
Sonho 238 - Anjo, Jó e o Cordão de Prata (Visita 2)

Recebido na sexta-feira 24 de março de 2017 (Visita 2)

O sonho com o bebê era incomum e parecia incrivelmente real. No entanto, tive
um sonho  diferente que também era incomum ...

A descrição do Sonho 2 começa ... “Seja sábio com suas informações pessoais” Entrei
em uma grande loja que vendia móveis e eletrodomésticos. Logo fui abordado por
um  dos vendedores enquanto olhava ao redor.

Vendedora: “Olá, como posso ajudá-lo hoje?”

Eu: “Olá, estou procurando uma geladeira e uma lavadora e secadora. Você está
realizando  alguma venda especial hoje? ”

Vendedora: “Sim, somos. Venha e eu vou te mostrar. ”

Eu a segui até uma vinheta encenada de uma lavanderia. Em exibição estava uma
máquina de  lavar e secar de última geração. No entanto, ambos eram rosa neon e
tinham confetes  prateados e roxos colados sobre eles.

Vendedora: “Você pode ter este par por $725. Normalmente custam US $7.500. ”

A princípio, fiquei com repulsa pela aparência, mas o preço era tão incrível que
decidi pensar  nisso por um momento. Eu os examinei mais de perto para ver se
poderia ou não pintá-los. Embora agora intrigada, decidi que gostaria que meu
marido os visse primeiro.

Eu: “Por que eles são tão baratos? Há algo de errado com eles? ”

Vendedora: “Bem, eles são nossos modelos de exibição, então removemos a
bateria de  ambos.”
Eu: “Tudo bem, mas isso não faz sentido. Não pode haver lavadora ou secadora se
eles não  tiverem seus tambores. A lavadora não poderia conter a água. Quanto à
secadora ... bem, isso  é simplesmente ridículo. ” Eu balancei minha cabeça. "Isso não
vai funcionar."

Vendedora: “Que pena, são um negócio tão bom.”
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Eu: “O que mais você tem?”

Vendedora: “Bem, vou lhe mostrar nossas geladeiras agora.”

Enquanto caminhávamos juntas, expliquei a ela o tipo de geladeira de que precisava
para nossa casa. Ela então me levou a uma vinheta encenada de uma cozinha e
orgulhosamente parou ao  lado de uma geladeira em formato retro em uma
camuflagem de caçador rosa e verde  extravagante.

Eu: Rindo. “Essas cores são tão malucas quanto as cores da lavadora e da secadora
que você  acabou de me mostrar.”

Vendedora: “Embora isso possa ser verdade, você não vai acreditar no negócio que
temos com  esta geladeira agora. Vamos vender isso a você por apenas $326, abaixo
dos $3.260. ”

Eu me animei um pouco devido ao ótimo preço. Em seguida, inspecionei mais de perto
para ver se poderia mudar a aparência da geladeira para não ficar tão estranha.
Enquanto eu fazia isso,  ela alcançou um armário e tirou alguns painéis espelhados.

Vendedora: “Olha, você pode até colocar esses painéis espelhados nele, se
realmente quiser”. Ela os colocou na geladeira. Eu nunca tinha visto nada assim
antes.
Eu: “Hmm, realmente não tenho certeza do que é pior. Talvez eu pudesse substituir
esses  painéis espelhados por alguns painéis de aço inoxidável? E se eu, em vez
disso, virasse os  painéis espelhados e mostrasse o suporte cinza metálico? ”

Vendedora: “Olha, depois de comprá-lo, você pode fazer o que quiser
com ele”. Eu: “Então, há algo de errado com isso?”
Vendedora: “Não, funciona muito bem”.

Eu: “Bem, as dimensões parecem perfeitas para o nosso espaço. No entanto, não
posso dizer  quão profundo é. Você sabe qual é a profundidade? ”

Vendedora: “Ah, não tenho certeza. Aqui, deixe-me deslizar para fora e ver. ”

Quando ela começou a puxar a geladeira da parede, fiquei em choque com a
profundidade  incrível. Era tão profundo que eu nem conseguia acreditar nos meus
olhos. Eu nunca tinha  ouvido falar de algo assim. Eu medi a profundidade e tinha
cerca de 72 ”ou seis pés de  profundidade, o mesmo que a altura.
Eu: Rindo. "Ok, isso é simplesmente ridículo." Comecei a olhar ao redor da sala. “Eu
estou na  câmera? Isso tem que ser algum tipo de piada. ”
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Para minha surpresa, a vendedora ficou visivelmente insultada. Ela então se dirigiu a
mim como se eu fosse uma criança sendo provocada por alguém no pátio de uma
escola.

Vendedora: “Uau, você com certeza parece muito superficial. O conteúdo conta, você
sabe. ”

Agora que eu sabia que isso realmente não era uma brincadeira, queria ter certeza
de que os  sentimentos dela não permaneceriam feridos.

Eu: “Ouça, eu realmente sinto muito por rir. É que nunca tinha visto nada assim antes.
Como eu  chegaria aos itens na parte de trás da geladeira? Eu precisaria de um braço
ou garra para  alcançar qualquer coisa lá atrás. Isso também não bloquearia
completamente a entrada em  quase todas as cozinhas? ”

Vendedora: Ela parecia feliz novamente e sorriu. "Bem, por que você
não abre?"

Abri a geladeira e ela começou a se dobrar em várias camadas. Embora fosse capaz
de conter  uma grande quantidade de comida, ainda precisaria de uma parede inteira
só para ele.

Eu: “Isso é muito inovador e o preço é fantástico. É o seguinte. Vou comprar isso
para minha  garagem. É o único local com o espaço necessário para este design
único. ”

Vendedora: “Oh, sinto muito, mas isso não é para ser uma
'geladeira de  garagem'. Simplesmente não posso mais vender
esta unidade para você. ”
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Eu: “Olha, estou aqui para encontrar uma geladeira e estou disposta a comprar essa
de  você. Com todo o espaço desta unidade, agora posso adiar a substituição da
minha geladeira  quebrada. Minha geladeira atual é difícil de abrir e não tem freezer,
mas posso viver com ela se  comprar esta. Eu costumava ser designer de cozinha e
sei que este vai funcionar. ”

Vendedora: “Oh, bem, nesse caso, devo levá-lo à nossa sala de design nos fundos da
loja. Agora volte e olhe ao redor enquanto escrevo um tíquete de venda para esta
geladeira. ”

Ela apontou para a porta da sala dos fundos e foi embora. Quando entrei na sala,
notei que  havia muitos armários de cozinha e amostras de iluminação para olhar.
Quando olhei em volta,  não fiquei muito impressionado com as amostras de exibição.

Enquanto continuava a andar pela sala, dois jovens arquitetos vieram falar  comigo.
Eles pareciam muito jovens e eu imaginei que eles poderiam até ser de algum tipo de
programa de trabalho do ensino médio.

Menina: Sorrindo. “Olá, você está procurando novas tendências? Nós os
temos aqui. ” Eu: “Oi. Você poderia me mostrar os acabamentos do seu
gabinete? ”

Menina: “Claro, eu ficaria encantada.”

Ela então tirou duas frentes de armário diferentes e orgulhosamente colocou-as
na minha  frente.

Eu: “Hmm, essas são suas únicas opções?”

Menina: “Sim, a menos que você atualize para o personalizado.”

Eu: “Onde estão as atualizações?”

Menina: “Eles estão aqui. Venha comigo."
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Ela então me levou até uma parede com centenas de acabamentos
diferentes. Eu: “Nossa, alguns desses são lindos! Quanto seria por um
upgrade?”

Menina: Sorrindo. “As atualizações custam apenas $700 por gabinete.”

Fiquei sem palavras com o alto preço no início, pois esse era, de longe, o preço mais
ridículo de que já tinha ouvido falar. Eu rapidamente reuni meus pensamentos.

Eu: “Só para ter certeza de que entendi isso, você está dizendo que, se eu quisesse
carvalho,  nogueira ou cereja, teria que pagar pelos armários mais os $700 extras por
upgrade de  armário? Agora, esse é o preço do armário inteiro ou apenas da porta? ”

Menina: “Oh, apenas para a porta, é claro.”

Eu: “Como pode ser tão caro? Esses armários são de qualidade medíocre, feitos de
cartolina e  a cor é laminada. Com esse preço, uma cozinha em sua cor cereja
custaria cerca de US $200.000 e isso seria apenas para os armários. Isso inclui pelo
menos instalação e hardware? ”

Menina: “Isso inclui a instalação, mas não o hardware”.

Eu estava tão distraído com nossas discussões que esqueci completamente que havia
deixado  minha bolsa sozinha em uma das mesas. Dois jogadores de futebol
universitários tinham  entrado no showroom, mas não pensei muito nisso, a não ser
que eles estavam aqui para visitar aquelas garotas bonitas. No entanto, a próxima
coisa que eu soube foi que minha bolsa com  meu celular, junto com os dois
universitários, tinha desaparecido.

Eu: “Ok, cadê a minha bolsa? As chaves do meu celular e do carro
estão lá. ” Menina: “Eu não vi nada.”
Fui ao balcão de atendimento na frente da loja para usar o telefone. Liguei
rapidamente para a  polícia e contei o que tinha acontecido.

Operador: “Qual é o número do seu celular? Podemos usar seu celular para
rastrear sua  localização. ”

Eu dei a eles o número do meu celular, junto com o número do celular do
meu marido. Eu: “O que devo fazer agora?”
Despachante: “Ligaremos para o celular do seu marido com mais instruções.”

Liguei então para meu marido e contei-lhe o que acabara de acontecer. Enquanto ele
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dirigia  para me buscar, ele recebeu um telefonema da polícia indicando que eles
haviam recuperado  todos os meus itens depois de parar um carro que haviam
rastreado usando meu  celular. Depois que meu marido me pegou, dirigimos juntos
até a delegacia.

Oficial: “Embora seja muito difícil de provar, sabemos que essas pessoas fazem
parte de um  grande anel ou rede que reúne informações pessoais de suas vítimas.
Infelizmente, esta rede  saberá tudo sobre você e sua família hoje à meia-noite.

“Você precisará telefonar para todos os seus bancos, todas as lojas onde você tem
cartões presente, sua seguradora e até mesmo seu farmacêutico. Você também
precisará ter sua casa  recodificada, juntamente com seu veículo.

“Um policial irá segui-lo até o seu carro para verificar se há dispositivos de
desbloqueio para  ladrões que possam ter sido instalados em seu veículo. Você foi
comprometido e agora deve  tomar medidas imediatas para detê-los e proteger seu
perímetro. ”

Eu: “E os meus filhos?”

Oficial: “Bem, eles agora sabem quem são, junto com seus números de celular.”

Marido: “Devemos ter medo?”

Oficial: “Todos nós devemos ter medo, mas não, pelo menos não antes de cerca
de seis meses  na estrada.”

Marido: “Por que seis meses?”

Oficial: “Você não sabe?”

Eu: “Não devemos ter medo. Devemos apenas temer a Deus. ”

Oficial: Sorrindo. “Sim, temer a Deus é o princípio da sabedoria. Eles têm mais
medo de  você. No entanto, todos vocês devem permanecer atentos, alertas e
sábios! ”

A descrição do sonho 2 acabou…

A descrição do Sonho 3 começa… “O esquivo pequeno Sparrowhawk” Um Gavião em
miniatura voou e decidiu que queria se sentar em cima de mim. O Gavião era  tão
minúsculo que mal percebi que estava em cima de mim. Por alguma razão, ela
parecia  completamente desinteressada em caçar e só estava interessada em mim.
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Decidi tirar uma foto deste passarinho lindamente único com meu celular. No entanto,
sempre  que tentava tirar uma foto, ela pulava para a mão que estava segurando o
celular. Depois de  muitas tentativas fracassadas, ri e decidi parar de tentar.

Sobre a descrição do sonho 3…

A descrição do Sonho 4 começa ... “Álcool - Os 'espíritos' realmente têm espíritos” Fui
convidado para uma grande festa em casa de uma fraternidade. Quando eu cheguei,
eu  poderia dizer do lado de fora que esta era uma mansão bastante sofisticada.
Enquanto eu  olhava para dentro desta casa enorme, percebi que cada quarto tinha
um lustre pendurado no  armário. Fui até um aluno da fraternidade para perguntar a
ele sobre essa visão curiosa.

Eu: “Por que você teria esses lindos lustres escondidos dentro dos armários?”

Aluno: “Gostamos de ter a luz contida para que possamos deixar entrar o
mínimo de luz  possível sempre que precisarmos.”

Eu: “Por que não deixá-los na sala aberta e colocá-los em interruptores dimmer?”

Aluno: “O quê? Isso é estúpido. Quem mesmo faz isso? Experimente acordar com uma
ressaca  e um monte de luzes irritantes.”

Eu podia ver que discutir com ele sobre isso era simplesmente inútil, então decidi
simplesmente  ir embora. Não pude deixar de balançar a cabeça enquanto seguia por
um dos  corredores. Quando olhei para cada cômodo ao passar, pude ver que havia
um monte de coisas ruins em cada um deles.

Eu balancei minha cabeça novamente, agora percebendo por que todos eles
gostariam tanto da escuridão. Quando finalmente cheguei ao final do longo corredor,
ele entrou em uma  cozinha. Eu vi um monte de caras envolvidos em vários jogos de
bebida.

Também vi muitas garrafas diferentes de álcool espalhadas por uma enorme ilha de
cozinha. Embora eu tenha notado especificamente gim, vodka, tequila e uísque na ilha,
parecia  que 'destilados' de todos os tipos estavam presentes devido ao grande
número de garrafas.
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