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323 - Quatro Sub-Sonhos
Depois da Transformação

Recebido em 3 de março de 2019

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por suas bênçãos. Obrigado por
esta boa luta. Obrigado pelo cuidado Você me dá, minha família e nossos
amigos. Nós olhamos para você em tudo o que fazemos. Pai, obrigado por
duas noites de sono profundo. Ultimamente, a dor atrapalhou meu sono,
então agradeço por este alívio.

Ontem à noite eu tive dois sonhos. Eu também tive dois sonhos na noite
anterior. Começarei com o mais recente primeiro e trabalharei para trás.
Pai, por favor, ilumine todos os detalhes em minha memória para Sua
Glória, Pai, em Nome de Jesus.

Sub-sonho 1 - "Ingredientes Artificiais"

Eu e o meu marido fomos transformados e estávamos visitando uma
cidade distante. Nós precisávamos perder tempo enquanto nosso carro
estava sendo consertado, então dirigimos nosso veículo emprestado para
uma loja similar a TJ Maxx. Enquanto caminhamos com um carrinho, não
havia nada nele.

Eu: “Não há realmente nada que precisamos. Nada está se destacando
como vale a pena comprar. ”

Quando estávamos saindo, notamos três pacotes de biscoitos
gourmet. Eles pareciam interessantes, então decidimos comprá-los. Os
três pacotes custam US $16 e eu entreguei ao funcionário uma nota de US
$20. Por alguma razão, recebi apenas moedas como mudança. Enquanto
caminhávamos de volta para o nosso carro, decidi ler os ingredientes. Eu
não gostei do que vi, então eu disse ao meu marido para não comê-lo,
assim como ele estava mordendo um dos biscoitos.

Eu: “Pare! Não coma isso. Eu estou tomando isso de volta. Não é comida
de verdade.”

Meu marido cuspiu rapidamente o pedacinho que havia mastigado.
Nós olhamos juntos para os ingredientes e notamos a mesma coisa. O
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pacote fez este alimento parecer incrível, mas não havia ingredientes
reais:

● Pacote 1: Eles pareciam semelhantes aos biscoitos de biscoito de
Walker. Para este tipo de biscoito, os principais ingredientes devem
ser manteiga, açúcar e farinha. Em vez disso, os ingredientes eram
algo como 'xeno ???', 'revip ???' e outras coisas que não posso
pronunciar. Nenhum dos ingredientes eram alimentos como
sabemos.

● Pacote 2: Eles pareciam semelhantes aos cookies de merengue.
Para este tipo de biscoito, os principais ingredientes devem ser as
claras e o açúcar. Em vez disso, os ingredientes eram algo como
extrato de ovo, sub pó, corantes vermelhos #5, #9 e #13 e
potenciador de amido de milho. Basicamente, foi feito com poeira e
pó. Não fazia muito sentido.

● Pacote 3: Estes eram semelhantes aos cookies de bolacha de
baunilha da Voortman. Este foi o pacote que meu marido tinha
aberto. Embora ele tivesse cuspido o pedaço de biscoito que ele
mordera, o resíduo do biscoito ainda estava grudado no céu da boca
como cola. Sem precisar falar, não havia nenhum "vanilha" em todos
estes cookies wafer "vanilla".

Marido: Sorrindo. “Então, o que vamos fazer com esses três pacotes de
lixo?”

Eu: Rindo. "Assista e aprenda, gafanhoto!" (Isso foi um ditado de um
popular programa de televisão nos anos 70.)

Voltei para o mesmo caixa que nos tinha verificado. Ela parecia
nervosa. Atendente: “Olá de novo. Como posso ajudá-lo?”

Eu: “Eu preciso devolvê-los.”

Atendente: “Houve algum problema?”

Eu: “Sim. Nenhum desses pacotes de biscoitos é comida de verdade.”

Atendente: Agora sussurrando. “Olha, se eu devolver o seu dinheiro,
ficarei com poucas vendas e não receberei meu bônus. Eu realmente
preciso do meu bônus. Por favor!

Eu pude ver que ela estava muito desesperada. No começo, pensei
que devíamos ir embora. No entanto, notei alguns comportamentos
demoníacos estranhos nela. O funcionário começou a suar e ficou muito
nervosa. Ela estava tendo dificuldade em se concentrar. Um supervisor
estava por perto e observando. Senti que não só o bônus dela estava em
perigo, mas também seu trabalho. A expressão do funcionário de repente
se contorceu e ela olhou para mim de um jeito malvado.
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Atendente: Assobiando baixo, “Por que vocês precisam vir por aqui? Será
que você pode apenas ficar longe? Por que você precisa vir aqui?

Eu decidi ficar firme.

Eu: "Por favor, apenas devolva meu dinheiro e nós estaremos a caminho."

Eu estava esperando para receber meus $16 de volta. No entanto,
ela me entregou duas notas de US $100, uma de US $10, uma de US $5 e
quatro trimestres, ou US $216 no total. Ela então fechou-a e olhou para o
próximo cliente. Eu tentei chamar a sua atenção, mas ela simplesmente
me ignorou.

Eu: "Com licença, mas você devolveu muito dinheiro".

Tentei entregar-lhe as duas notas de US $100, mas ela não me
deixou. O gerente veio e eu tentei entregar-lhe o dinheiro. Em vez dela
pegar o dinheiro de volta, ela abriu a caixa novamente e me entregou uma
terceira nota de US $100. Ficamos confusos e tentamos explicar que não
queríamos o extra de $300. Antes que pudéssemos dizer mais alguma
coisa, tanto o atendente quanto o gerente gritaram para nós deixarmos a
loja a com toda força.

Marido: “Vamos embora. Eu não sinto que isso aqui seja a nossa batalha”.

Nós então voltamos para pegar o nosso beat-up GMC Acadia. O
técnico de serviço veio até nós com um enorme sorriso no rosto. Ele
parecia animado para nos ver de volta.

Técnico de carro: “Aqui estão suas chaves. Está lá fora e terminado.”

Marido: “São estas as nossas chaves? Eles não se parecem com as nossas
chaves.”

Eu: “Eles estão agora.”

Marido: “Você não pode estar falando sério.” Rindo.

“Isso deve ser uma brincadeira. Sério, onde está o nosso carro?”

Técnico de carro: “Decidimos fazer uma atualização. O seu carro Acadia
não era um carro seguro.”

Ele nos levou para 'nosso novo carro'. Era tão personalizado que
estávamos fora da nossa zona de conforto para dirigi-lo.

Técnico de carro: “Vamos lá! Este é um grande carro. Tem tudo o que
você precisa e muito mais. Aqui está o título.”

Nós olhamos para a papelada e agora foi feita para nós. Nós
estávamos em choque.

Marido: “Mas por quê?”
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Técnico de carro: “O dono pediu que, antes de sair e em troca deste
veículo, você abençoe nossos negócios e nossas famílias. Por favor, aceite
isso como um comércio. Seríamos todos muito gratos.”

Perguntamos ao Senhor e Ele nos disse que isso estava em Sua
Vontade. Fomos para o lado do showroom e começamos a orar. Deus então
nos revelou cada uma das necessidades de todos os empregados, o dono e
sua família. Nós caminhamos e começamos a orar sobre cada uma das
áreas da concessionária. Nós oramos onde e por que exatamente como
Deus estava nos chamando para orar. Fizemos exatamente o que Ele nos
disse e Ele nos disse o que fazer 'passo a passo'!

Para nossa alegria, todo o lote e área de serviço foram
transformados de velhos e sujos em novos. Deus então pagou as dívidas
de todos os empregados e do proprietário e curou cada um deles. Houve
um espírito de opressão sobre todo o negócio. Era como se tivesse sido
acorrentado. Estas algemas foram agora removidas e o sol agora brilhou
em toda a área. Houve lágrimas de alegria e celebração.

Marido: Endereçando todos eles em uma voz autoritária. “O Senhor nos
disse que tudo isso tem uma condição. Todos vocês devem vir diretamente
a Ele com suas necessidades a partir de agora. Você não precisa mais
ignorar o Senhor. Se você não fizer isso, seu destino será muito pior do
que antes. Você está livre agora, então não caia nos esquemas do inimigo.

Todos concordaram prontamente com essa condição. Enquanto o
dono não estava aqui, sabíamos que ele estava sendo mantido atualizado
com cada evento sobrenatural. Quando saímos para o estacionamento, o
homem apontou para o carro que eles estavam nos dando. Ele então ligou
para o celular. Ele segurou o telefone no ouvido e depois sorriu para nós.

Técnico de carro: "Sim, senhor, eu vou." Ele então desligou e se virou
para nós. “Sinto muito, mas o dono gostaria que você pegasse o carro dele
em vez daquele. Se você não se importa, espere mais alguns minutos
enquanto o preparamos para você.”

Marido: “Nós realmente deveríamos ir em breve. Nós apenas queremos o
nosso Acadia e está bem também.”

O Técnico de carro estendeu o título e a assinatura do veículo do
proprietário.

Técnico de carro: “Nós precisaremos mudar esses documentos para
refletir sua propriedade.”

Quando ele disse isso, os papéis mudaram para nos colocar no título
do veículo, assinaturas e tudo. O carro estaria agora pronto para nós
levarmos assim que nos dirigissem para nós.
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Técnico de carro: “Oh, nossa! Quero dizer... WOW! Como isso pode ser?”
Ele pareceu assustado e surpreso. "Bem, então, aqui estão os seus
documentos, juntamente com as chaves."

Ele estava claramente ainda abalado quando começamos a caminhar
até o veículo do proprietário que agora nos foi dado. Era um SUV
extremamente extravagante e cheio de carga que facilmente seria capaz
de acomodar toda a nossa família. Tinha tudo.

Técnico de carro: “Bem, eu não tenho certeza do que aconteceu, mas
isso é ainda mais chique do que há apenas uma hora. Eu nem sei como
consertar um carro assim. Eu estou… eu estou… eu estou sem palavras.”

Marido: Rindo. “Não se esqueça que ainda estaríamos bem com o nosso
carro antigo.”

Técnico de carro: “Não, não e não. Seu carro velho correu seu curso.
Este é um presente e o dono insiste.”

Marido: Suspirando. “Eu acho que não tenho certeza de quanto tempo
precisaremos. E se somente pegarmos emprestado em vez disso?”

Técnico de carro: “É tarde demais para isso. Está em seu nome. Os
documentos já foram preparados e assinados. Não só isso, mas esta
carimbado como "pago na totalidade"! "

Marido:" Ok, então, vamos levá-lo. No entanto, quando terminarmos de
usá-lo, vamos devolvê-lo a você.”

Técnico de carro: Perfeitamente confuso com o que meu marido acabou
de dizer. "Bem, isso é com você. Ele apertou nossas mãos e sorriu. “Agora,
aqui, pegue o veículo.”

O Sub-sonho 1 terminou.

Sub-sonho 2 - “A Maré Suspensa”

Eu e meu marido e meus três filhos estávamos todos em um
pedalinho. Meu marido estava dirigindo na frente ao meu lado e as
crianças estavam na parte de trás. Enquanto dava uma volta, a maré
começava a subir. A água estava cerca de setenta metros mais alta que a
costa.

No entanto, em vez de bater na costa devido à força da onda, a água
ficou suspensa no lugar. Meu marido foi capaz de nos guiar e remar sobre
as ondas e nos levar de volta à praia em segurança. A água voltou ao
normal e nem sequer caiu na costa. Como tal, esta enorme onda não
prejudicou ninguém.

O sub-sonho 2 terminou.
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Sub-sonho 3 - “A História da Gala dos Bilionários”

Eu estava em um resort privado onde vários bilionários estavam se
reunindo para uma reunião. Houve um coquetel e o tema foi definido para
o período do final de 1800 até o início de 1900. Todos os participantes
nesta ocasião deviam se vestir em traje por este período de tempo. Desde
que eu era um servidor, eu tive que usar um avental preto e branco e um
chapéu branco para cobrir o meu cabelo.

Eu não tinha permissão para usar maquiagem, jóias ou qualquer
outra coisa que pudesse me destacar. O cenário era lindo e
elaboradamente decorado para a ocasião. As mesas estavam enfeitadas
com os melhores utensílios de cristal, porcelana e utensílios. Os garçons
eram todos do sexo masculino e muito formal. Os participantes do sexo
feminino, inclusive eu, estavam em segundo plano. Nossos únicos deveres
eram reabastecer o banquete e os aperitivos.

Havia comissários de vinho lá também e eles se certificaram de que
os copos de vinho estavam sempre recheados. Isso logo criou uma
atmosfera que fez os bilionários se comportarem cada vez pior à medida
que a noite avançava. O álcool afrouxou as línguas e alguns dos bilionários
começaram a se gabar:

● Um deles se gabou de sua rápida tomada de certas empresas
falidas, várias das quais reconheci.

● Um deles se gabou de ter enviado informações falsas a um amigo
em uma agência do governo, que, por sua vez, ordenou uma
investigação sobre uma empresa de celulares concorrentes por
violações de privacidade.

● Um deles se gabou de ter pago alguém no FBI para vazar
informações para a imprensa sobre a administração atual.

Quando ficaram mais barulhentos e bêbados, tornaram-se mais
detestáveis. Em pouco tempo, pude observar as entidades demoníacas que
os possuíam. Olhei para um dos homens e percebi que ele estava
preocupado com a namorada grávida e com a segurança do bebê prestes a
nascer. Eu vi um flash de como sua namorada parecia e era alguém que eu
conheci no meu passado. Ele tinha boas razões para estar preocupado.

Esta mulher estava em uma sala ao lado desta festa de gala para
todos eles verem. Ela agora estava dando a luz a seu bebê. Ela estava em
grande agonia, mas foi capaz de terminar o processo. O bebê estava
completamente formado e parecia saudável, pelo menos da minha
perspectiva. Para meu choque e horror, ela então encontrou um pé de
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cabra e começou a esmagar o bebê. Ela bateu no bebê tantas vezes que
ela não era mais reconhecível. O bebê, agora, estava obviamente morto.

Tudo isso era tão real. Desde que eu não estava lá para pará-lo (isto
é, Deus não me direcionou), eu era apenas uma das muitas testemunhas.
Eu não estava sozinha. Tudo isso foi ao ar livre e não uma pessoa na gala
fez nada. Enquanto todos os atendentes começaram a vomitar do horror
do que acabamos de ver, nenhum dos bilionários se importava. Nenhum!

Do ponto de vista dos bilionários, a noite continuou como se nada
tivesse acontecido. Não demorou muito para que um desses bilionários se
aproximasse de mim. Ele veio até mim e sussurrou no meu ouvido. Seu
hálito cheirava a pútrido.

Bilionário: “Eu sei quem é você. Não diga nada sobre o que acabou de
acontecer ou será sua ruína.”

O Sub-sonho 3 terminou.

Sub-sonho 4 - “Um Cachorro de Guarda”

Minha família estava de férias em algum lugar a oeste. Nós
estávamos em uma casa de férias e foi bom. Todos os sete de nós estavam
agora transformados e estávamos nos divertindo muito. Na sala onde as
meninas estavam, havia beliches. No canto, havia um monte de bichos de
pelúcia, incluindo um enorme doodle de Labra. Todos os bichinhos de
pelúcia eram tão fofos.

Filha mais velha: “Eles são tão fofos! Eu gostaria que eles fossem reais.”

Filha mais nova: “Eu também. Eles são adoráveis!”

Assim que eu consegui arrumar as garotas em seus quartos, eu rezei
com elas e disse boa noite. Fui até a sala principal e olhei pela janela. A lua
estava brilhando intensamente. Eu vi um flash de uma sombra escura na
forma de uma linha. Eu olhei para isto, mas fui embora. Meu marido então
entrou.

Eu: “É difícil se divertir sabendo que nosso tempo de diversão está quase
no fim.”

Marido: “Eu sei, mas, ei, finalmente estamos de férias, certo? Nós
também não sabemos se o nosso tempo de diversão está "quase
acabando", como o Senhor nunca disse "é isso" para nós."

Eu: "Sim, mas "eles" sabem que estamos aqui."

Marido: "O que você quer dizer?”

Eu: “Há uma sombra e um observador rastreando a propriedade.”

Marido: “Oh Erin, isso não importa. Eles não podem fazer nada para nós.
Apenas tente não se preocupar, ok?”
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Eu: “E se estas forem as nossas primeiras e últimas férias?”

Marido: Sorrindo e fazendo um falso ruído exagerado de suspiração. “Nós
não sabemos o que Deus planejou ainda. Enquanto isso, vamos nos
divertir, ok?”

Eu: “Sim, mas isso é tudo tão novo… tudo isso. Quando saberemos que
estamos prontos? Como saberemos o que fazer? Como saberemos para
onde ir?”

Marido: Rindo. “Todos nós vamos conhecer juntos. Olha, as crianças não
estão preocupadas e eu também não estou. As crianças estão tão
relaxadas que já estão dormindo. Enquanto eu estou pronto para ir para a
cama também, você ainda está preocupada. Como assim?”

Eu: “Ok, eu tenho uma confissão a fazer. Eu pensei que, quando
estivéssemos transformados, eu seria curada de preocupação. Este
claramente não é o caso... pelo menos não para mim.”

Marido: “Fique tranqüilo, Erin, Jesus tem tudo isso.”

Eu: Sorrindo. "Ok, você está certo."

De manhã, o sol brilhou brilhantemente em nosso quarto e pude ver
que era primavera lá fora. Eu decidi me levantar e dar um passeio rápido lá
fora. Enquanto caminhava, pude ver que essas duas entidades ainda
estavam nos observando. Eu decidi orar a Jesus para nos livrar deles e
eles foram imediatamente embora.

Eu: “Oh Senhor, sinto muito. Eu devia saber melhor. Eu deveria ter orado
imediatamente.”

Depois de me livrar dessas entidades, pude ouvir as músicas de
muitos pássaros. Voltei para o nosso aluguel e comecei a preparar o café
da manhã. Todos nós estávamos sentados em volta da mesa rindo e nos
divertindo quando um doodle de Labra apareceu de repente. Eu estava em
choque, mas não nossas meninas. As garotas estavam rindo enquanto o
cachorro as lambia. Todos os nossos cinco filhos perguntaram
simultaneamente se podíamos ficar com o cachorro.

Eu: “De onde veio esse cachorro?”

Filha mais velha: “Nós havíamos orado para que os animais de pelúcia
ganhassem vida.”

Filha mais nova: “Bem, nós apenas oramos para que o cachorro
ganhasse vida.”

No começo, eu e o meu marido ficamos chateados porque já temos dois
cachorros.

Filha mais velha: “Vamos cuidar dele. Ele não será problema algum.”
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Eu: “Sim, mas ele é treinado?”

Então comecei a dizer comando após comando. Após cada comando,
o cão fez exatamente o que lhe foi pedido e o fez perfeitamente.

Filha mais nova: "Eu acredito que Deus permitiu isso e que ele está aqui
para nos ajudar."

Só então, o cachorro saiu e fez um círculo completo em torno da
propriedade. Depois de "proteger a fronteira", ele então ficou de guarda na
varanda da frente. Todos nós rimos.

Eu: “Uau, um adorável cão de guarda, treinado pelo próprio Senhor para
vigiar a propriedade. Ok, isso é muito legal! Nós definitivamente estamos
mantendo ele!”

O sub-sonho 4 terminou.

O sonho acabou.

NOTA DO MARIDO DE ERIN

Querida família Nest,

Estamos pedindo orações hoje à noite porque Erin não está indo muito
bem agora. Enquanto ela esperava adicionar o sonho acima com uma visita
a Jesus (ou a quem mais ele poderia ter chamado), ela está se sentindo
nauseada e incapaz de reunir força suficiente.

Embora nada surpreenda a Deus, também sabemos que as orações
ajudam muito. Como tal, agradecemos antecipadamente por manter minha
esposa em suas contínuas orações.

Muito amor e bênçãos!
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