
Sonho 237 - Uriel, o Véu e o Engano Crescente (Visita 1 e 2)

Concluído na quinta-feira, 9 de março de 2017

Este sonho foi iniciado no domingo, 19 de fevereiro de 2017. No entanto, este sonho
levou mais de duas  semanas, juntamente com cinco visitas separadas, para
finalmente completar. A última visita ocorreu na quinta - feira, 9 de março de 2017.
Recebido no domingo 19 de fevereiro de 2017 (Visita 1).

Comunhão
Sonho da noite passada ...

A descrição do sonho 1 começa ...
Eu estava em uma cidade perto da água. Embora a cidade parecesse Chicago,
Illinois, eu não  tinha certeza. Metade da cidade foi destruída por algo catastrófico.
Embora parecesse que  algum tipo de bomba ou bombas haviam feito isso, eu
novamente não tinha certeza.

As pessoas na cidade estavam andando em choque. Eles ainda estavam tentando
viver e fazer  negócios 'como de costume', embora prédios inteiros tivessem sido
completamente  destruídos. Quando olhei em volta, parecia que era no final da
primavera ou início do verão.

Eu caminhei até a água nas margens do que parecia ser a cidade de Evanston, Illinois,
que fica  ao norte de Chicago. A apenas alguns metros da costa, a água estava
coberta de bactérias e  fungos cinza-acinzentados. A água era imprópria para beber ou
nadar. No entanto, havia ainda  mais neste sonho que eu não deveria escrever. Como
tudo isso era tão perturbador de ver,  clamei ao Senhor ...

Eu: “Quando é isso, Senhor?”

Eu vi um número enorme, o 4º , todo escrito em branco, assim que acordei do
sonho ...



Descrição do sonho 1 terminada…
Recebido em segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017 (Visita 2) ...
Sonho da noite passada ...

A descrição do sonho 2 começa ...
Eu estava sentado em uma lanchonete temática dos anos 50 com o tema sock-hop. O
restaurante ficava acima ou na mesma área de uma pista de boliche e parecia estar
de alguma  forma ligado um ao outro. Ao olhar em volta, percebi que era por volta das
13h quando uma grande festa de aniversário começou a acontecer. Logo, alguém que
eu não reconheci correu  até mim com entusiasmo.

Pessoa: “Oh Deus, Erin, você tem que pegar seu vestido e estar na cerimônia às 15h!”

A pessoa saiu antes que eu tivesse a chance de perguntar o que ela queria dizer com
isso,  então eu continuei sentado lá, me divertindo e conversando com 'amigos'. Digo
'amigos' porque  de alguma forma sabia que essas pessoas eram minhas amigas,
embora eu não reconhecesse  ninguém ali. Desta vez, um dos meus amigos correu até
mim com entusiasmo.

Amigo: “Erin, não se esqueça de pegar seu vestido de noiva!”

Embora eu não tenha certeza de como, de repente soube do que meu amigo e a outra
pessoa estavam falando. Eu sorri, ri e acenei com a cabeça para o meu amigo.
Verifiquei novamente a  hora e sabia que ainda não precisava me preocupar.

Porém, só por segurança, decidi deixar a pista de boliche / restaurante para ir até a loja



de  roupas. Entrei na loja e vi um vestido etiquetado com meu nome pendurado dentro
de uma  bolsa de vestido transparente. Havia uma mulher esperando por mim e ela me
entregou a bolsa  de vestido.

Mulher: “Erin, é melhor você se apressar!”

Eu sorri e agradeci, mas ainda não estava preocupado com o tempo. Como o vestido
tinha sido  pré-comprado, peguei a sacola com o vestido dentro e corri para fora da
porta para ir para o  local do meu casamento. Corri por algumas ruas de
paralelepípedos em direção a onde deveria  ir. Depois de passar por uma área
bastante acidentada, finalmente cheguei.

Diante de mim estava um enorme castelo feito de pedra, um castelo que poderia ter
saído  facilmente de um 'filme da Disney'! Como estava completamente rodeado por
ravinas  profundas, a única forma de entrar neste castelo era descer um longo
caminho de pedra com  paredes.

Corri rapidamente pelo caminho de pedra e logo cheguei à porta da frente para o
pátio. Um  homem e uma mulher já estavam lá esperando para me cumprimentar. A
mulher acenou para  meu vestido e, em seguida, cuidadosamente o tirou de mim
quando eu o entreguei a ela. O  homem parecia bastante animado.

Homem: “Erin, você tem que se apressar e vir comigo preparar suas flores! Está quase
na hora  da cerimônia! ”

O homem então me acompanhou até uma grande sala de recepção feita de paredes e
pisos de  pedra. Quando olhei em volta, vi uma enorme mesa quadrada de pedra.
Embora eu não  pudesse dizer as dimensões exatamente, o topo da mesa tinha
facilmente dezoito centímetros  de espessura e cada lado tinha cerca de doze a
quatorze pés de largura. Teria facilmente  pesado várias toneladas.

Havia dois enormes vasos de pedra lado a lado no topo da mesa e perto do centro. O
artesanato desses vasos era simplesmente lindo. Notei que esses dois vasos
idênticos tinham  aberturas excepcionalmente largas na parte superior.

Homem: “Agora, Erin, ande por aí, pegue suas flores e coloque-as nos vasos!”

Havia flores incríveis em todos os lugares que eu olhava. No entanto, o que me
pareceu  bastante estranho é que essas flores só tinham a cabeça e nenhum caule.
Ao olhar mais de  perto as flores, soube que elas deviam ser de natureza celestial,
pois certamente nenhuma flor  na Terra poderia rivalizar com a beleza dessas flores.

Enquanto juntava várias flores em meus braços, decidi questionar o homem sobre



como eu iria  fazer um arranjo com flores que não tinham caule. No entanto, antes que
minha boca pudesse  falar qualquer uma das palavras, o homem respondeu à minha
pergunta.

Homem: Sorrindo. “Erin, apenas jogue as cabeças nos vasos! Você deve se apressar,
pois está  chegando a hora! ”

Eu ri e fiz exatamente o que ele me instruiu. Os vasos eram tão grandes, tão grandes
e tão  profundos que eu sabia que não seria capaz de encher esses vasos. Para
tornar essa tarefa  ainda mais desafiadora, eu não tinha altura suficiente para ver as
flores lá dentro. Como devo  ter parecido bastante confuso e preocupado com tudo
isso, o homem começou a me encorajar.

Homem: Rindo. “Não se preocupe, Erin! Agora, vamos, está quase na hora! ”

Enquanto ele me apressava em direção à porta, vi uma linda mulher parada ali. Ao
me  aproximar da porta, para meu grande choque e surpresa, vi que essa linda
mulher era na  verdade minha mãe e que parecia jovem novamente. Ela olhou nos
meus olhos e sorriu para  mim.

Mãe: “Erin, venha comigo!”

Minha mãe estendeu a mão para mim e eu felizmente a peguei. Eu estava tão animado
para vê la novamente. Ela era tão saudável e vibrante. Quando começamos a sair da
sala juntos, olhei  para trás, para os dois recipientes sobre a mesa.

Para minha grande surpresa e deleite, as flores que joguei nesses dois vasos de
repente  cresceram em dois arranjos enormes de flores. Lágrimas começaram a se
formar em meus  olhos quando percebi que aqueles eram, simplesmente, os mais
belos arranjos de flores para  casamento que eu já tinha visto.


