam rapidamente. Nós dois
percebemos que isso era sobrenatural e debatemos acordar as crianças, mas decidimos
não fazê-lo e voltamos para a cama.

Como não tínhamos mais vontade de dormir, ficamos olhando pela janela. Por volta das
4 da manhã, tivemos mais dois desses flashes 'inspiradores'. Pai, preciso da Sua ajuda
para entender o que aconteceu ontem à noite com tudo isso. A magnitude do Seu poder,
Pai, está além dos homens, já que não eram flashes normais.

Embora eu continuasse impressionado com a Sua demonstração de poder, acabei
decidindo fechar os olhos para descansar um pouco. Meu sonho mais tarde naquela
noite foi notável, mas acordei de repente por volta das 7h20 e descobri que nossa
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energia havia acabado. Eu também me encontrei dolorido de ficar tenso durante a noite
e que meus músculos agora doíam.

Nesta manhã, quarta-feira 30 novembro de 2016, o meu marido tinha passado várias
horas cavando nosso carro para que ele pudesse chegar ao trabalho. Embora as aulas
tenham sido canceladas, seu local de trabalho ainda funcionava. No entanto, a neve
estava extremamente pesada e ele estava exausto depois de terminar de trabalhar com a
pá.

Enquanto eu escrevia isso, meu filho mais velho veio falar comigo. Ao perguntar a ele,
ele me disse que ele e meu outro filho mais velho também estavam de pé e tinham
testemunhado os fenômenos de luz de seus quartos, ambos ao mesmo tempo. Enquanto
eles também pensaram que o que viram era incomum, eles presumiram que era apenas
uma rara tempestade de relâmpagos de inverno no início.

Depois que terminei de falar com ele, decidi levar nossos cachorros para passear. Só
então percebi que a neve exibia algo que eu nunca tinha visto antes. A neve parecia
como se Windex azul tivesse sido derramado nela.

Rapidamente peguei minha câmera e tirei algumas fotos. A neve ao nosso redor estava
de alguma forma tingida de azul glaciar e era simplesmente espetacular de se
testemunhar. À medida que cada um deles acordava, as crianças também
testemunhavam essa neve de cor estranha.
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Pai, aqui está o Seu nome. Embora eu tenha certeza de que poderia haver uma
explicação científica para isso, eu realmente não me importo com isso, pois sei que este
é você. Você é o começo de todas as coisas e até mesmo as raízes da ciência são apenas
um método de descoberta, hipótese e teorias que se originam de você. Então, para mim,
isso é tudo Você, pai!

A propósito, devo observar que não há estações transformadoras elétricas perto de nós
que possam ter explodido para causar esta luz massiva. Devo também observar que
tenho um aplicativo rastreador de relâmpagos que mostrou que não houve nenhum
relâmpago nesta área.

Simplesmente, isso realmente não era explicável de uma posição humana ou científica.
Como agora aprendi, se não há explicação "natural", então deve ser "sobrenatural". Pai,
fomos e somos, mais uma vez, humilhados pelo Seu poder e força!

Em outra nota feliz, enquanto esta semana mais uma vez trouxe uma nova série de
ataques, também tivemos várias vitórias incríveis. Como exemplo de uma dessas
vitórias, recentemente fizemos tudo o que o Senhor nos instruiu a fazer para tirar nossa
filha mais nova de uma escola horrível que ela tem frequentado.

Naturalmente, não pensamos que tal transferência seria possível, já que nosso distrito
escolar recusou todos os pedidos de transferência que foram feitos durante todo o ano.
No entanto, Pai, o Senhor nos disse que iria antes de nós nesta batalha.

Você então me disse com antecedência que logo chegaria o dia em que minha filha
pediria para ficar em casa sem ir à escola por causa das coisas que aconteceram nesta
escola. Você nos disse que, uma vez que ela pedisse para ficar em casa, ela seria
removida daqui logo em seguida.

Embora Você tenha me contado isso há algumas semanas, só eu e meu marido sabíamos
disso, e nenhuma das crianças. Então, de forma inesperada e completamente do nada,
minha filha perguntou se poderia ficar em casa sem ir à escola no dia seguinte.

Ela nos explicou que estava chateada com uma ocorrência nesta escola. Como ela nunca
havia pedido para faltar a nenhuma escola antes, não tinha faltado um único dia de aula
este ano e suas notas eram excelentes, eu disse a ela que ela poderia ficar em casa, mas
apenas se concordasse em limpar o quarto.

Embora meu marido já tivesse se candidatado a uma transferência para uma nova
escola para ela há algumas semanas, o diretor o avisou dizendo: “Agora, deixe-me ser
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direto com você aqui. Não permitimos que ninguém neste distrito se transferisse este
ano. No entanto, sinta-se à vontade para enviar uma solicitação de transferência. ”

Ele o fez, mas com base no que foi informado, nunca esperamos que algo realmente
resultasse desse pedido de transferência. Bem, e para nossa grande surpresa, meu
marido recebeu um e-mail do diretor da nova escola às 13h do mesmo dia em que minha
filha decidiu não ir à escola.

Isso foi exatamente como nos foi predito pelo Senhor! O e-mail que meu marido
recebeu indicava que a transferência foi aprovada e parabenizou e deu as boas-vindas à
nossa filha na nova escola. Desde então, a nossa filha começou na nova escola na
segunda-feira, 28Novembrodede 2016, um dia antes da primeira nevasca veio, e ela não
poderia estar mais feliz!

Como de costume, eu havia me esquecido completamente da Palavra que o Senhor
havia me dado sobre isso, mas, também como de costume, meu marido lembrava-se
claramente e secretamente se perguntava se isso aconteceria conforme predito. Quando
o e-mail chegou, ele imediatamente me ligou com a ótima notícia e nós O louvamos
juntos por fazerem essa coisa maravilhosa por nossa filha na ordem e no tempo exatos
que Você nos prometeu!

Outra profecia pessoal também foi cumprida na semana passada. O Senhor me disse
que eu deveria entregar uma determinada situação a Ele para permitir que Ele lidasse
com ela. Tratava-se de uma certa mulher que conhecemos, que recentemente zombou e
se gabou de minhas limitações físicas.

De repente, e sem motivo aparente, um antigo ferimento apareceu de repente e colocou
essa mulher de muletas. Soubemos por um conhecido em comum que essa mulher não
havia caído nem feito exercícios na época.

Desde então, seu confinamento a muletas parecia humilhá-la consideravelmente e de
alguma forma até parecia proporcional à sua extensa gabar-se de suas façanhas físicas e
da grande forma em que estava. Isso foi interessante, pois o Senhor também já havia me
informado de seus motivos diabólicos em relação me falando como ela fez.

Mais tarde, logo descobri que um dos meus inimigos mais cruéis, a mãe do meu
principal inimigo, agora tem dentes tortos e até caindo. Fiquei chocado ao descobrir
que sua condição está piorando, mas por algum motivo ela se recusa a ter seus dentes
podres reparados. Embora essa negligência tenha parecido chocante para mim,
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suponho que realmente não seja, quando a vejo de uma perspectiva sobrenatural,
conforme predito por Deus para mim.

Agora, uma vez que não devemos nos gabar ou ter prazer com o sofrimento dos outros,
mesmo que eles sejam seus piores inimigos, me forcei a dar tudo isso a Deus para
permitir que Ele continue a lidar com tudo isso. No entanto, devo admitir que recebi um
impulso simplesmente por ver em ação que nosso Pai realmente vê tudo, cuida de nós
totalmente e que a vingança realmente é Dele, contanto que demos totalmente a Ele
tudo o que está nos incomodando.

Em outra circunstância, descobri recentemente por minha cunhada que meu pai
biológico pode entrar em contato conosco em breve. Ela então encaminhou um e-mail
que recebeu deste homem, onde descobri que este homem outrora extremamente rico
estava agora reduzido a viver em condições precárias e agora implorava até mesmo a
seus inimigos por dinheiro.

Embora este meu pai tentasse chamar esse empréstimo "temporário" de float, sabíamos
que qualquer dinheiro emprestado a ele desapareceria para sempre, pois ele sempre foi
um vigarista. Ele machucou minha mãe, meu irmão e eu severamente no passado e não
pensaria em roubar alguém que ele pode e certamente já fez com cada um de nós.

No passado, esse homem nunca demonstrou qualquer preocupação com minha situação
ou com meus meninos com necessidades especiais. Ele me tratou horrivelmente e ainda
pior do que tratou minha mãe ou meu irmão. Foi tão ruim que minha mãe até se
desculpou por não ter me defendido do comportamento dele em relação a mim antes de
ela falecer.

Naquela época, eu simplesmente disse a minha mãe que estava grato por meu pai ter se
afastado completamente de nossas vidas, pois tê-lo por perto seria ainda mais horrível.
Depois de ver este e-mail recente, pedi que minha cunhada e meu irmão não dessem a
meu pai minha localização atual, pois preferia apenas orar por ele enquanto ele está
completamente afastado de nós.

No meu passado, este meu pai terreno até me disse que entraria em contato com o
hospital para me verificar depois que eu lhe contasse sobre a minha cirurgia de
marca-passo que estava por vir. Não só ele nunca me contatou, ele até desligou seu
telefone, pois ele realmente não queria nada comigo.

7



Eu nunca quis nada desse homem além de ser apenas uma filha para ele e apenas dizer
olá de vez em quando. No entanto, Pai, o Senhor permitiu que este homem fosse meu
pai terreno por boas razões sobre as quais me falou no passado.

Apenas uma das muitas boas razões apresentadas foi para que eu me concentrasse
apenas em Você em vez de alguém que é o fantasma cruel de um pai. Embora nunca
possa agradecer o suficiente por isso, ainda não posso evitar, em meu coração, a mágoa
pelo fato de que ele nunca conheceu nenhum de nós ou mesmo se importou com isso.

Pai, agora oro por misericórdia de sua alma. Se houver algo que você esteja exigindo de
mim em relação a isso, por favor, me avise. Nesse ínterim, continuo a colocar meu pai
em Suas mãos capazes e oro para que Você o rebaixe o suficiente para que ele
finalmente conheça Você como só Você pode salvar. Este homem é muito frio e
claramente nunca se importou se algum de nós viveu ou morreu.

Pai, sinto que fará algo com muitos de nós em breve. Meus sonhos e visões, tanto para o
público quanto para o pessoal, estão agora apontando para uma grande mudança
iminente e uma mudança que abalará a Terra.

Você está nos preparando de uma maneira perfeita e, com base em Suas instruções,
mesmo nas menores questões, não tenho razão para acreditar que algum dia ficaria sem
Suas instruções nas questões maiores. Apego-me a todas as Suas promessas, Pai, pois
Você é meu Criador e meu Pai terreno e celestial. Não existe Pai como Você!

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava em um caminho ladeado por álamos. No final do caminho, vi Jesus banhado de
sol com uma coroa de luz ao seu redor. Ele estava vestido de branco e seu rosto estava
incrivelmente brilhante. Seus dentes eram brancos e seus olhos brilhavam em uma cor
azul esverdeada. Seus braços estendidos para me receber e eu imediatamente corri
direto para os braços dele.

Jesus: “Não se preocupe, Erin, estou com você e enviei ajuda. A ajuda está a caminho."

Eu: “Senhor, Uriel está em guerra agora? Eu o vi com um molde azul nas asas. Ele está
lutando em uma guerra espiritual? ”

Jesus: “Erin, você viu recentemente frieza nas pessoas que cercam sua família?”
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Eu: “Sim, Senhor. Ainda ontem, um jovem quase nos causou um acidente de propósito.
Ele sabia que quase tinha feito isso, mas então ele olhou para mim com tanta frieza que
eu não pude nem acreditar nos meus olhos.

“Isso me perturbou, pois ele não tinha bondade ou consideração por nossas vidas. No
entanto, agora notei o mesmo com outros. Mesmo as pessoas que conheço como
cristãos mornos estão se revelando realmente 'joio'. Existem agora tantos que parecem
frios e insensíveis. ”

Jesus: “Não se preocupe. Estou prestes a fazer algo em que você não acreditaria, mesmo
que lhe dissessem. Não tema o que você está testemunhando. Em breve, permitirei que
ainda mais do sobrenatural seja visível no natural.

“Se eu lhe mostrasse tudo o que estou prestes a fazer em um instante, nem mesmo seu
marca-passo sustentaria seu coração ...” Ele sorriu. “… Sem a Minha ajuda. Erin, você
não deve temer o que vê. Muito do que mostrei a você será revelado.

“Você até verá os anjos como os vê em seus sonhos, mas não terá medo, pois agora eu o
preparei para isso. Amo você, Erin, e tenho planos para fortalecê-la e não para
prejudicá-la.

“Grande parte da calamidade que ocorre em certas regiões ocorre porque essas são
áreas com aqueles que são por mim. Você, Erin, vive sob uma dessas áreas de 'Céu
Aberto', mas esta porta está apenas se abrindo. ”

Eu: “Não estou entendendo?”

Jesus: “Você já está sob um Céu Aberto, mas esta ainda não se tornou uma área
totalmente ativa. Como resultado, o que você tem experimentado até agora é sombrio
em comparação com o que está para acontecer onde você está.

“Embora você tenha permanecido e continue a ser protegido e sob Meus cuidados, você
também tem sido incomodado por aqueles que estão ao seu redor, pois esta área é uma
área de atividades sombrias e guerra. Em breve, Erin, você experimentará o Céu Aberto
na Terra, assim como aqui no Céu.

“Há incêndios no sul, tremores nos estados centrais e clima extremo em outras áreas
onde essas guerras estão ocorrendo. Agora, isso não deve ser confundido com a ira
vindo sobre a terra amaldiçoada. Em vez disso, isso é o resultado do que está prestes a
acontecer para aqueles que Me amam. ”
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Eu: “Peço desculpas, Senhor, mas ainda não entendo totalmente tudo isso. Então,
algumas áreas estão com problemas por causa da ira de Deus, enquanto outras áreas
estão com problemas por causa de guerras espirituais nas regiões celestiais que não
podemos ver, mas ainda podemos sentir? ”

Jesus: “Correto, Erin. Você teve dificuldade depois de cada tempestade, principalmente
devido à comunicação, correto? Agora, por que você acha que isso é? ”

Eu: “É porque a comunicação é uma forma de distribuição generalizada das Boas Novas
para muitos ministérios e esse alcance é muito amplo?”

Jesus: “Sim, Erin. Lembre-se de que o inimigo gostaria que você fosse eliminado. No
entanto, não importa onde você mora, pois os problemas ainda o seguem. Todos os
meios possíveis são enviados contra você para remover qualquer Boa Nova. Não se
preocupe, pois enviei ajuda. Meus caminhos são ainda mais altos do que sua torre de
comunicação e até mais de 70 vezes 7. ”

Ele sorriu e riu enquanto falava essa última parte para mim.

Eu: “Senhor, definitivamente tem havido um enxame de problemas vindo contra todos
na minha família. As tempestades têm sido épicas e não estou falando apenas sobre
aquela que nos deixou sem energia. Sinto que esses enormes flashes de luz azul foram
enviados por Ti, Senhor. Até a neve fora de nossa casa também é azul em algumas áreas.
O que aconteceu?"

Jesus: “Bem, mesmo com as evidências, os dois meninos mais velhos da sua casa no
início tiveram dificuldade em acreditar que esses eventos visíveis vinham de Mim.
Enviei isto para ser testemunhado pelos quatro mais velhos de sua casa e você e suas
testemunhas viram este evento milagroso.

“Então, na manhã seguinte, a neve refletiu como um espelho esta mesma luz azul que
todos vocês viram na noite anterior. Mesmo dois dias depois disso, a neve azul
permanece. Isso realmente só deve ser visível através de um buraco com mais de um
metro de profundidade e na neve pura. A ciência explica isso como uma exibição de luz
de espectro legal ... ”Ele sorriu. “... mas sua neve não é profunda o suficiente para tal
exibição, correto?”

Eu: “Sim, Senhor, já que cada pequena ranhura tem, na verdade, apenas sete
centímetros de profundidade.”
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Jesus: “Agora, Erin, seu trabalho não é provar que sou quem eu sou, mas em vez disso,
você deve testemunhar ao Meu coração ao lhe contar uma história de amor. Eu mostrei
a você Meu amor, o amor iluminado em Minhas Palavras escritas.

“Meu caminho para você tem sido uma jornada de descobrir quem eu sou e qualquer
pessoa que se importe em se entregar à Minha história de amor será abençoada além da
medida. Estive com você em cada derrota, em cada desgosto e em cada perda.

“Eu vi o que foi feito com você e até mesmo em segredo. Não é apenas Minha
recompensa para Mim, mas também Minha retribuição. Eu não vou te deixar ou te
desamparar. ”

Eu: “Senhor, sinto muito ser uma noiva tão maltratada. Lamento que, às vezes, quando
experimento onda após onda de problemas, ajo como se não tivesse fé, choramingando
e reclamando, tudo com uma preocupação extra. ”

Quando eu suspirei, Ele alcançou meu queixo e ergueu minha cabeça para olhar em
Seus olhos.

Jesus: “Erin, você é autêntica. Você continua a Me perseguir quando os problemas deste
mundo continuam a afastá-lo. Seus pensamentos sempre vêm a Mim em tudo que você
faz. Então, eu poderia te esquecer? Não. Eu te digo a verdade, sua fé é maior do que você
pensa e estou ainda mais perto de você por causa disso. ”

Eu: “Posso dizer a essas montanhas, meus problemas, vão para o mar?”

Jesus: “Bem, você pode, mas tem mais do que isso. Eu fui antes de você em cada batalha
como estou com você. Às vezes, parece que alguns de seus inimigos têm permissão para
batalhas mais longas, enquanto outros são eliminados imediatamente. Por que você
acha que isso é? ”

Eu: “Acho que pensei que era porque não tinha fé suficiente.”

Jesus: “Não, Erin. Eu sou aquele que vê toda a batalha, do começo ao fim. Se for mais
longo é porque estou fazendo um trabalho aqui. Se for mais curto, você ora algo e
imediatamente está feito.

“Agora, às vezes você não ouve sobre isso até que a informação chegue até você, mas
outras vezes, e antes de terminar seus pensamentos, está feito. Só porque uma
montanha cai no mar instantaneamente enquanto uma colina de areia permanece firme
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e forte, bem, quando chegar a hora, aquela colina de areia será removida com um vento,
entendeu?

“Ou se aquela montanha permanece e colina de areia após colina de areia é removida,
mas aquela última montanha não se agita, bem, isso também é divinamente orquestrado
porque seu tempo de remoção ainda não chegou.

“No entanto, Erin, está escrito que, se você tem fé como uma pequena semente de
mostarda, então pode dizer à montanha 'mova-se daqui para lá' e ela se moverá. Nada
será impossível para você. ”

Eu: “Mas, Senhor, tu controlas todas as coisas, então como pode ser isso se não é a
minha vontade, mas a tua vontade tanto na terra como no céu? Tenho visto Você
responder às minhas orações a respeito dessas colinas de areia, pois elas são removidas
tão rapidamente quanto aparecem.

“No entanto, esta montanha tem muitos picos e me parece bastante grande. Na verdade,
muitos dos meus principais inimigos continuam a morar lá nesta montanha e até me
chamam de sua posição elevada. ”

Jesus: Rindo. “Erin, você Me encanta. Quando foram essas palavras que dei aos
discípulos? O que estava ocorrendo? Que evento?"

Eu: “Bem, você tem instruído os discípulos sobre a fé e expulsado demônios.”

Jesus: “Então, se todos os demônios e atividades demoníacas fossem removidos, haveria
problemas contínuos naquela montanha?”

Eu: “Oh, isso é interessante.” Eu pensei por um momento. "Senhor, toda quantidade de
problema tem uma raiz maligna."

Jesus: Sorrindo. “Isso é interessante porque raízes más significam frutos ruins e não são
uma fonte muito boa de alimentação. O inimigo está em uma fortaleza e, em termos de
guerra, eles fortaleceram sua posição.

“Eles criaram um clamor que visa assustar todos vocês. Agora você está no vale na base
desta montanha e se sente vulnerável. No entanto, não tenha medo, pois irei antes de
você. ”
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Eu: Sorrindo. “Senhor, és maravilhoso. Enquanto você falava isso, as palavras do Salmo
46 simplesmente entraram em meu coração. ”

Jesus: “Bem, Erin, o seu coração é uma excelente tábua para Eu escrever. Pois bem, está
escrito que eu sou o teu refúgio e fortaleza e sempre serei encontrado por ti em apuros,
então não tenhas medo.

“Embora a terra treme e as montanhas caiam no mar, embora as águas subam e façam
comoção e as montanhas tremam de incerteza, existe um rio que encanta a Mim e à
Minha casa. Eu estou nela ... ”Ele apontou para mim quando comecei a chorar. "... e ela
não vai cair."

Ele fez um gesto como se quisesse me impedir de cair. "Vou ajudá-la quando
amanhecer." Ele então pousou sua mão em cima da minha e moveu minha mão sobre o
meu coração.

Eu: Eu estava chorando e enquanto escrevia isso. “Nunca ouvi o Salmo 46 assim. Agora
tem ainda mais significado para mim. Obrigado, Senhor! ”

Jesus: “Isto vem do Meu coração, Erin. Embora sinta que está em uma posição
vulnerável, você não está. Agora, em breve você entenderá os presentes que estou
prestes a lhe dar. ”

Eu: Sorrindo. "Você quer dizer que minha preocupação logo passará?"

Jesus: “Sim, e tudo em um único dia. No entanto, mesmo que eu faça essas coisas, você
permanecerá preocupado por um tempo, porque a descrença e o choque são os
anfitriões para se preocupar. ”

Eu: “Eu não entendo. Então, embora eu saiba que Você trouxe esses milagres, meu
choque me deixa na descrença? "

Jesus: “Não, Erin, porque existe uma diferença entre descrença e descrença. Descrença
significa que existe um vazio. Após este evento, você fica em um silêncio atordoado e
então se pergunta se eu removerei tal favor. ”

Eu: “Oh, que alívio! Então, essa descrença permanece por um tempo ou um ano? ”

Jesus: Sorrindo. “A magnitude do que ocorre deixa você com admiração, gratidão, temor
e reverência a Deus. Isso não é uma coisa ruim aqui. ”
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Eu: “Sim, Senhor, seria típico de mim, visto que sou humano, me perguntar se serei
privado de meu favor a qualquer momento”.

Jesus: “Hmm, tudo bem então, Eu vou dar a você a Minha presença e demonstrações de
tanto amor que você nunca mais duvidará.”

Eu: “Então, Senhor, remova minha dúvida, descrença, choque ou preocupação agora de
antemão para que eu tenha fé que Você moverá esta montanha”.

Jesus: “Acabou. Agora, quando Minha recompensa for derramada sobre você, você não
terá mais dúvidas de que sou quem eu sou, pois cumprirei todas as minhas promessas.
Eu sei que afirmei isso, mas vou lembrá-lo novamente. Farei algo em seus dias em que
você não acreditaria, mesmo que lhe dissessem. Agora, há um sonho pesando em seu
coração. ”

Eu: “Sim, Senhor, é perturbador.”

A descrição do sonho começa ...

Acordei com um rádio-despertador que tocava alto a chamada islâmica para a oração.
Tentei desligar o relógio, mas não desligou. Tentei mudar a estação de rádio, mas todas
as estações tinham a mesma coisa. Eu finalmente desliguei o relógio completamente.

Pouco depois, ouvi uma batida na porta. Parado ali estava um universitário descendente
do Oriente Médio segurando uma prancheta. Ele estava usando um lenço preto e branco
semelhante a um xale de oração. Ele estava bem vestido com um suéter branco com
decote em V, camisa de colarinho e calças compridas.

Ahmed: “Olá, meu nome é Ahmed. Percebi que você desligou o rádio. Eu gostaria de
entrar e falar com você sobre nossa cultura e o Profeta Muhammad. Você sabe alguma
coisa sobre este profeta maravilhoso? ”

Ele parecia educado e gentil. Enquanto ele discutia esse assunto comigo, ele o fez de
maneira não confrontadora.

Eu: “Você é bem-vindo para compartilhar sua fé, mas posso então compartilhar a minha
com você também?”

Ele acenou em concordância e sorriu. Ele entrou e se sentou a uma pequena mesa que
tinha duas cadeiras com vista para um porto tranquilo. Não sei onde ficava, mas parecia
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que estava em algum lugar da Europa, com base nas tomadas elétricas e em uma
linguagem que não reconheci estar em vários sinais.

Agora, eu normalmente nunca atenderia a porta para um estranho, especialmente para
um homem estranho em uma terra estrangeira. Eu também normalmente nunca
permitiria que alguém, especialmente um homem, entrasse em meu quarto de hotel. No
entanto, isso não foi feito para ser um problema ou preocupação para nenhum de nós
neste sonho em particular.

Assim que Ahmed se sentou à mesa, ele começou a organizar seus papéis na minha
frente.

Ahmed: “Depois que eu falar com você e terminarmos, tenho um pedaço de papel para
você assinar. É apenas para afirmar que lhes dei esta informação. Você se importa se eu
tomar notas? ”

Eu: “Não, tudo bem.”

Embora eu não tivesse medo de Ahmed, também sabia que ele poderia ficar com raiva
em algum momento, então permaneci em guarda.

Ahmed: “Agora, eu entendo que você desligou o serviço de oração. Por favor, explique o
porquê. ”

Eu: “Como qualquer despertador, ele me acordou. Desde então, eu estava acordado, não
precisava mais do serviço de despertar. ” Eu soube imediatamente que minha resposta
havia sido dada a mim pelo Espírito Santo.

Ahmed: “Então você desligou o rádio?”

Eu sim."

Ahmed: “Mas isso também desligou o relógio ao mesmo tempo. Como você vai saber
que horas são? ”

Eu: “Confio em Deus e no meu relógio para obter o tempo.”

Ahmed: “Ah sim, fale-me do seu Deus?”
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Eu: “Bem, não há tempo suficiente para lhe contar tudo, mas estou na cidade para falar
sobre Deus, pois já escrevi livros sobre os sonhos e visões que Deus me deu”.

Ahmed: “Interessante. Então, Deus fala com você e você descobre que o chamado para a
oração é uma blasfêmia para o seu Deus. ”

Eu: “Eu não disse isso, mas, sim, Deus me proíbe de entreter aqueles que correm atrás
do deus deste mundo. Ele é meu Pai, minha Torre Forte, meu Príncipe da Paz, meu
Emmanuel, meu Parente Redentor, meu Salvador, minha Alegria, meu Amor e minha
Esperança Eterna. Ele é o único Deus. ”

Ahmed: Ele ficou zangado com a minha resposta. "Diga-me o que Deus disse a você
enquanto você dormia na noite passada."

Eu: “Ele me mostrou a destruição de muitos por um grande terremoto e, mesmo assim,
não há temor de Deus. Então, Ele envia calor punitivo sem água para alívio, mas ainda
não há temor de Deus.

“Ele então envia ventos, que transformam a visibilidade em cegueira, e então Ele faz
chover cinzas de fogo, mas eles ainda não ouvem a voz de Deus. Em vez de humildade,
eles travam guerra. Então, em uma respiração, um momento, o fogo vem em uma onda
enorme e está acabado. ”

Este jovem ficou furioso porque, de alguma forma, sabia que esta mensagem tinha
realmente sido enviada pelo próprio Deus.

Ahmed: “Sim, mas Alá é ainda mais poderoso do que o seu Deus. Agora, eu também tive
um sonho noite passada. Você está preparado para o que vai ouvir? Escreva bem,
escritor, porque talvez você possa me dar o significado disso. ”

Eu: “Ok, vá em frente.”

Ahmed: “Há uma área.” Ele fez uma pausa para puxar um mapa. "Aqui, deixe-me
mostrar-lhe. Talvez você possa me dizer o que isso significa. ”

O primeiro mapa era da Europa:
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Ahmed: “Aqui, chega mais perto. Você pode ver isso? Em meus sonhos, uma grande
chama e fumaça cobriram a área. ”

He then showed me a di�erent map of Europe:

Ahmed: “There were three crosses and one little cross. The little cross rose up and
destroyed the three crosses. There was nothing left and only Allah remained. Yes, and
every bit of salvation came from the little cross. Meanwhile, Allah saved so many. Now,
are you ready to hear my next dream?”

I said nothing, but simply nodded yes.

Ahmed: “Look here.”
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I then saw a map of the Middle East. Everything was green, red and black, with some
white, all surrounding Israel. Israel was blue and white with the Star of David. The star
was set as a target. I saw symbols of a massive green nation to the southeast with a
sword pointed at tiny Israel.

I saw something to the east like a red dragon ready to spread its wings to fly. I saw
another nation to the northeast and it had something like a leopard or lion ready,
watching and waiting to pounce. However, it was broken in the middle and in two
sections.

Over Israel to the north were the Crescent Moon and Eastern Star. Down below that and
north were two eyes with green stars. It looked envious of the land of Israel. Ahmed
then pointed to three crescent moons, each with an Eastern Star.

One was black and white to the southwest, one was green and white to the east and
another was red and white to the north. He then drew lines in black, all converging into
Israel, the target.

Ahmed: “In my dream, this stain is removed, but even more. What is the meaning?”

He was clearly studying me intently as I answered.

Me: “Interesting dream. I agree with what you have shown me in your dream, but there
is more to this. God will set up His Throne here…” I pointed to Jerusalem. “…and all will
bow down to Him. It is written.”

As I said this, I knew that he wanted me dead.
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Ahmed: “Oh, so we are in agreement. Muito bom, muito bom. I will send someone to fix
your time on the clock. We will plug it back in of course. Now, if you would please sign
this paper.”

Just as I awoke from this, I saw that it was a declaration to serve his god.

Dream description over…

Me: “Lord, this was an awful dream.”

Jesus: “I know, Erin, but time has accelerated and things are soon to change. There will
be a time when the world caters to another people. They are not a peaceful people, but
their platform is peace. The deception is evident as the world adjusts.”

Me: “It makes my stomach sick. You are considered the opposite of Savior to these
people.”

Jesus: “I am the opposite of Savior to those who do not recognize Me as their Savior.
This is written and I know them not. The enemy plots and plans and these are vast.
Things done in secret are never out of My view and all deeds of the wicked are duly
recorded.

“One day, they will kneel before the Throne and will be judged accordingly. There will
be records and a fair trial and even those who recognize their guilt will be fully satisfied
with a just verdict.”

Me: “How will they be satisfied? Will they not moan, groan and wail at the outcome of
their trials?”

Jesus: “Sim. This you have seen when they have heard your name on the Heavenly case
docket being called. Por que isso seria? What do you remember?”

Me: “Well, from what I know of, which is only a small fraction, before the Throne of God
there can be nothing hidden, nothing unconfessed and nothing contrary to the Holiness
of God. Even the cells in my body bowed down before God as if each cell knew the
magnitude of God's power and as if my cells did not obey my mind.

“There, my mind had no power and, if there be anything contrary to the holiness of
God, then my lips confessed truth. Truth convicts a guilty man. I just pray that I confess
anything I have which I have not confessed to God, to You, Lord. If there be anything
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more in me, then, please, Lord, I want to confess anything else so that I stand before
God in humility and reverence.”

Jesus: Sorrindo. “I see nothing, 'no thing', left uncovered. You have confessed numerous
times to various infractions, even those in which I have already forgiven you for. Just in
case, you confessed them again at the Throne of God in His Courts. I have stood as your
attorney and advocate many times against your accuser as he is relentless.”

Me: “I am sorry, Lord, but I would rather make sure at the end of the day that I am
reconciled. My heart hurts when I o�end someone or if I do something contrary to the
Fruits of the Spirit. I just want to be blameless before You.”

Jesus: “I know your heart. You are not hiding deceit in your chambers. Though your
enemies accuse you of many things, you do not serve them, but must only answer to Me
and serve Me. Erin, you are hated because you are testifying to My love letter.

“My love is available to all those who seek Me with their whole heart, yet they build up
barriers and walls. Although I build a rampart, I will not breech the walls of a man's
heart, his city, unless I am invited in. I desire to be an invited guest. Once invited, I will
then overcome the heart with so much love that the walls will come down.”

Me: “Lord, I saw the visual of something like Jericho as You just said this. So, first You
send out angels, or 'spies', to examine where we are in our lives and to see if we are
ready for more. Then I see marching around the city once a day for seven days.

“However, on the seventh day, the people marched seven times in one day and, with
horns, shofars and shouting, the walls of the city fell. The people then invaded and
removed the enemy.

“So, You surround us and circle us and then even intensify this in hopes of eventually
breaking down our walls and invading our hearts to the point where there is no unclean
thing left.”

Jesus: “There will be those who will dwell on the e�ects upon the people slain inside the
city and pay no attention to what the miracle of God is here. Let us instead focus our
attention on your life and heart. The enemy enjoys playing victim and does not like
attention being drawn to his guilt, but only yours.

“If I look at your heart, angels could also be like 'spies', even though they are good
workers, helpers and messengers sent by My command. Since I see the beginning from
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the end, angels do not surprise Me with new information nor do they surprise My
Father. This is like a parable as each time around your heart could be seven years.

“On the seventh year, you experienced seven times more of Me.” Ele sorriu. “Your walls
were easy to breech as your chambers of your heart were accessible. Anything left
contrary to My love was removed and the enemies were slaughtered.

“Now the enemy is outside the gates of your heart. I have completely invaded the city of
your heart and now dwell there in your heart.”

Me: “But, Lord, I accepted You into my heart years before this.”

Jesus: “Correct. You allowed Me to dwell in your city, but there were other occupants
there as well. I was not at war with them, but they demanded that I be removed. So, at
times, I was in relative silence due to their shouting and clamor. It took a very long time
before you recognized that the things of this world were competing with Me for a place
in your heart.”

Me: “You are right, Lord. My cares, worries and daily troubles rose up and kept You
silenced to me. I am sorry for that, but, Lord, I still do this. I still worry and I still have
trouble.”

Jesus: “Yes, but this is di�erent as now these troubles do not dwell in your heart. They
are outside and do not make you forget Me or call out to you to act alone. You now call
out to Me in everything you do. I am now the city in your heart and your Occupant. Now,
you have others who dwell in your heart as well, your loved ones, and this is true and
good, but I am here with you.”

Eu: Chorando. “I understand, Lord.”

Jesus: “Now, I just took you on a journey of how I call out to those I have chosen. Your
dream was about those who have a di�erent dweller in their heart. Their city gates are
sealed and their walls are well fortified. The enemy dwells there and plots.

“Though I am outside of their gates, their cities are made of glass and their deeds are
visible from the Throne as My Father sees all that is under Him. What was shown to you
on this map is true. Even though the enemy schemes, nothing is done in which I am
unaware.”

Me: “Is there anything I should do with this information?”
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Jesus: “No. This time is soon to come. You cannot reverse this nor would anyone pay
attention to what you write unless that very thing comes to pass after the fact. This is
My battle and you are to testify to My love.

“The plots of the enemy are notable and follow a pattern. They too circle a city or
country and create clamor. They pray over their loudspeakers in reverence to their god
as if making noise will somehow bind the strength of this god on their hearts.

“Instead, their hearts grow colder, blacker and void of all love. Be careful as the very
message of peace leads to the destruction of those with peace as a mantle. It is easy to
call out lovely things as weapons, the idea of fruits, but it is another thing to partake in
the fruit by eating that which you become.

“The Fruits of the Spirit are bitter fruit to the enemy. So what is peace but just a concept
of deceit? Partitioning a city does not work when one side's dweller desires the
destruction of another.”

Me: “Yes, Lord, this does not work and I have witnessed, well, experienced, the same
thing with my enemy. Whenever I negotiate a fair deal, they still whine, complain and
constantly work against me because their only true goal is my total destruction. Lord, I
wish I had never negotiated to begin with.”

Jesus: “I know, Erin, but I have ultimately allowed this for your benefit. Everything
meant for evil in your life will be used for good and the good of your children. That
mountain is soon to be removed. In one command I can remove it. You will even say
'move' to this mountain and it will fall into the sea. This time is at hand.”

Me: “Lord, what is time? All of these calendars, dates, all of it, are so confusing. Lord,
why did You allow this?”

Jesus: “Erin, does the clock and calendar from God's House seem out of God's control? Is
it not guarded by four angels and under the care of Heaven?”

Me: “Yes, Lord, it is precise. There are many rings and wheels and all but one turns
according to each other. The one exception is not turned by cogs at all, but only by God
and at His speed, 'God-speed'.”

Jesus: Smiling and laughing. “It seems to you as if I am constantly deflecting your
questions on time and I am. Now, why do you need these answers as no good can come
from this? If I tell you a date, what will happen to you prior to this?
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“You will first make yourself sick as you will have no peace. Or you will anticipate events
to happen a certain way, a certain intensity or even with a certain result, but, as you
know from your own experience, you will still be in unrest.

“Erin, My ways are higher than yours and only God, My Father on the Throne, knows
the time of My coming. His ways are higher as He knows when He will send Me. Even if I
were to give you times, the world would discount them. There would even be arguments
amongst you and nothing good would come out of this.

“Even Enoch is called by the world as the 'father of time', yet who follows his calendar?
The time of My ministry was three and a half years. This time lined up with every
calendar written, even Enoch's, yet still no one took notice until long after. Even then it
did not matter to man.

“Erin, you live here in the times of great turmoil and the times as prophesied about
thousands of years ago. For it is even written that Enoch, the seventh from Adam,
prophesied saying, 'Behold, the Lord comes with ten thousands of His holy ones' ( Jude
14).”

Me: “I am sorry, Lord, but something is happening to me right now and I do not know
how to describe it. It is a searing heat in my heart. I am experiencing emotions from
memories from the year 2000. It is as if I have experienced a type of time hiccup. My
dreams are reflecting the ages of my sons at that time.

“My one son was fourteen months old and my other son was not quite three years old. It
was near the time of my mom's diagnosis of cancer. The time has been brought to the
forefront of all my thoughts and dreams. Por que isso está acontecendo?"

Jesus: “This was the time of your very first vision and was in the first month of that year
after you had fasted and prayed for 21 days. Then something happened the next month
and you took no food or water for three days. You were then caught up in a vision and
told that you needed to 'die to yourself'.

“You were in awe and began your separation from the things of this world. During this
time, the enemy recognized that you had awakened from slumber and was called for
service to Me. He sought your destruction as a result.

“He soon after relentlessly came against your businesses, your failing marriage, your
sons, your family, your friends and your health. However, he was also granted
permission to do this as you needed to fully rely on Me and had to die to yourself. I
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know that this was painfully long as I was with you. Even though at times I seemed
silent, I was there.”

As I began to cry, Jesus lifted my chin to look into His eyes again.

Jesus: “Erin, you have stood the test of time. You have stood the test against your
enemies. Now you stand before Me in love, even though you are battered. Although you
are disheartened and downcast, I am here and I am with you. I have seen all that has
occurred and My recompense is with Me.”

Me: “Lord, I had a dream of a beautiful mountain and a downpour of rain. The sun
appeared behind me and shone down on what looked like a golf course cut into this
mountain. The course was impossible to play, but it was beautiful.

“Then, and as I stood staring at the beautiful sight, from behind and over the mountain,
I saw black clouds like smoke sweep over the sky. I could see glimpses of red light, a red
ball like the moon or sun, but I could not tell which as the clouds were so thick.

“I could only see glimmers of the red ball when these clouds, or smoke, thinned. In my
dream, I was not terrified for myself or for our household, but was afraid for those not
ready.”

Jesus: He smiled at me with a reassuring smile. “Erin, it is darkest before the dawn, but
to many it is also beautiful and carefree prior to that great and terrible day. Perhaps
they were even golfing, but this does not matter. It only matters that I know the times
and seasons. You are to continue on your course and rejoice as things for you are
accelerating. Eu estou aqui."

He placed His hand over my hand and then over my heart.

Jesus: “It has been a long and di�cult journey, but I have not forgotten you. I have also
not forgotten that which has been done unto you and your children. My recompense is
with Me. Eu amo Você."

Me: “I feel something is changing, Lord. I love You too.”

Jesus: “Then do not worry or be afraid. All things work for the good of those who love
Me and have been called according to My purpose. For those I have chosen, I have also
predestined. I love you and you are mine.”
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As He smiled, He lit up as bright as the sun.

Dream over…

Note on the 'red ball' that Erin saw in this dream:

Just to confirm, the red ball that Erin saw was either the moon or the sun, but Erin
simply could not tell which. There is no hidden message in this. This is not a hidden
reference to Nibiru in any way, shape or form.

Erin has never even received the slightest hint of Nibiru. Even though Erin has been
criticized before about not talking about Nibiru in her dreams, this is unwarranted as
she only talks about what God has shown her and Nibiru is NOT one of those things.

Now, would a large planet with wings hiding and then suddenly sneak attacking the
Earth not be mentioned somewhere in the Bible? Some may say that this is just too
catastrophic to mention. I disagree as just look at all the other stu� the Lord brings up
in the Bible, including the previous flooding and eventual burning of the entire Earth.

He is not going to be shy about this. That being said, should the 'Nibiru' status change in
the future in Erin's dreams from the Lord, you will all be amongst the first to know.
Trust that God would reveal something this huge to Erin if it is going to become an issue
or a sign to us soon.
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