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Sonho 254 - Deus, nossa única rocha nos dias vindouros of
Turmoil

Terminou na quarta-feira, 26 de julho de 2017

Recebido na quinta-feira, 20 de julho de 2017

Comunhão

Querido Pai,

Estava terrivelmente quente lá fora novamente ontem, então eu mais
uma vez tive problemas para dormir na noite passada como resultado.
Também estou com muitas dores hoje. Sigh ... Eu realmente sinto como
se estivesse começando a soar como um 'disco quebrado' com todas as
minhas reclamações repetidas para Você.

Não importa o que aconteça, eu te amo, pai! Ah, sim ... Devo também
mencionar que agora tenho um novo pedido 'urgente'! Se for da Sua
Vontade, você poderia fazer o download da imagem do Seu Filho e
fortalecer meus dedos para desenhar como eu O vi no Céu?

Depois que fui à comunhão de joelhos esta manhã, olhei para o teto da
minha sala devocional. Parecia que havia alguns insetos minúsculos, mas
eu não tinha certeza. Peguei meu binóculo para dar uma olhada mais de
perto e havia pequenas aranhas. Só posso supor que uma 'mãe aranha'
deve ter chocado seus bebês recentemente.

Eu então recuperei meu prático bastão de aranha que meu marido tinha
feito para mim apenas para esta ocasião. É um stick extensível
geralmente usado para lavar janelas, mas com camadas de fita adesiva,
com o lado adesivo voltado para fora, enrolado na extremidade. Esta fita
adesiva é tão pegajosa que é muito difícil para qualquer coisa, incluindo
aranhas, escapar.

Enquanto golpeava o canto do teto com a vara, não pude deixar de rir
quando ouvi o Senhor me chamar de 'o grande caçador de aranhas'.
Quando finalmente terminei, cerca de quarenta a cinquenta aranhas
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morreram repentinamente. Infelizmente, tirei um pouco de gesso ao
mesmo tempo, mas não foi muito perceptível lá em cima.

Satisfeito, então eu tirei o meu pequeno aspirador de pó portátil de mão
e começou a chupar-se a carnificina de 'A Grande 20julhodede 2017
aranha Massacre'. Em seguida, certifiquei-me de prender a tela da janela
com mais força e fiz uma varredura final atrás da minha cadeira.

Quando me arrastei para trás de minha cadeira, descobri um diário
devocional preto mais antigo ali. Isso deu início a mais uma jornada
muito dolorosa para mim. Embora eu devesse saber melhor, abri o diário
na página de introdução. Como de costume, escrevi um pequeno
parágrafo resumindo nossa história atual desde o diário anterior.

Houve também uma oração pelos dias de inscrições a serem registrados
em breve e uma dedicação aos meus filhos. No entanto, e para minha
surpresa, este diário em particular rapidamente se tornou bastante
desorganizado quanto mais eu folheava suas páginas.

Embora seja possível que eu possa ter acidentalmente transferido para
outra revista, havia uma página de 15outubrodede2000 e, em seguida, a
próxima página não foi registrada até 2002. Foi realmente uma bagunça
e ao contrário de minha maneira usual de organizar essas revistas .

Quando comecei a ler os detalhes do diário, descobri sonhos e visões que
havia escrito ainda naquela época. No entanto, eu nunca tinha apostado
muito em nenhum deles na época. Logo descobri completamente um
sonho detalhadas que eu tinha escrito para trás em 15janeirodede2003. O
sonho foi criado em um porto que parecia bastante pacífica em primeiro
lugar.

Sonho 1 descrição começa ( “porto sonho de 15janeirodede 2003”)
...

Eu estava com os meus três crianças que têm um piquenique feliz pelo
porto. Era tão pacífico lá e outras famílias estavam fazendo atividades
semelhantes ao nosso redor. No entanto, a escuridão logo caiu sobre nós
quando uma tempestade apareceu rapidamente do nada. Enquanto eu
procurava no horizonte, eu vi um exército de demônios devorando as
pessoas enquanto elas vinham em nossa direção.
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Fiquei apavorado e rapidamente peguei dois de meus filhos para
carregá-los em meus braços. Disse então a meu filho mais velho que
segurasse minha camisa. Mesmo que estivéssemos fugindo para o
interior o mais rápido que podíamos, não demorou muito para que esses
demônios nos alcançassem.

Logo senti uma das respirações quentes dos demônios em meu pescoço
enquanto continuávamos a fugir. O cheiro era tão pútrido e era como
uma combinação horrível de excremento, enxofre e carne podre. Para
meu horror, então ouvi sua voz maligna chamando por mim e meus
filhos.

Demônio: “Oh, como eu gostaria de devorar todos vocês, mas não posso
porque Deus diz que vocês estão fora dos limites. Como eu só quero
arrancar sua orelha da sua cabeça! "

Terminada a descrição do Sonho 1 ...

Este sonho era tão assustador. Embora eu só tenha anotado essa parte
em meu diário, pude me lembrar ainda mais do sonho vividamente. No
entanto, como era o caso naquela época, eu ainda não deveria escrever
quaisquer outros detalhes além dos descritos acima.

Enquanto eu continuava a folhear as muitas entradas neste diário, eu me
peguei querendo chamar aquela eu ingênua mais jovem e dar-lhe uma
sacudida sólida. Eu diria a ela para acordar de seu sono e confiar em seus
instintos em tudo o que estava acontecendo ao seu redor.

Embora houvesse grandes problemas ao meu redor durante esse tempo,
eu ainda não sabia disso. Dores misteriosas começaram a aparecer e eu
agora estava sofrendo de cansaço, dores de cabeça e depressão.

No entanto, ainda levaria cerca de três anos a partir deste ponto no diário
até que o Senhor finalmente expôs que uma pessoa que deveria ser meu
maior protetor estava colocando drogas em minha comida. Havia também
muito mais mal que logo seria exposto sobre este homem, mas, na
realidade, o termo 'homem' mal se aplica neste caso.

Ele não apenas cometeu muitos atos perversos contra mim, mas também
contra nossos filhos. Isso logo levou ao fim de nosso casamento. Embora
eu tenha provas de tudo isso e essa prova tenha sido posteriormente
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confirmada em um tribunal, ele ainda nunca confessou e ainda nunca se
desculpou por uma de suas muitas ações ímpias para conosco.

Pai, eu continuo orando para que o Senhor sacuda e acorde este homem
antes daquele 'Grande e Terrível Dia' que logo virá, aquele dia conforme
está escrito em Sua Palavra. Para tantos como eu, nossa justiça ainda
não chegou. Muitos de nós foram servidos por tantas injustiças por
sistemas judiciais que são direcionados para os malvados com contas
bancárias maiores.

No entanto, só sei que em breve o Senhor administrará a Sua justiça
perfeita, padre. Você até me mostrou a horrível área de detenção onde
esses homens e mulheres perversos residirão enquanto aguardam o Seu
julgamento final. Este lugar é tão aterrorizante que faz meu coração pular
uma batida com o mero pensamento deste lugar.

Os ímpios são colocados bem abaixo da superfície e são fortemente
amarrados em restrições em um caixão minúsculo como uma prisão. É o
mais apertado dos espaços e desconfortável além da descrição! Não só
isso, mas eles não podem dormir porque Você não permite que eles
fechem os olhos. Uma tela é colocada na frente de seus olhos e reproduz
todos os seus crimes indefinidamente.

Quando eu clamei a Você para ter misericórdia deles, Você então me
mostrou como eles nunca tiveram misericórdia de suas vítimas. Você
então me mostrou como Você deu a eles chance após chance de
clamarem por perdão, mas ao invés disso eles O amaldiçoaram com seus
lábios.

O horror claustrofóbico que aguarda essas pessoas é tão sufocante e
horrível que pessoalmente não posso desejar isso a nenhum homem ou
mulher, mesmo meu maior inimigo. Embora me tenham dito que orar
pela redenção desse homem agora é inútil neste momento, ainda me
sinto triste por ele, pois este lugar é MUITO pior do que até mesmo
nossos piores pesadelos.

Mesmo que agora seja inútil para este homem em particular, o Senhor
me lembrou que continuar orando pela redenção de nossos inimigos
libera as correntes que nos prendem na falta de perdão. Também
descobri que, se não fizermos isso, Ele não poderá nos usar plenamente.
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Pai, eu peço que sonhos e visões sejam dados àqueles que erraram e
continuam errando. Por favor, mostre a essas pessoas como o inimigo as
tem usado como armas pessoais. Por favor, mostre a eles Suas Cortes
Celestiais e como o inimigo zomba até mesmo daqueles que o serviram
tão bem até a sentença.

Por favor, também mostre para nós, que Te amamos, como o inimigo
também aparece em Suas Cortes para solicitar teste após teste contra
nós. Por favor, cure nossos corações partidos de tristeza por tudo o que
passamos como resultado. Por favor, proteja-nos dos métodos astutos de
nosso inimigo.

Oh pai, eu fui tão tolo em meus anos de juventude. Embora eu tenha
tomado decisões imprudentes ao encontrar o mal, Você ainda escolheu
me salvar todas as vezes. Embora você tenha sido tão misericordioso
comigo, eu ainda estava com raiva de Você por me permitir fazer
escolhas tão ruins. Que tolice eu fazer isso quando era eu quem estava
fazendo isso, não você.

Fui eu quem entrou pelas portas apresentadas pelo inimigo enquanto ele
dizia: 'Ei, Erin, não vá por aí. Existe uma maneira melhor de chegar aqui.
Venha aqui e caminhe nele. ' Como os caminhos do inimigo de alguma
forma pareciam mais fáceis, eu então tolamente acreditaria em suas
mentiras e entraria porta após porta conforme apresentadas por ele.

Cada viagem me levou para perto, mas não completamente, da própria
porta da fornalha ardente, tudo por minha própria iniciativa. No entanto,
porque Você me amou mesmo quando eu permaneci com raiva de Você,
Você continuou a me salvar de uma destruição cada vez maior.
Finalmente, depois de tanto tempo seguindo esse padrão destrutivo,
finalmente chamei Você e Você respondeu ...

Deus: “Aqui estou, Erin. Eu te amo e te perdôo. No entanto, você
também deve perdoar a si mesmo e aos outros. Eu tenho planos para
você. Tenho planos para você que são tão grandes que você nem
acreditaria em Meus planos para você, mesmo que lhe dissessem. ”

Embora muitas vezes ainda me esqueça de que fui libertado naquele dia,
fui finalmente e completamente libertado da prisão de meus erros
passados. Enquanto o inimigo continua a me lembrar de onde vim e de
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todos os meus erros do passado, sei que agora Deus me livrou de tudo
isso.

Embora eu pudesse continuar atribuindo a culpa à minha educação e ao
que testemunhei, isso realmente não ajudaria em nada para promover
minha causa. Muito simplesmente, a família que me foi dada, para o
melhor e principalmente para o pior, foi permitida por Deus para meu
bem maior a longo prazo.

Como resultado, tento fazer o meu melhor para avançar e 'Kadima' e
focar na grande bênção de eu estar aqui com Você! Você é incrível, Pai, e
Você é nosso Criador. Ao pensar em todas as coisas incríveis que Você
fez, não posso deixar de chorar de admiração por tudo o que Você é para
cada um de nós. Obrigado pai.

Perdoe-me por ainda olhar para trás quando deveria saber mais. Há dias
em que algo vai desencadear uma memória distante e eu vou
literalmente sentir meu coração batendo forte e meu corpo começar a
suar.

O padrão do inimigo é familiar:

● ele primeiro me lembra das consequências de um caminho, decisão
ou direção errada que tomei.

● Ele então me faz relembrar a vergonha e a humilhação de perder
tudo.

● Ele então usa a dor avassaladora que se segue para me afastar de
Deus.

Obrigado, Pai, por me ensinar como quebrar o padrão do inimigo. Você
me ensinou a finalmente mais uma vez clamar a Você por ajuda. Se eu
me esquecer de fazer isso, Você agora me cutuca gentilmente e me
lembra que os planos do inimigo estão vindo contra mim. É quando Você
me fala com ternura ...

Deus: “Erin, estou aqui. Este é o caminho, agora caminhe nele. Essas são
velhas pontes de muito tempo atrás, mas estou aqui com você agora.
Enquanto eu também estava com você, estou aqui agora e você e seus
filhos estão seguros. Venha a Mim, Erin, e eu lhe darei uma alegria
eterna. ”
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Oh, Pai, estou muito grato ao Senhor e até mesmo por aquele pufe
redondo que eu tinha na minha antiga sala de estar. Estou muito grato
por todo o tempo que passei com Você quebrado e de joelhos. Quando a
justiça se voltou contra mim e eu me senti sozinho, não amado,
esquecido, abandonado, quebrado e sem esperança, fui transformado
para sempre por Você e restaurado, tudo no Seu tempo perfeito.

Lentamente, dia a dia, de força em força, Você começou a preencher meu
vazio com Sua água viva. Você refrescou minha alma e reviveu minha
capacidade de assimilar o que é bom. Você me instruiu enquanto eu
dormia, depois aplicou essas instruções enquanto eu estava acordado.

Aprendi sobre a justiça celestial em suas cortes. Mesmo sabendo que
ainda tenho muito que aprender, aprendi sobre o Seu amor por mim.
Mesmo que eu ainda não entenda completamente Seus mistérios, aprendi
mais sobre Seu amor incondicional por nós. Aprendi isso e substituiu o
amor que nunca recebi de meu pai terreno ausente.

Aprendi sobre os esquemas do inimigo e seu padrão metódico de nos
atacar usando nossos pecados contra nós. A quantidade de conhecimento
que você me deu é vasta e agora percebo que tudo vem de você e
somente você. Oro de todo o coração para um dia ser capaz de aplicar
tudo isso de forma consistente e sem vacilar.

Mesmo assim, padre, preciso de sua ajuda mais uma vez hoje. Por favor,
ajude-me a perdoar mais uma vez todos os meus inimigos e liberá-los
totalmente para Você. Meu coração se entristece quando vejo meus
inimigos continuarem a prosperar, enquanto nós permanecemos apenas
sustentados por agora. É uma sensação de desamparo ter recursos tão
limitados enquanto os observamos continuar a prosperar em seus maus
caminhos.

Mais uma vez, também estou pedindo um presente especial de Você,
padre. Embora minhas mãos não possam mais fazer o que antes, Você
poderia logo reverter isso e me conceder a habilidade de desenhar
algumas das coisas que Você revelou para mim no Céu, mas
especialmente ser capaz de pintar Seu Filho em todos de Sua glória.

Oh, por favor, Pai, eu sei que Você pode fazer isso como já vi que Você
faz isso com a minha escrita. Embora eu seja um péssimo escritor, Você
foi capaz de trabalhar através de mim com a minha escrita.
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Como isso é um milagre, posso ter certeza de que Você pode fazer isso
facilmente com qualquer coisa. Como tal, por favor, conceda-me em
breve a capacidade de pintar Jesus. Embora algumas das pinturas Dele
que existem hoje se aproximem bastante do que tenho visto, elas ainda
capturam apenas uma pequena porção de Sua Glória.

Recebi ano domingo, 23 de julho de 2017.

Comunhão

Nas últimas duas noites, continuei a lutar contra o sono devido à onda de
calor. Não adormeci de verdade até as 6h da manhã, mas logo acordei
algumas horas depois, às 8h. No entanto, quando verifiquei a
temperatura na sala, na verdade não estava tão ruim quanto eu pensava.
Hmm, talvez isso seja outra coisa, então?

Embora agora eu esteja cansado como resultado, pelo menos está fresco
aqui, pois a onda de calor diminuiu um pouco. Embora tenhamos alguns
pequenos aparelhos de ar condicionado portáteis que ajudam
substancialmente, eles ainda têm dificuldade em acompanhar quando
está tão quente.

Obrigado pelo alívio no calor! Espera-se que hoje tenha uma temperatura
máxima de 73 graus e isso é perfeito. Estou 'feliz de novo' ... sorri.
Obrigado, Jesus, por responder às minhas orações, mesmo pelas
'pequenas coisas' como o meu desconforto com o calor.

Embora eu tivesse tido vários sonhos na noite passada, um sonho
particularmente vívido realmente se destacou para mim ... A

descrição do Sonho 2 começa (“O Designer e o Dentista são
salvos”) ...

Observe que o sonho a seguir parece ter elementos de ambos 'antes do
Arrebatamento' e 'depois do Arrebatamento'. Como tal, não tenho certeza
se nossos corpos foram transformados (antes do Arrebatamento) ou
glorificados (depois do Arrebatamento). Talvez pudesse representar os
dois períodos de alguma forma, mas, novamente, não tenho certeza.
Talvez seja simplesmente mais um mistério de Deus!
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Viajei com meu marido e todos os nossos filhos para uma cidade na Costa
Oeste. Parecia ser a área histórica mais antiga de Portland, Oregon, pois
algumas das áreas pareciam familiares para mim desde a época em que
morei lá.

Eu estava agora transformado e mais jovem, mas com o que parecia ser
pelo menos dez vezes o conhecimento que tenho agora. Como pano de
fundo para meu 'estado de transformação', devo mencionar que pareço
ter dois estados distintos em que me encontro quando sou transformado
nesses sonhos:

● Estado de: 'farol baixo'Quando estou no estado de 'farol baixo', Eu
permaneço indefinido e pareço guardar para mim mesmo.

● Estado de: 'farol alto'Quando estou no estado de 'farol alto', tenho
um brilho e uma força notáveis   para mim. Eu também pareço me
destacar na multidão.

Neste sonho, eu estava em um estado de 'farol baixo'. Eu estava até
usando um tipo de lenço que cobria meu cabelo e envolvia todo o meu
corpo. Esta 'cobertura' parecia permitir-me deslocar-me em várias áreas
que normalmente não conseguiria.

Embora isso se destine apenas a este sonho, meu marido havia sido
promovido e agora estava se transferindo para trabalhar nesta região do
país. Como resultado, eu estava procurando uma área para morarmos.
No entanto, não era para ser um lar permanente, já que a nomeação de
meu marido duraria apenas seis meses ou mais.

Enquanto todos os nossos filhos também estavam na cidade conosco,
decidi examinar essas várias áreas sozinho. Comecei a olhar para vários
tipos de casas. Muitos pareciam bastante semelhantes aos das áreas de
Forest Hills e Vista Heights de Portland, onde trabalhei em vários projetos
importantes há muitos anos.

Com base em minhas experiências anteriores lá, pensei que talvez
pudesse encontrar um lugar adequado para morar lá. Fui então visitar um
velho conhecido meu de anos atrás, um colega designer. Ela
simplesmente estava tendo uma casa aberta naquele dia, mas não me
reconheceu quando entrei. Não me senti levado a dizer a ela quem eu
era.
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Já eram quase cinco da tarde de um sábado e seu 'Open House' estava
quase acabando. Enquanto esperava por ela, pude ouvir várias pessoas
falando sobre sua casa. Ela estava fora do alcance da voz para isso, então
ela não podia ouvir seus comentários. Fiquei triste porque não ouvi
nenhuma pessoa dizer nada de elogioso sobre sua casa.

Embora a casa dela parecesse adorável para mim, eu ainda percebi que
seus projetos haviam se tornado um tanto desatualizados com o tempo.
Esperei até que ela estivesse sozinha novamente antes de ir falar com
ela.

Eu: “Eu adoro a sua casa. Está à venda? ”

Designer: “Não, não está à venda. O objetivo desta 'Casa Aberta' é
apresentar um portfólio do meu trabalho a clientes em potencial. Para
conseguir trabalho nesta área, as pessoas realizam esses eventos como
uma espécie de 'tour de design'. Infelizmente, tenho passado tanto
tempo na casa de outras pessoas que não tive mais tempo para fazer o
mesmo com a minha. ”

Eu: “Oh, então parece que você quase foi obrigado a ter esta 'Casa
Aberta'. Estou correcto?"

Designer: “Sim, mas realmente não tem funcionado muito bem para
mim. Parece que os únicos designers e empreiteiros contratados
atualmente são aqueles que 'pegaram emprestado' o dinheiro de seus
clientes e o usaram para trabalhar em suas próprias casas. A maioria
deles parece nem saber a primeira coisa sobre 'trabalho'. Agora, o que é
que você faz? ”

Eu: “Bem…” Hesitei. “… Eu sou um designer, mas eu sou realmente mais
um ilustrador agora. No entanto, ainda posso simpatizar com você, pois
me deparei com um dilema semelhante em meus dias como designer. Eu
estava tão ocupado trabalhando na casa de outras pessoas que realmente
não tive tempo suficiente para trabalhar em minha própria casa de forma
adequada. ”

Depois que eu disse a ela que era um designer, percebi que ela
imediatamente começou a suspeitar de mim e se perguntou se eu estava
lá para espionar seu trabalho. Realmente, eu não poderia culpá-la por se
sentir desconfiada, especialmente em um ambiente tão cruel.
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Designer: “Posso perguntar por que você está aqui?”

Eu: “Meu marido está se mudando para esta área para trabalhar e
atualmente estamos procurando casas aqui com nossos filhos.”

Designer: Aparentemente satisfeito com minha resposta. “Bem, nesse
caso, preciso avisar com antecedência que não há nada à venda aqui que
ainda não seja propriedade do 'feitor'. Como resultado, não há mais nada
'verdadeiramente' à venda aqui. ”

Eu: “Com licença, mas não entendi o que você quis dizer.”

Designer: “Todos que tinham uma casa na época da 'aquisição' tinham
que permanecer onde estavam. De lá, o supervisor assumiu todas as
obrigações bancárias, hipotecas e até mesmo receitas.

“Enquanto continuarmos gerando renda, podemos permanecer em nossas
casas. No entanto, se deixarmos de gerar receitas e nos tornarmos um
passivo, nossa propriedade será apreendida e seremos removidos para 'a
área' fora da cidade. Como resultado, todos nós temos que permanecer
produtivos 'ou então'. ”

Eu: “Hmm, ainda não estou te seguindo. Achei que ainda havia várias
empresas e setores operando aqui. Meu marido vai trabalhar aqui nos
próximos seis meses. ”

Designer: “Não, ele não estará aqui apenas nos próximos seis meses.
Esta é uma armadilha para trazê-lo aqui. O supervisor tinha um vazio e
agora seu marido o está preenchendo. Ele agora estará aqui
permanentemente até morrer. ”

Eu: “Tem certeza disso?”

Só então, o Espírito Santo confirmou que o que ela havia acabado de me
dizer estava correto. No entanto, eu O ouvi me dizer para não me
preocupar e que tudo isso faz parte do Seu plano.

Designer: “Você disse que está aqui com seus filhos. Quantos anos eles
têm e onde estão agora? ”

Eu: “Meus filhos estão se inscrevendo na universidade e minhas filhas
estão de volta ao hotel.”
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Designer: “Bem, seus meninos entrarão na Universidade, mas apenas nos
programas que são necessários na área. O superintendente está carente
nas áreas médicas agora. ”

Eu: Rindo. "Hmm, isso pode ser um problema, pois nenhum de nossos
filhos tem qualquer interesse nas áreas médicas."

Naquele momento, ouvi o Espírito Santo me dizer: “Seus filhos serão
ainda melhores do que os médicos. No entanto, não discuta com ela
sobre isso. ” Eu então a deixei continuar.

Designer: “Seus filhos realmente não terão voz no assunto.”

Eu: “Bem, tudo bem. Talvez isso ainda esteja bom para eles. Agora, você
está me dizendo que não há absolutamente nenhum lugar disponível para
nós morarmos por aqui? ”

Designer: “Ainda há vagas disponíveis, mas apenas os imóveis que foram
apreendidos. As únicas propriedades disponíveis são daquelas pessoas
que não podem mais realizar serviços em valor proporcional ao valor
correspondente de suas propriedades. ”

Eu: “Então, a maioria dessas propriedades é de idosos e doentes?”

Designer: “Sim. Você realmente, REALMENTE precisa se manter saudável
aqui. No entanto, também é porque o supervisor assumiu todas as suas
pensões e poupanças de aposentadoria e removeu sua seguridade social.
”

Eu: “Você está me dizendo que as casas que eram totalmente próprias,
livres e desimpedidas, foram roubadas deles?”

Designer: “Bem, não exatamente. Se o proprietário já possuía sua
propriedade, eles podiam mantê-la. No entanto, eles ainda teriam que
executar serviços suficientes para pagar sua manutenção, utilidades e
mantimentos.

“Se duas pessoas estivessem morando em uma casa e uma delas
morresse, o sobrevivente só poderia ficar com metade dos mantimentos e
utilidades que antes eram atribuídos a eles. Não apenas isso, mas metade
de sua casa agora teria que permanecer "no escuro".

12



“Embora eu fosse o dono da minha casa, eu ainda tinha que continuar a
trabalhar como designer para pagar por essas outras coisas. Enquanto as
pessoas continuam comprando meus serviços, todas as transações agora
precisam passar pelo superintendente. ”

Eu: “Resta alguma liberdade e dinheiro que ainda permitiria a alguém
contratar um designer ou mesmo comprar itens para suas casas?”

Designer: “Sim ...” Eu imediatamente percebi que sua resposta havia se
tornado extremamente cautelosa e cautelosa. “Escute, eles não são
monstros. Recebemos mesadas. ”

De repente, lembrei-me das inúmeras histórias de países comunistas e
dos dias da Alemanha nazista, quando as críticas ao governo podiam
facilmente resultar em prisão ou até mesmo em morte. Eu senti que isso
agora estava entrando em jogo aqui.

Eu: “Como ilustrador, designer e escritor, estarei agora sob constante
escrutínio quando nos mudarmos para cá?”

Designer: “Bem, seu trabalho certamente será 'jurado'. No entanto, uma
vez que foram "eles" que recrutaram o seu marido, as suas condições de
vida serão superiores às nossas. Você pode até mesmo acabar morando
no distrito 'Skyline'. ”

Eu: “O distrito 'Skyline'? Espere, eu conheço essa área. Hmm, essa área
certamente parece estar fora de nossa faixa de preço. ”

Designer: “Bem, há algumas casas vazias lá agora. De qualquer forma,
devo fechar esta noite. Obrigado pela visita. A propósito, você de alguma
forma me parece familiar. Eu te conheço?"

Só então, o Espírito Santo me incitou: "Cure-a de sua depressão e
fibromialgia ou ela não será útil para eles por muito mais tempo."

Eu: “Embora possamos ter nos conhecido anos atrás, isso não é mais
importante. O que é importante agora é que você está doente. Você
também está preocupado em perder tudo em breve. ”

Ela olhou para mim com a boca aberta. Eu poderia dizer que ela estava
em choque. Ela rapidamente se recompôs e foi até a porta. Depois de
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remover sua placa de 'Casa Aberta', ela rapidamente fechou a porta. Ela
então voltou e sentou-se comigo.

Designer: “Recentemente, tive um sonho em que um anjo me disse que a
ajuda chegaria em breve. Você é minha ajuda? Preciso de ajuda agora ou
serei morto em breve. Eles vão me levar ao local onde pessoas
improdutivas são sacrificadas. Eu sei que tenho câncer, pois posso sentir
os caroços. ”

O Espírito Santo novamente falou comigo: “Erin, ela está paranóica e com
medo agora. Ela não tem câncer. No entanto, não discuta com ela sobre
isso. Continue ... ”

Eu:“ Estou aqui para te curar. ” Coloquei uma mão em sua cabeça e a
outra em seu braço. “Em Nome de Jesus, suas dores musculares e
depressão são removidas!”

Instantaneamente, houve um flash de luz e eu pude ver anjos celestiais
ao nosso redor. A mulher foi então curada, mas não se transformou. No
entanto, eu então percebi que sua casa havia sido 'transformada' em vez
disso. A casa dela foi imediatamente remodelada para um estado tão
magnífico que lhe permitiu ter um emprego remunerado novamente.

No início, ela apenas sentou lá testando seu corpo recém-curado. Percebi
então que ela sabia que estava curado e estava começando a olhar ao
redor da casa. Ela agora estava ficando cada vez mais animada com
todas as mudanças repentinas que acabaram de ocorrer. Ela logo
começou a pular de empolgação.

Designer: “Oh, obrigado. Obrigada! OBRIGADA!"

Eu: “Oh, por favor, não me agradeça porque foi Jesus quem fez tudo isso.
Isso não era eu de forma alguma! Eu sou apenas Seu servo. ”

Designer: “Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! ”

Eu: “Você tem outra coisa para pedir a Ele. O que é?"

Designer: “Tenho um grande favor a pedir. Você poderia, por favor,
perguntar a Ele se você poderia ir e ajudar meu irmão? Sua casa já está
começando a escurecer. Ele é dentista, mas está com tantas dores que
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mal consegue realizar os seus serviços. Está piorando e em breve o
levarão para o 'centro da morte'. Sua casa fica no 'Distrito Antigo', onde
está a maioria dos idosos agora! ”

Eu ouvi o Espírito Santo: “Vá, Erin. Restaure o homem, assim como sua
esposa. Restaure a eletricidade de sua casa. ”

Eu: “O Senhor disse-me que devo ir e fazer isto.”

Designer: “Mas você não sabe para onde está indo”.

Eu: Sorrindo. "Não se preocupe. Jesus já me deu instruções. ”

Designer: “Ah sim, devo dizer que ele não tem mais nenhum serviço
telefônico. Você precisará entrar pela porta do paciente de sua casa.
Tenha cuidado, pois esta é uma área perigosa. ”

Quando comecei a sair, me virei para olhar sua casa renovada. Foi
perfeito e completamente mudado. Eu sorri para ela de forma
tranquilizadora.

Eu: “Você certamente vai conseguir algum trabalho agora, certo?”

Designer: “Oh sim, obrigado! Bem… obrigado, Jesus, mas eu ainda quero
agradecer a você também! As lojas estão todas fechadas agora, então
temos que negociar. Agora terei enxames de designers vindo aqui para
negociar comigo. Você acabou de me dar algum status. Eu me sinto vivo
novamente e não estou mais com dor ”. Ela sorriu. "Obrigada! Obrigado,
Jesus! ”

Eu: “Sim, mas lembre-se de que tudo isso era Deus, não eu, então louve
apenas a Ele!”

Nesse momento, o Espírito Santo me disse que um dos anjos havia
colocado uma Bíblia em um livro de mesa falso. Ele então me disse o que
dizer a ela sobre isso.

Eu: “Olhe dentro do livro que acabou de aparecer na sua mesa. Há uma
Bíblia escondida dentro da fachada do livro e é só para você. Não se
preocupe, pois você será o único que poderá abrir este livro. Agora,
embora você esteja agradecendo a Jesus e isso seja bom, você realmente
sabe alguma coisa sobre Ele? ”
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Designer: “Enquanto eu fazia isso quando ainda era criança, todos diziam
que Ele não existia depois que tiraram todas as coisas boas. Não há mais
igrejas aqui e apenas 'salas de meditação' permanecem. Ninguém tem
permissão para ter uma Bíblia e agora todas foram removidas. ”

Eu: “Bem, agora você tem uma Bíblia que só seus olhos verão. Agora,
não importa o que lhe digam ou o que verá, você deve permanecer
procurando por Jesus. Jesus me enviou aqui para você. Você agora vai
aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? ”

Designer: “Sim! Ai sim! Sim, antes de morrer! Por favor! Eu perdi muitos
dos meus amigos. Eles não O conheciam. ”

Eu: “Bem, eles sabiam 'dele', mas a maioria deles escolheu outro
'caminho mais confortável com menos regras'. Eles fizeram isso para que
pudessem continuar com o que agora é aceitável. Embora essas coisas
agora sejam aceitáveis, elas ainda são nojentas para o Senhor e sempre
foram. ”

Designer: “Sim, você está certo, mas ninguém mais pode falar contra
essas coisas. No entanto, agora estou pronto para aceitar Jesus. ”

Orei por ela e o Espírito Santo confirmou que ela tinha acabado de
entregar seu coração totalmente a Jesus. Eu então observei dois anjos
posicionados ali para vigiá-la e protegê-la caso surgisse algum problema.

Designer: “Por favor, ajude meu irmão agora.”

Nós nos abraçamos e nos despedimos. Fui então transportado de forma
sobrenatural, ou 'traduzido', sobre a cidade em direção a uma área na
parte nordeste da cidade. Enquanto era transportado, notei uma seção da
cidade que tinha enormes casas e propriedades antigas, mas agora
estavam todas em ruínas.

Essa área tinha cerca de seis quarteirões quadrados e havia sido murada.
As casas de lá não tinham mais serviços. Pessoas morriam nas ruas. Na
verdade, a visão era horrível!

Quase todos lá eram idosos e doentes, exceto um grupo de membros de
gangue. Esses criminosos estavam infligindo tortura a essas pessoas à
vontade, pois elas não eram mais capazes de se defender.
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Eu sabia que essa tortura era 'sancionada pelo estado', pois também
podia ver que um grupo de milícias estava supervisionando a área e não
estava fazendo nada para impedir isso. Na verdade, eles estavam
encorajando os maus-tratos. Eu vi os corpos de muitos mortos nas ruas.
Muitos dos cadáveres agora estavam em decomposição. O fedor era
horrível.

Espírito Santo: “Este é o lugar onde as pessoas são enviadas para
morrer. Agora iremos diretamente para a casa do homem. ”

Eu agora estava andando na calçada de uma rua. Então eu vi uma grande
propriedade iluminada a uma curta distância de mim. Isso era apenas
para eu ver, no entanto. Eu sabia que esta era a casa do homem.
Enquanto caminhava em direção a sua casa, percebi que vários
trabalhadores estavam demolindo algumas dessas 'casas históricas'.
Aproximei-me de um dos trabalhadores.

Eu: “Por que você está demolindo essas casas?”

Trabalhador: “Não questionamos nossas ordens, mas é uma pena, não é?
Todos eles já foram tão bonitos. Quando eu era criança, estávamos todos
maravilhados com essas casas. Bem, agora ... nem tanto! Eles estão
expandindo as 'zonas proibidas' e algumas dessas casas estão no
caminho. However, I believe it is really because there are too many
places for people to hide from execution in these large homes.”

Me: “That is horrible!”

I must have sounded too concerned as he suddenly started to look
suspiciously at me. I then heard the Holy Spirit tell me to not say
anything more.

Worker: “Well, it is what it is. For now, at least I am healthy and
employed and have electricity and food. Sadly, there will come a day that
each of us will come here to die. Like I said, it is what it is.”

It looked as if he was about to 'sound the alarm' on me, but, thankfully,
he was then supernaturally redirected and completely forgot about me.
As I continued to walk, I recognized these beautiful large stately homes
as once having beautiful trees, flowers and greenery.
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However, these homes were now almost completely dark and weeds were
now overgrowing their sidewalks and porches. I seemed to even recall
driving in these areas myself when I was younger and being in complete
awe of these massive estates, all of them so beautifully landscaped.

As I walked up to the front door of the man's house, I noticed a sign
saying 'Dentist – Entrance in the back'. I slipped down the back alley
behind his estate and went to knock on his backdoor. After knocking, I
waited quite a while. A woman answered.

Woman: “Are you here for work?”

Me: “Well…sort of.”

Woman: Cautiously looking over my shoulder. "Você está sozinho?"

Me: “Yes”

Woman: “Please come in and sit over here. I am sorry that there is no
power on our street. It must be due to the demolitions.”

Holy Spirit: “The power had been cut off before the demolitions. Do not
say anything.”

Just then, an elderly man in a white dentist coat came over to greet me. I
felt a confirmation that this was the designer's brother.

Dentist: “I just sterilized my equipment. I can take you now.”

Me: “How could you have sterilized your equipment when you have no
power? Do you have a generator?”

Dentist: “No, but I have not had any patients since the power was shut
off. The instruments were sterilized then.”

Me: “So you have had no patients since…”

Before I could finish, the Holy Spirit interrupted me: “Erin, do not argue
with him. He is marked for death, along with his wife. Heal them now in
My Name.”
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Me: “Would you like to be healed and have your power restored? Jesus
sent me to your sister's and now to you.”

The man looked at me in complete shock. However, just then, there was
a knock on the door and the woman let whoever knocked in. When we
turned around to look ourselves, I saw that all three of my sons were now
standing there.

Son: “Hi mom, we were just sent here to help you with an entire block
just a short distance from here. Jesus sent an angel to tell us where you
were. There are also many angels waiting outside to assist us. The entire
block is set to be leveled today and all of those that reside there will soon
die. We do not have much time.”

We then brought this man and his wife to Jesus, but much quicker than
usual, and supernaturally healed them and restored their power. We then
went to the designated block and supernaturally went door-to-door,
telling them that there was no time to evacuate. In just moments, and
with the assistance of the angels, we somehow had many of them accept
Jesus immediately and without argument.

The Lord then confirmed that we somehow had just brought around a
hundred people to Jesus. We were then supernaturally transported again
to just outside of the block. Shortly thereafter, and we are talking just
seconds, too many explosives to count were detonated and the entire
block was decimated. It was now around 6:00pm or so.

These explosives had been set 'in secret' and without any warning to the
residents. I shook my head at how evil these people were. We then
watched as the angels took the souls of those that were saved
'just-in-time' up to Heaven with them. We knew that they would now be
safe with Him forever and ever.

Dream 2 description over…

Received on Tuesday, July 25, 2017

Communion

Dear Father,
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Thank You for another day! Thank You for my husband, my children and
the family and friends that You have given to me. There is calm and
peace in our home. While our children are at the age when they could be
out getting into trouble, they seem quite content just hanging out at
home, sitting in the sun or hanging out with friends online.

Father, like my husband and me, my children's hearts are anxiously
waiting for what You will soon do with us. Our two eldest sons are just
starting to navigate the world, but I already know that the plans You have
for them will exceed all of their expectations.

So far, our children have kept on Your 'straight and narrow path'. I am
grateful for this as they will not have the many past mistakes I had made
that still try to call me back. Father, whenever I now start to think of
these past failures, You quickly override the enemies voice by calling out
to me…

“Erin, come back to Me. Eu estou aqui. Do not listen to the enemy. Even
your past mistakes have been used to form part of your mosaic. This
mosaic is what I have created with you. Now come back to Me.”

I am instantly then back with You and I am here and completely safe. My
heart then stops racing and my fears quickly turn into thankfulness.
Thank You, Father, for sending us Your Son, Jesus. Thank You for sending
Him as the Perfect Sacrifice for us so that we who believe in Him may live
in abundance with You.

On some days, I really believe that it is quite possible that I suffer from
Post-Traumatic Stress Syndrome, or PTSD. PTSD is quite common for
those that have been in prolonged battles. I have seen a lot of bad things
happen in my past and have discovered things too difficult to wrap my
head around.

I have come to realize that each person deals with trauma in different
ways, especially when they come face-to-face with things beyond what
they could ever endure on their own without Your divine help.

While rare, some people have stoic hearts and show very little emotion
when faced with trouble. They are somehow able to rise up without fear
of what may happen to them. They then do what is necessary to help, all
without faultering.
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However, many others simply freeze and then are not able to do anything
at all. They become confused by a maze of thoughts and go into shock.
Others run and hide instead and try to avoid what is happening
altogether. For most, 'survivor's guilt' then follows in their footsteps,
along with the enemy.

I have personally experienced each and every one of the above reactions
in my past. I understand how each reaction can occur as I have fully
experienced each one of them. While I most often tend to spring into
action when necessary, I then experience a debilitating type of
withdrawal from the stress of doing so shortly thereafter.

I thank You for the relatively peaceful days I have had recently even
though I am in great pain. However, this peace can sometimes result in
me having the time to look back at past mistakes. While waiting for what
You will be doing next, I will then sometimes 'go back there' instead of
focusing on You. Father, please forgive me for my foolishness in doing so.

As You already know, since You know everything, an old friend
unexpectedly resurfaced recently. This woman had been crucial in helping
me get through the police action that took place against my greatest
enemy. She was a witness to what had happened and had helped me
gather the evidence I needed for the ensuing court battles.

While I have too many enemies to count from each of the past bridges of
my life, the resurfacing of this friend served as a reminder that I also
have faithful friends in my life. Thank You, Father, for faithful friends!
They are truly rarer than diamonds these days.

This faithful friend also served as a reminder to thank You for those on
our Nest and our dear 'Dream Team'. They have been a constant source
of great friendships! This is in such huge contrast to the artificiality of the
'Facebook World' we now live in. I am now convinced that Facebook is a
breeding ground for all of the negative fruits of the spirit.

Perfect lives are now crafted there that can never match their realities.
They pick and choose the most flattering pictures. They keep out all of
their negative events and poor choices and exaggerate the good instead.
The enemy then uses all of this to then tell us, 'Wow, look how awesome
this person's life is. You are quite the loser in comparison.'
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As such, I now do my best to avoid Facebook for this and so many other
reasons. However, I now also find myself avoiding the news media as
much as possible. So much tragedy visits so many people so frequently
now, but especially for those in uniform sent to protect and battle for us.

While many in uniform are taught and trained to be in these battles, very
few of them are then taught how to cope with the aftermath once they
leave their service. The battles they were in then continue to rage in their
heads over and over. They then pray, and hopefully to You alone, Father,
for a 'do-over'.

There are also those people who suddenly and unexpectedly step out of
their normal nature and commit a one-time horrendous crime. Now, I am
not talking about sociopaths or those who habitually perform evil. I am
talking about those who do something horrendous and then cannot even
remember why they even did such a thing.

They are then not only put into prison for their mistake, but they then
continue to charge themselves with even greater crimes in their minds
afterward. There is only one true way to get out of this prison and that is
You, Father. Blessed is the man or woman who goes to You with a broken
heart and cries out to You…

“Father, I am guilty of these sins. Sim eu fiz. I do not deserve Your mercy
as I really deserve nothing that is good. However, I am sorry, I am truly
sorry! I can do nothing on my own except mess up my life even more. I
have now lost everything.

“Please find something in me that You would find worthy! Though I do not
deserve Your mercy and grace, could You please still find something in
me to still work with? Please, Jesus, please, Father, I need You now more
than ever!”

What a blessed man or woman this is. Thank You, Jesus, for somehow
seeing past our mistakes and our ignorance towards You. Thank You for
still going after the lost sheep. Yes, thank You even for our abasement. I
now truly know that You work Your very best works in a man or woman
that has been brought as low as they can go.

Yes, Father, I now know this all too well as I truly understand abasement.
I understand losing everything and being reduced down to nothing.
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Abasement is an express elevator to the lowest floor. However, it is only
on the lowest floor where the Foundation is found…You, Jesus, You,
Father, our Solid Rock and the Foundation of our lives.

On my own, I truly had nothing and I still have nothing. Though my
ignorance and poor choices did their level best to stop Your plans for me,
You were successful in aiding me even when it should have been
impossible to. You are my Creator and You allowed all of this, not to
torture me, but to bring me fully into Your mighty arms. Obrigada!

I finally also truly understand why you allow children to drown, die in hot
cars or be abused by evil men, just to name a few. These children are
often then brought up to Heaven to be with You, but those left behind are
then measured by these precious examples. These children are used
mightily for Your purposes and ways that are higher than ours.

You have told me that these kids 'were on assignment', but are now in
such joy in Your presence. You have told me that angels were sent so
that they would not suffer. For those that remain, You told me that You
will often then remove their memories of the horrible events.

You will then allow them to only remember when it is necessary, such as
when they face their abusers. You told me that You have done the same
with our children, but especially my two boys, so thank You, Father!

While my children often seem strong, I believe that this is mostly due to
Your mercy in veiling them from most of the bad memories. However, I
still had the memories of what had been done to them, all without my
knowledge at the time, and became bitter towards You. I was bitter as I
did not yet have understanding of why this was allowed.

I was mad at You, but, in reality, I was actually furious at You. I was
furious that You would allow this. I questioned Your heart and wondered
if You even had one. I questioned Your ability to hear and whether You
even had eyesight. I questioned everything about You and even accused
You of turning Your back on suffering.

After doing this for so long, I finally cried out to You in brokenness. I
finally cracked in all of my grief and suffering. I finally realized that I was
powerless to change our situation or make things right on my own. I
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finally cried out to You. I cried out to You and then remained silent and
listened.

It was only in this resulting silence that I finally allowed You to work with
me. I now find that I do not grieve as much for the children that die at
the hands of the merciless as I know that they are with You and that this
was part of Your plan. While still hard to bear what happens to these
children, I now instead grieve for the families caught in tragedy.

I grieve for the soldier. I grieve for the policemen and women. I cannot
believe I am saying this as I never would have in the past, but I also
even now grieve for the criminals. Yes, I even grieve for my main enemy
as I have been shown what eventually happens to these men without
mercy.

We are here for only a short time and life deals cruel blows. When I was
young and foolish, I was far from You and could not hear You. I wandered
after the 'feel good gods of the world'. Well, I am now old and full of
years and I hear from You. I then speak through the pages of my journals
and they reflect my time with You.

While not that many people are listening to what these pages are saying
right now, I thank You with all of my heart for sending those who actually
do. Thank You for those You have sent to stand by me and my family
during these difficult days. Thank You, Father, for all that You do for all of
us, and even for those who do not know You!

Received on Wednesday, July 26, 2017

Communion

Dear Father,

I love You so much and I am so thankful. I do not stop to thank You
enough. While I still do not know exactly who I am in this thing called life,
I do know that I now love You with all of my heart. I am grateful for all
that You have done and all that You have saved me from. Quite simply, I
have not and can never thank You enough.

Earlier today, and while normally I would avoid doing this like the plague,
I felt called by You to really have a good look at myself in the mirror.
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While I am certainly not how I used to be, I am grateful that my body is
still relatively dependable. I have healthy hair, good eyesight, good
hearing and all of my arms, hands, legs and feet are intact.

While what I have may not be perfect, and some may only be partially
functional in places, in general, my body parts are at least 'all there'. My
heart works, even though it is assisted by a pacemaker. My neck moves,
even though it is assisted by plates and hinges. However, it all works and
I am alive.

I am alive and I can still breathe, smile and laugh. I receive love from my
family and friends, but, most importantly, I receive so much love from
You. Thank You for all that we have! We are truly rich in You, not because
we deserve it, but because You, Father, have given us grace that not one
of us can possibly earn on our own.

I now realize that there is truly nothing that I am able to do on my own
anymore. Only through Your love, grace and mercy am I able to have the
faith to go on. However, even my faith is provided by You and You alone.
Thank You for never giving up on me.

While I do not know all of the reasons why I am here and somehow
matter to You, I know that You have a plan for me in all of this, so thank
You. I know that You can do all things. You are God and can do anything
You want whenever You want. You can take away or You can increase, all
at Your Will and as fast or slowly as You so choose.

All is for Your glory and all things are according to Your plans alone. Oh
Father, please have mercy on us, even in all of our failures, and bless us.
Please heal our children. Please force the tongues of the wicked to
confess their evil and then remove them from our sights.

Please do not forget us! We are now desperately clinging to all of Your
promises. Even so, I just want You to know that I am so thankful for You,
Father. You are glorious. You are a generous and loving Father. You are
an amazing mystery. I love You so much.

Jesus: “Erin, sobe.”
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I was standing with Uriel just outside of the door to God's Court. Ele
sorriu para mim. I was surprised to see him as I was really expecting to
meet with Jesus today instead.

Me: “Oh! Hi, Uriel!”

While I was suddenly speechless for some reason, he could tell that I was
happy to see him. I could also tell that he felt the same way about me. It
seems that Uriel has somehow grown used to me over time…smiles!

Uriel: “Well, hello, Erin! God requests your presence.”

Me: “I am surprised to see you here. Where have you been lately?”

Uriel: “I am doing the Lord's business. However, today is not about me.”
Ele sorriu.

He then put salve in my eyes and ushered me through the door and into
God's presence. As soon as I entered, I could hear the amazing sounds of
the choirs.

Angels: “Holy, holy, holy! Merciful and mighty! Holy, holy is God!”

My legs soon started to buckle when Uriel brought me closer to God. I
dropped to my knees on the Sea of Glass. While I still could not look
directly at God, even with the salve in my eyes, I could see the many
coronas of light that emanated from His Throne. I could also see that
there were layers of angels around Him in these waves of color.

I closed my eyes and started to pray in my prayer language. I thanked
Him for opening His door for me. I thanked Him for being so faithful and
good even when I have not been very faithful in return. I thanked Him for
loving me even when I have sometimes been anything but lovable during
our wait.

I suddenly felt an urge to thank Him for providing us with the beautiful
scenery that surrounds us on Earth while we wait for Him to move in us. I
then took some really deep breaths and could feel His very presence in
me with each breath. I then started to feel wave after wave of His healing
strength come into me from being in His presence.
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Me: “Oh Father, You are so good. Thank You for allowing me to be called
'Your friend' even when I do not feel like a very good friend to You in
return. Surely my heart is treacherous and easily swayed by negative
thoughts. I am so sorry for doing this!”

God: “Erin, be still and know that I am God.”

There was a flash of bright light. I suddenly felt the power of God surge
into me. While I really cannot explain it fully in earthly terms, it was like a
surge of power, but with no pain at all. I felt as if I was now being
strengthened, both on the inside and the outside, for something that I
was about to be shown by God.

The ground in front of me then suddenly split. I looked down as scenes
started to unfold, all in accelerated time. I somehow knew that I was
about to be shown the beginning to the end in lightning speed. I watched
as scene after scene flashed in front of my eyes. While I wanted to share
even more details of what I was shown, I was only to write the following
down…

● Darkness turned to light
● The Earth prospered
● Sin, pain and destruction entered
● The Earth was flooded and then reemerged
● Sin, pain and destruction quickly returned
● The Son was sent to save us from our sins
● However, sin, pain and destruction continued

I then saw the future…

● Sin, pain and destruction accelerated
● God, through His Son, stepped in
● If possible, sin, pain and destruction accelerated even faster
● God, through His Son, stopped all of it 'just in time'
● The destruction was removed and a new reshaped Earth emerged
● Our hearts were reconciled and healed at a much faster pace than

the sin, pain and destruction that caused it
● Our broken hearts and mourning soon turned to joy and dancing
● Every dry place was transformed into blossoming beautiful lands
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As I watched all of this happen in fast motion, I could feel my body and
heart heal and generate at the same pace. I felt my old and shriveled
cells renew and become supple again. My very cells were being
regenerated by the wellspring of the River of Life. All illness and death
were removed from my body at lightning speed.

I felt that I was to look at myself again as I had just done on Earth, but
this time without a mirror. While what I then saw is quite hard to describe
fully, I will do my best. I was stronger and leaner than when I was in my
very best shape. While I was muscular and healthy again, I was still
completely feminine in form, shape and tone.

My fingers and toes had the perfect shape to them. My fingernails and
toenails now glistened like pearls. I reached back and pulled forward
some of my hair. It was long and softer than I had ever felt before and
was an amazing golden brown in color.

I reached up to feel my face and became excited. My nose was no longer
broken and my skin was tight again. My skin was no longer 'loose'. I
could not feel even a single wrinkle, none at all, anywhere. I started to
weep with gratitude.

Little did I know that all of what He was showing me would soon become
even greater! He then showed me how our children would be after their
Transformation. I somehow knew that our children would soon be
changed to exactly how God already sees each of them now.

He started off by showing me our three boys. They were completely
healed and strong. While hard to describe, they were somehow 'made
completely whole' again. I wept as I heard myself cry out, “Oh Father,
they are now the men You had always planned for them to be! Thank
You, Father!”

They were athletic and, for a lack of a better comparison, looked like the
mightiest of warriors. Their jawlines were pronounced and they had such
white teeth and kind eyes. While they were still human, they really looked
a lot like the mighty angels I have seen here. However, they were still a
normal height for Earth, but a bit taller.

He then showed me our two daughters. They looked even more beautiful
and kind than they do now, but supernaturally so. All of their very best
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features had somehow been amplified. Each of them was now perfected,
but in a way that somehow still captured each of their unique
personalities.

They no longer had any need for makeup as their beauty made this
unnecessary. Despite their amazing new beauty, I could not find any
vanity in either of them as their hearts had also been strengthened. While
they remained just as human as our sons…smiles…they too looked like
angels, but the female kind!

While I could see many other enhanced qualities in all five of our children,
I knew that they were all designed to more fully reflect Jesus. While they
each reflected how God uniquely created each of them in a magnificent
way, they remained humble.

I broke down in tears and gratitude to God. I could not speak for several
minutes as I sobbed with joy. I was barely even able to write as I wept,
both on Earth as it is in Heaven. I took a few minutes to gather myself
after seeing our children in this way.

Me: “My God, my Father, my Every Single Thing and All Things, how can I
even begin to thank You for this gift, the sight of our healed children? Oh
God, my Father, thank You, thank You, thank You! I have longed to see
this with all of my heart and soul, especially for my two boys.

“This is all so real to me and as if I already somehow know it completely.
Oh Father, please do not let me lose even one moment of this memory.
Thank You, Father, oh, just thank You for this. You are so amazing. I just
know that this will soon happen on Earth as it is Heaven as You always
keep Your promises.

“Who am I that I would be entitled to such a Gift? Who am I to have my
prayers for our children answered fully and in much greater ways than I
could have ever imagined? I am forever thankful and forever grateful for
all that You have done and will soon do! Thank You, Father! Thank You,
Jesus!”

God: “Erin, since you have lost yourself completely in your pursuit of Me,
so I will give you much, much more in return. You believe, Erin, and so
here you are. You come to Me when I call you. Eu amo Você."
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Me: “I love You too, Father, so much. So, so much! Please do all that You
have shown me and soon! Please, Father, as only You can do the
impossible.”

God: “I will do this soon. Rejoice and do not be afraid. I am your Father,
the One Who owns the cattle on a thousand hills. I am your Creator, the
One Who has hidden you in the cleft of a rock. I have written your name
on the palm of My hand. The names of your husband and children are
also written there.

“While I will give you that which you have asked for, I will also grant you
immeasurably more. As for your children, people will soon say to each
other, 'Whose kids are these? While I can tell that they are the same kids,
they are somehow completely different! How is this even possible?'

“This will truly be something to behold and soon as My Son is constantly
petitioning for all of those who love Him. He is ever before Me as your
advocate. He is in each of you and bears your pains, regrets and losses.
Though He already knows My timing on this, He still asks Me, 'When,
Father, when?' on each of your behalf.

“You and My Son are now inseparable as you now come to Him in
everything that you do. Since you have done this with My Son, I will now
do all things for you which are good. I will heal your brokenness. I will
heal your family.

“I will bring you out of the place that I have hidden you. When I do this,
you will only be able to see the remains of those who have tried to
destroy you. I have seen it all and I have never forgotten.

“Erin, you will soon say, 'God hid His face from me for only a while, but
then He hid His face no more.' Though this is hard for you to understand
right now, you soon will. A hora chegou. I love you, Erin.”

Uriel came over to bring me to my feet. Even though I was much stronger
here than I ever had been on Earth, my legs remained wobbly in God's
overwhelming presence.

God: “Soon, you will look for the wicked that had pursued you, but you
will no longer find them. Do not worry as no weapon formed against you
shall prosper. The time of your enemies is soon to come to a close. I am
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shutting down the doors of access and they will be forced to confess from
their unbridled tongues. Their tongues will be loosened from My Throne.”

Me: Smiling. “Hmm, but is not even their unbridled tongue still bridled by
You, Father?”

We both started to laugh. He obviously knew that I was just kidding.

God: “Yes, Erin, but, either way, their pride unbridles their tongue and
then their guilty confessions are bridled. They will have horror in their
eyes at the sight of you. They will have no ability to bring forth their
curses as I will leave them without words. You will soon see this.”

Me: “Thank You, Father! I love You!”

God: “I love you, Erin. Now, you will soon be removed from the place you
are hidden for a time of service. You will also soon be in sync with others
that I have chosen that are in addition to your household. You will then
all no longer be alone in your thoughts. Do not worry as I have not
forgotten any of you.”

Uriel brought me out the door. I looked back and waved towards God on
His Throne. Even though I could not look at Him, I somehow knew that
He had waved back at me. I smiled as I looked over at Uriel. He was
smiling back at me. I seemed to amuse him.

Uriel: “Soon, you will declare a thing in Jesus' Name and it will be done.
Soon, you will scale walls. Soon, you will know the thoughts of the
wicked. Now, rejoice, as your waiting is coming to a close and a new door
is opening for you to walk through.

“Do not worry as God has commanded angels concerning you, your family
and all those that He has called. These angels will guard all of you in all of
your ways. You will then go out and bear witness to a dying world.

“As you have been told before, there are others besides you and your
household that will soon be called to witness with you. Rejoice as you will
have many friends that will stand together as one in Jesus' Name. You
will be the last wave before that 'Great and Terrible Day of the Lord'.
Now, rejoice, Erin, rejoice!”
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Dream over…
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