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Jesus, a Guerra Revolucionária e o Mapa 

Recebido no domingo, 18 de fevereiro de 2018 

 

Comunhão… 

 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Eu dou             

bênçãos e obrigado pela minha família de pacientes e amigos. Eu nunca            

posso agradecer o suficiente pelo presente de sua presença em minha           

vida. Obrigado! 

Pai, eu tive um sonho muito claro que foi de natureza profética na noite              

passada. Por favor, guie minha caneta para escrever tudo exatamente          

como Você me deu isso, tudo de acordo com a Sua Vontade ... 

Sub-Dream 1 a descrição começa ... 

Eu era uma anfitriã e funcionária em uma função que acontecia em um             

prédio histórico muito grande. Lâmpadas a gás pouco iluminavam os          

quartos. A organização que hospeda esse evento era muito grande, muito           

poderosa e deveria permanecer "anônima". 

Fomos instruídos a simplesmente servir e manter a nós mesmos. Também           

tínhamos sido instruídos a não dizer nada além de "posso oferecer x, y ou              

z?" Nós também devíamos pegar utensílios usados, pratos, guardanapos e          

copos quando necessário e descartá-los antes de sair de cada quarto.           

Fomos especificamente impedidos de fazer qualquer outra coisa além         

dessas coisas exatas. 

Eu tinha cerca de 30 anos de novo, talvez ainda mais jovem, mas             

definitivamente não era Transformado. Cada servidor, inclusive eu,        

recebia um fone de ouvido para receber instruções. 

Salão # 1 - Casais Grávidos - Bolo Branco: Recebi então uma grande             

bandeja de prata esterlina com um grande bolo caseiro de baunilha com            

cobertura de baunilha em cima. Era um bolo que não parecia notável e             

não era muito tentador para os olhos. 

Quando olhei mais de perto para o bolo, notei que ele estava descansando             

em cima de um monte de pepitas de ouro. A bandeja inteira estava             

coberta de maneira uniforme nessas pepitas de ouro! O bolo também           

havia sido pré-cortado em pequenos quadrados de duas polegadas por          

duas polegadas, de modo que tudo estaria pronto para ser servido aos            

convidados. 
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Fui instruído a entrar na primeira sala à minha esquerda. Quando entrei,            

notei que esta sala consistia em casais assistindo a um filme juntos. Cada             

mulher estava dentro de algumas semanas, algumas em poucos dias,          

desde o parto. Todos eles tinham cerca de oito a nove meses de gravidez. 

Logo percebi que a tensão nessa sala parecia alta por alguma razão            

desconhecida. Enquanto eu percebia que alguns homens estavam        

bastante atentos às mulheres com quem estavam, outros homens         

pareciam um pouco desinteressados. Alguns dos homens pareciam        

"completamente esgotados". 

Enquanto eu andava por um dos corredores que ficavam entre esses           

casais, uma voz veio em meu fone de ouvido ... 

Voz: “Você não deve oferecer nenhum bolo para os homens. Quanto às            

mulheres grávidas, você só deve oferecer o bolo para metade delas. ” 

Eu: Em meus pensamentos. "Ok, isso significa que apenas cerca de 25%            

das pessoas nesta sala estarão recebendo um pedaço de bolo." 

Como eu estava servindo o bolo conforme as instruções, notei que uma            

das mulheres grávidas se levantou para falar com seu grupo ... 

Mulher: "Eu sinto muito, mas eu tenho que sair agora." 

Assim que ela terminou de dizer isso, ouvi a voz no meu fone de ouvido               

novamente ... 

Voz: “Rapidamente, ofereça a mulher que quer deixar um pedaço de bolo. 

”Me:Dirigindo-se à mulher. “Oh, você está indo embora? Eu tenho um           

pedaço de bolo para você. 

Depois que eu servi a ela um pedaço deste bolo, ela decidiu se sentar de               

novo. Em seguida, servi o 'quarto e meio' da sala, como eu havia sido              

instruído, e me virei para sair. Então eu ouvi várias pessoas de todo o              

salão me chamando para pedir um pedaço desse bolo também. A voz            

rapidamente me dirigiu novamente ... 

Voz: “Ignore-os. Você deve deixar este quarto agora. 

Eu rapidamente saí do quarto. Assim que voltei ao grande corredor, um            

homem estava lá para pegar minha bandeja e me entregar uma nova. 

Hall # 2 - Adolescentes e College Age - Bebidas Alcoólicas Fancy:            

Esta bandeja tinha bebidas alcoólicas. Estas bebidas estavam em copos          

lowball e em cores brilhantes, como azuis, rosas e verdes. Cada bebida            

tinha frutas, flores, guarda-chuvas e / ou outros itens que faziam com que             

essas bebidas parecessem ainda mais atraentes. 

Fui instruído a entrar no segundo quarto com minha nova bandeja. A sala             

estava cheia de adolescentes para jovens adultos em idade escolar. Houve           

um DJ tocando música alta e todo mundo estava dançando          

descontroladamente. Mais instruções vieram então… 
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Voz: “Você só serve metade do quarto com essas bebidas. Certifique-se           

de que todas as mulheres sejam atendidas primeiro. Qualquer bebida que           

sobrar pode ser servida aos homens. ” 

Embora eu já soubesse muito bem que não era para 'questionar a voz',             

realmente não havia a capacidade de fazê-lo, mesmo que eu quisesse.           

Não havia capacidade de fazer perguntas sobre essa 'voz', já que ela foi             

projetada apenas para comunicação unidirecional. 

Voz: "Se um homem pega uma de suas bebidas, recuse-o simplesmente           

dizendo 'oh não, senhoras primeiro!'" 

Logo eu tive que fazer exatamente isso em várias ocasiões e fiz            

exatamente como o meu misterioso empregador tinha me dito também . 

Voz: "Agora, certifique-se de esvaziar sua bandeja de todas as bebidas           

antes de sair da sala, pois essas bebidas não são permitidas fora desta             

área." 

Como eu estava servindo a última das bebidas, notei que essas pequenas            

bebidas de quatro onças já estavam fazendo essas garotas embriagadas e           

incomumente mais do que deveriam. Como a metade 'agora bêbada'          

consistia de todas as mulheres, comecei a ter preocupações por elas,           

especialmente considerando que a maioria dos homens aqui eram         

adolescentes ou universitários idosos e provavelmente agora estavam        

interessados em mais do que 'apenas dançar'. 

Voz: “Não pense! Volte para o corredor agora. ” 

Hall # 3 - Homens em seus 30 anos em Smoking - High Stakes              

Poker Table: Quando voltei para o corredor, minha bandeja agora vazia           

foi substituída por uma nova bandeja. A nova bandeja consistia em alguns            

charutos cubanos, fichas de pôquer e três chaves. 

A primeira chave era de bronze, a segunda chave era de prata e a terceira               

chave era de ouro. Cada uma das chaves tinha uma fita de vermelho,             

branco e azul presa a ela. De alguma forma, eu sabia que as chaves em si                

eram um tipo de chave de esqueleto que poderia ser usada para            

desbloquear alguns gabinetes específicos. 

Fui instruído a entrar no terceiro aposento, no final do corredor. Este            

quarto era particularmente escuro, mais escuro que o resto. Eu só podia            

ver uma única luz em toda a sala e estava diretamente sobre uma mesa              

de pôquer. 

Os homens ao redor da mesa estavam todos vestidos de smoking e            

estavam todos com trinta e tantos anos. Fui até eles como se fosse             

distribuir os charutos cubanos para eles primeiro. 

Voz: “Agora você deve colocar as fichas de pôquer no meio da mesa, junto              

com as três chaves. Você verá cinco cartas abaixo das fichas de pôquer.             

Não chame atenção para esses cartões. Depois de retirar discretamente as           
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cinco cartas da bandeja, você deve deixar cair a bandeja no chão para             

criar uma distração. Enquanto todo mundo está distraído, coloque as cinco           

cartas no bolso do homem que está na cabeceira da mesa. 

Eu acidentalmente bati minha bandeja contra as costas de uma das           

cadeiras dos homens e caiu ruidosamente no chão. Como o jogo era alto,             

ninguém dava muita atenção a mim. A distração funcionou perfeitamente.          

Eu fui capaz de olhar para as cartas antes de colocá-las no bolso do paletó               

do homem. As cartas formavam um 'Royal Flush' e consistiam no ás, rei,             

rainha, valete e 10 de copas. Para aqueles que não conhecem o poker,             

esta é a melhor mão possível. 

Depois que eu discretamente coloquei as cinco cartas no bolso do casaco            

do homem, eu fui até a minha bandeja. O chão estava coberto por um              

tapete vermelho de Bukhara. Era uma antiguidade, provavelmente do         

Afeganistão, e estava em perfeitas condições. 

Quando me inclinei, o homem com as cinco cartas agora no bolso do             

paletó propositalmente "me fez passar" enquanto eu me abaixava para          

pegar minha bandeja. A mesa riu, mas logo percebi que isso também fazia             

parte da distração. Enquanto a mesa inteira de homens ainda estava rindo            

disso, o homem rapidamente trocou suas cartas usando-me como um          

escudo e uma distração. 

Funcionou e todos os outros homens na mesa ficaram completamente          

enganados. Percebi que tudo isso tinha sido feito para ter certeza absoluta            

de que esse homem iria ganhar essa mão de poker em particular e,             

portanto, os itens na mesa. Enquanto eu não entendia quais eram os itens             

para os quais eles estavam apostando, eu sabia que eles deveriam ter            

sido extremamente importantes. 

Para ajudar a garantir que essa artimanha funcionasse, eu instintivamente          

fingi estar envergonhada quando peguei minha bandeja do chão e me           

desculpei. Como todos ainda estavam rindo e sorrindo enquanto eu saía,           

sabia que o interruptor tinha sido bem sucedido. Quando eu estava           

saindo, notei que havia três vitrines separadas entre a porta e eu: 

● A primeira vitrine consistia de revólveres 'Glocks' e 'Rugers'. 

● A segunda vitrine consistia em rifles e mosquetes antigos. 

● A terceira vitrine consistia em de armas semi-automáticas e         

totalmente automáticas de alta tecnologia, algumas das quais eram         

tão tecnológicas que eu nunca as tinha visto antes, mesmo em           

filmes ambientados no futuro. 

Voz: “Muito bem. Agora volte para o corredor. Há apenas mais uma sala             

para você servir. ” 
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Hall # 4 - Idosos Doentes - Leite de Magnésia e Comprimidos: Saí             

pela porta logo após a vitrine de alta tecnologia. Do outro lado da porta              

havia um tipo de "despensa de mordomo". Uma vez lá, um homem me             

entregou o vestido de uma enfermeira para colocar meu uniforme. 

Depois de colocar o vestido no meu uniforme, coloquei um suéter branco e             

um chapéu de enfermeira que eu também tinha recebido. Olhei para o            

espelho e, graças a alguns filmes que vi, percebi que agora parecia uma             

enfermeira dos anos 1940. 

Antes de entrar neste quarto quarto, recebi outra nova bandeja. Esta           

bandeja continha vários copos de papel cheios de algo que parecia "Milk of             

Magnesia". Havia também algumas outras pequenas pílulas que continham         

uma variedade de pílulas que eu não reconhecia. 

Ao entrar na sala, percebi rapidamente que era a sala mais iluminada dos             

quatro cômodos. Havia vários homens idosos aqui e todos eles pareciam           

muito doentios. A equipe estava começando a tirar as folhas de uma das             

camas de hospital lá. Eu notei que a folha de cima tinha uma escada              

impressa ... 

 

Como eu tinha algumas perguntas sobre isso, eu fui até um dos outros             

trabalhadores para perguntar ... 

Eu: "O homem daqui morreu? Para onde ele foi? 

O funcionário apenas olhou para mim e, com o dedo sobre os lábios, me              

silenciou. Ele então discretamente apontou para uma câmera atrás dele de           

uma maneira que ninguém o veria apontando. De alguma forma, eu sabia            

que não deveria olhar para a câmera, então apenas assenti. 

Voz: “Lembre-se, não pense. Você está aqui apenas para servir. ” 
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Baseado na reação do homem, eu sabia que era ainda mais imperativo do             

que eu mesmo havia percebido que seguir as instruções da“ voz           

”perfeitamente. Fui a cada um dos "pacientes" e entreguei-lhes uma          

xícara com o "Milk of Magnesia", juntamente com o pequeno copo de            

pílulas. 

Enquanto eu não tenho certeza de que todos estes foram, notei que            

nenhum deles era interativo comigo. Em seguida, saí do quarto por uma            

porta diferente daquela em que cheguei. Assim que entrei no quarto, notei            

o cheiro avassalador de amônia. O cheiro era tão forte que meus olhos             

começaram a queimar. 

Voz: “Isto conclui sua tarefa para hoje. Por favor, vá para o saguão             

imediatamente. 

Fui até a área do saguão e recebi algum dinheiro em um envelope. Fui              

então escoltado para fora do prédio. De lá, vários de nós foram levados de              

ônibus para outro prédio. Este edifício tinha uma creche e meus filhos            

estavam lá. Eles ainda tinham apenas três, cinco e sete anos de idade,             

não suas idades atuais. 

Mesmo sabendo que eu era um pouco mais cedo do que o esperado para              

pegar meus filhos, decidi entrar em silêncio para não causar confusão.           

Olhei para um quarto à minha esquerda e ouvi o "tempo da história"             

sendo contado. Quando olhei para dentro e, para meu horror, reconheci           

um "homem familiar". Ele estava dizendo coisas ruins para as crianças lá,            

certamente não 'tempo da história'. 

Percebi que havia cerca de dez crianças no quarto com ele. Eu limpei             

minha garganta e o homem rapidamente olhou para mim. O homem olhou            

para mim com ódio. Ele então olhou para mim como se alguém tivesse             

falado sobre ter "seus planos afundados". 

Ele rapidamente bateu palmas e as crianças pareciam sair         

instantaneamente de um tipo de neblina. Enquanto o homem         

imediatamente saiu da área, não consegui ver para onde ele havia ido.            

Olhei em volta da creche e logo encontrei a mulher que cuidava dela ... 

Eu: “Por que você estava permitindo que aquele homem falasse com as            

crianças?” 

Mulher: Balançando a cabeça. "Que homem? Não havia nenhum homem          

na sala com eles. ” 

Como este homem era“ muito familiar ”para mim, pude descrevê-lo em           

grande detalhe. Depois de ouvir minha descrição, ela negou que isso           

pudesse ter acontecido e indicou que agora era hora de acordar as            

crianças de suas sonecas. Voltamos para a sala juntos e, com certeza,            

todas as crianças estavam agora dormindo. 
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Enquanto esperava que ela os acordasse, notei algo sentado em sua           

mesa. Havia um antigo manuscrito ali que parecia ser feito de um tipo de              

"casca de cebola". Quando olhei mais de perto, notei que na verdade era             

feito de um pergaminho antigo, quase transparente, branco / amarelado. 

Com base no registro de avaliação e no selo de autenticação anexado a             

este manuscrito, percebi que esse manuscrito era, na verdade, de          

algumas centenas de anos atrás. 

 

Era um mapa extraordinariamente detalhado. O mapa começou com a          

Guerra Revolucionária, rotulada na posição das 12 horas. Logo fiquei          

surpreso quando percebi que havia eventos futuros mapeados que nem          

sequer eram possíveis de saber no momento em que esse mapa teria sido             

elaborado. Isso foi impossível! A mulher voltou para mim… 

Eu: “Onde você conseguiu isso? Eles têm mais desses mapas? ” 

Mulher:“ Acredito que ainda devam existir algumas cópias disso. Você vai           

encontrá-los lá embaixo no 'Antique Emporium'. ” 
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Eu agradeci e juntei meus filhos da creche. Em seguida, seguimos para o             

empório. Enquanto esta área estava mal iluminada, eu ainda era capaz de            

perceber que havia vários itens disponíveis. Um vendedor veio até mim           

para ver se eu precisava de alguma ajuda ... 

Balconista: "Olá, posso ajudá-lo?" 

Eu: "Sim. Eu estou procurando por mapas e documentos antigos. ” 

Clerk:“ Hmm, eu não tenho muitos destes sobrando. Eles eram de uma            

aquisição recente. Você terá que olhar em volta.lados 

Enquanto eu olhava para todos os, não encontrei nenhum deles. Em           

frustração, decidi ir até uma enseada onde meus filhos estavam. Eles           

estavam brincando com alguns brinquedos antigos. Enquanto estava lá,         

notei um documento semelhante ao que eu havia visto antes. 

O documento foi lacrado em um invólucro claro e foi carimbado,           

autenticado e assinado. Quando olhei de perto para o selo, fiquei           

desapontado por ler '1997'. Eu peguei e voltei para o balconista. 

Escriba: “Então, você conseguiu encontrar o que estava procurando?” 

Eu: “Não. Eu queria encontrar um como o que eu vi que tinha a Guerra               

Revolucionária. Este é dos anos 90. Ick! ” 

Clerk:“ Sinto muito, mas havia apenas quatro desses mapas para          

começar. Enquanto você já viu o mais antigo, o que você está segurando             

agora é o mais atual. Então, você olhou bem de perto a data do que você                

está segurando? ” 

Eu:“ Sim. É datado de '1997'. ” 

Clerk:“ Sim, mas olhe mais de perto. Eu acho que isso vai te dar as               

respostas que você procura. 

Quando eu olhei de novo, eu acidentalmente quebrei o selo. 

Atendente: "Bem, este deve ter sido feito para ser seu desde que o selo              

quebrou para você." 

Eu estava confuso. Quando olhei ainda mais de perto para o documento,            

notei que a data do selo continuava mudando um pouco. Enquanto a            

assinatura e o selo permaneciam os mesmos, a data continuava mudando           

entre 7 de novembro de 1997 e 9 de novembro de 1997. 

8 



 

Eu: “Hmm, eu estava no meu oitavo mês de gravidez com meu            

primogênito durante esse período.” 

Escriturário: “Então, talvez você encontre as respostas que você procura.” 

Eu: “Ok, eu aceito.” 

Sub-Dream 1 description over… 

Este foi um sonho muito elaborado, Pai, e um que eu realmente não             

entendo . Por favor me ajude como eu poderia usar algum encorajamento            

para continuar. Nossas batalhas ainda estão em quase todas as frentes.           

Eu também preciso de cura para meus filhos em breve. 

Oh pai, eu me apego às suas promessas. Enquanto você não cometer            

erros, eu faço. Embora pareça que eu cometa menos erros do que            

costumava, é provavelmente porque não tenho tantas oportunidades para         

cometer tantos erros. Tudo o que sei é que não posso fazer nada além de               

cometer erros além de você. 

Eu te amo tanto, pai, e agora eu até dou todos os meus erros para você.                

Para esse assunto, eu também dou todos os meus sucessos para você            

também. Eu me entrego a você. Eu dou minhas finanças para você. Eu             

dou minha família para você. Ok, eu estou me rendendo completamente a            

você. Eu te dou tudo, incluindo todo o meu coração. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em um caminho no Jardim de Deus. Quando olhei para o belo              

vale abaixo, vi algumas ovelhas pastando perto de um riacho claro. As            

ovelhas tinham casacos brancos como a neve e não se via nelas nada de              

pó. Quando eu procurei o vale abaixo ainda mais, eu pude ver Jesus lá. Eu               

estava tão animado em vê-lo! 
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Jesus olhou para mim e sorriu e acenou. Ele então fez sinal para eu descer               

da área do penhasco em que este caminho estava. Como este penhasco            

era uma queda de cerca de trezentos metros, eu não tinha certeza de             

como seria capaz de fazer isso. Andei um pouco para ver se havia algum              

passo ou algum outro jeito de chegar até ele. 

Então eu o vi rindo e soube que era porque ele conhecia meus             

pensamentos. Só então, ouvi o som das asas atrás de mim. Eu me virei e,               

bem na minha frente, havia uma enorme águia careca. Bem, era           

semelhante a uma águia calva, mas esta tinha penas da cor do ouro             

cintilante e a cabeça e cauda eram as mais puras dos brancos. 

Jesus: Chamando para mim. "Erin, 'nas asas das águias'!" 

Eu olhei para a águia e ele estava olhando diretamente para mim. Ele             

então pareceu de alguma forma formar um sorriso em seu bico enquanto            

estendia uma asa em direção ao chão. Eu me arrastei até a asa dele e               

montei as costas da águia. 

Uma vez que eu estava na águia, ele subiu para o céu. De lá, pude ver o                 

penhasco enquanto circulávamos. Nós começamos então a voar até o vale           

gramado bonito abaixo. Quando pousamos em segurança, a águia mais          

uma vez estendeu a asa para me permitir descer. 

Eu desci de suas costas e fui até ele e o beijei em sua cabeça. Depois que                 

eu assisti com espanto quando esta incrível águia voou, eu corri para            

Jesus e pulei em seus braços. Ele me abraçou enquanto eu me agarrei a              

ele com força. 

Jesus: rindo. “Hmm, você estava tentando 'falar sozinho do penhasco'?” 

Eu: Rindo. "Bem, sim. No começo, eu pensei que poderia simplesmente           

pular. ” 

Jesus:“ Bem, talvez você pudesse, mas isso não seria melhor? ” 

Eu:“ Oh sim, Senhor, isso foi incrível! ” 

Jesus: Sorrindo. “Anda, Erin, anda comigo.” 

Enquanto caminhávamos juntos, só então percebi que Ele andara com um           

cajado. 

Eu: “Senhor, por que você está andando com um cajado?” 

Jesus: “Bem, por que não? Talvez esta equipe não seja para Mim, mas             

para você. ” 

Eu:“ Bem, eu suponho que eu poderia usar um desses dias para ajudar a              

me equilibrar. ” 

Jesus:“ Aqui, Erin, você pode pegar este. Eu fiz isso para você do ramo              

que você tinha chamado pela primeira vez para baixo da fruta. Mesmo            

assim, saiba que esse ramo não está morto e ainda está prosperando.            

Quando você finalmente estiver em Casa aqui, você colocará essa equipe           
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no chão e ela se enraizará e brotará, produzindo todos os tipos de bons              

frutos. ” 

Ele me entregou o cajado e ficou tão lindo. A madeira era quente e              

parecia semelhante à madeira de acácia. Ao inspecionar a equipe mais de            

perto, notei que havia incrustações de marcas de prata esterlina de alto a             

baixo. No entanto, o fundo em si era feito de uma base de bronze. 

Havia algumas esculturas lindas lá também. Uma escultura era de um ovo            

que chocava em um pardal. Outra escultura era desse pardal abrindo as            

asas para voar. Foi tão doce que minhas lágrimas começaram a fluir de             

gratidão. 

Eu: chorando. “Oh Senhor, essa equipe é tão bonita. Oh, como você me             

mima! ” 

Jesus:“ É tanto uma vara quanto uma vara de medição. Não se preocupe,             

pois eu vou direcioná-lo nos caminhos que você deve seguir. ” 

Eu:“ Eu poderia me curar com isso? ” 

Jesus: Rindo. “Espere aí, pequeno pardal, não saia da minha frente.           

Apenas aproveite como agora as ovelhas estão seguindo você. 

Quando me virei e olhei, notei que as ovelhas estavam andando ao nosso             

lado. 

Eu: rindo. “Oh Senhor, você é tão engraçado. Eles estão apenas me            

seguindo porque Você está andando ao meu lado. Eles ainda estão           

seguindo você. ” 

Jesus:“ Oh Erin, você me faz sorrir! Agora, sobre o seu sonho ... 25 anos               

atrás, o inimigo pedira para as crianças, mas principalmente para os           

machos. Você deve saber que todos os filhos foram convidados e não            

apenas seus filhos. 

“Uma divisão foi então criada. Havia aqueles que foram escolhidos por           

Mim para meus propósitos e aqueles escolhidos pelo inimigo para seus           

propósitos. Estes são os tempos que foram preditos na Minha Palavra, os            

tempos do aumento da iniqüidade. 

“Para aqueles escolhidos para os propósitos do inimigo, essa divisão          

causou uma desconexão entre 'certo versus errado', assim como uma          

incapacidade de raciocinar e uma falta de entendimento. Não se preocupe,           

pois todos em sua casa foram escolhidos para os meus propósitos. 

“Agora, sabendo que o tempo do fim estava chegando perto, este exército            

foi enviado para destruir gradualmente 'as gerações finais'. Essa seria a           

maneira pela qual o inimigo poderia erguer um exército além do bem, por             

meio do qual seu exército consistia em amantes da ambição própria,           

desfrutando de toda sorte de más perversões além da lei. 

“Eles foram então criados como armas para infligir danos, perseguir,          

roubar, matar e destruir. No entanto, você não deve se preocupar, Erin,            
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como há um plano em prática. Um exército especial está adormecido e            

separado por um breve período de tempo. 

“Este exército especial será capaz de saltar e escalar paredes. Eles           

poderão jogar com os dois braços, esquerda e direita, assim como os            

homens poderosos de Davi poderiam. Há muito mais para isso também,           

Erin, e você ficará muito feliz. 

“Agora, o seu sonho também mostrou a grande manipulação do          

enganador. O inimigo usou aqueles em autoridade para endossar a          

maldade. Ele convenceu pessoas fracas e vulneráveis a se tornarem          

dependentes das coisas prescritas. Através desses métodos, eles        

lentamente envenenaram as massas. ” 

Eu:“ Senhor, você está falando sobre medicamentos? ” 

Jesus:“ Sim, mas isso é apenas uma parte. É o que o homem aceita e vê                

como bom, mas é mentira. ” 

Eu:“ Poderia ser muito mais do que isso. E a água que bebemos? E o ar                

que respiramos? E quanto aos limpadores que usamos? E as coisas que            

nossos olhos veem? E quanto às coisas que comemos que são ruins para             

nós? ” 

Jesus:“ Agora você entende. ” 

Eu:“ Acho que sim, Senhor, mas estou impressionado com isso. Estou           

oprimido porque sabemos muito pouco sobre as origens dessas coisas.          

Agora eu verdadeiramente percebo que temos que confiar que Você          

revelará quaisquer problemas para que possamos então fazer mudanças. ” 

Jesus:“ Erin, há também problemas em outras coisas. Por exemplo, o solo            

que produz arroz pode conter agentes que podem causar demência. No           

entanto, a amônia, juntamente com outras coisas, também pode fazer o           

mesmo. 

“Eu não estou dizendo a todos vocês isso para causar preocupação.           

Ninguém é culpado por isso e a culpa não deve ser atribuída a ninguém,              

exceto ao inimigo. Este é um ataque estratégico que vem de muitas            

direções e é outro sinal dos tempos. ” 

Ele olhou para mim e eu ainda devo ter parecido preocupado com tudo             

isso. Ele sorriu para mim com uma gentileza que simplesmente não pode            

ser descrita em termos terrestres. 

Jesus: “Não se preocupe, Erin. Até isso é usado para os Meus propósitos,             

quando eu os encontro onde eles estão. ” 

Eu:“ Senhor, quem dentre nós pode fazer algo sobre isso? Mesmo           

alegações de "limpeza" e "alimentos saudáveis e seguros" são         

provavelmente falsas agora. Oh Senhor, eu dou tudo isso para você como            

realmente não podemos fazer nada sem você. Eu dou tudo o que temos             
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para você. Por favor, deixe-nos saber quando as coisas são prejudiciais.           

Por favor, proteja-nos e proteja-nos disso. ” 

Jesus:“ Enquanto seu pedido é bom, Erin, você também precisava          

entender por que todos os fios não estão mais conectados          

adequadamente. ” 

Eu:“ Eu sei disso muito bem, Senhor. Como você sabe, eu lidei com a              

Asperger (uma forma de autismo) por muitos anos agora. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas saiba que não há nada que você fez para causar              

isso. Foi permitido. Enquanto seus filhos estão dormindo agora, apenas          

saiba que isso não é uma coisa ruim. Você os criou com amor e              

compaixão. Eles me conhecem porque você foi persistente. 

“Algum dia, em breve, você verá que tarefas vieram contra as crianças            

desta terra e isso trará conforto a tantos pais que sabiam que algo estava              

errado. O inimigo concentrou-se no poder da mente manipulando os          

sentidos. 

“Uma vez que a tentação é recebida, o mal é ingerido como resultado.             

Existem agora lutas em muitas formas diferentes e o inimigo está           

presente em cada uma delas. Tornar tudo isso muito pior é que eu não              

estou mais na moda por quase todos agora. ” 

Eu:“ Oh Senhor, se eles soubessem o quão incrível você é, eles não             

cairiam mais facilmente pelos esquemas do inimigo. O campo de batalha           

está em nossas mentes agora? ” 

Jesus:“ Bem, o campo de batalha é o coração, mas a mente pode             

endurecer o coração. ” 

Eu:“ Enquanto eu Te agradeço por nos dizer isso, Senhor, eu ainda acho             

tudo isso ser muito desconcertante. ” 

Jesus:“ Não se preocupe, Erin, como meus anjos continuam a guardar           

todos aqueles que Me amam de todo o coração. Lembre-se sempre de que             

Meu Pai está no controle de todas as coisas que acontecem, na Terra             

como no Céu. ” 

Eu:“ Obrigado, Senhor! Ah, sim, você poderia, por favor, me dizer o que o              

mapa do meu sonho significava? ” 

Jesus:“ Para esta grande nação, os planos foram colocados em prática           

desde o tempo em que as fundações foram feitas. Houve grandes sonhos,            

dedicatórias e contratos assinados. Declarações foram feitas e as pedras          

foram colocadas no lugar. 

“Agora, porém, está dividido. Enquanto um lado se constrói, o outro lado            

se rompe. A liberdade dada àqueles sem entendimento é como construir           

uma casa sem unhas ... não há nada para manter a estrutura de pé. É               

impossível. 

13 



“Com exceção de Sodoma e Gomorra, as civilizações não são criadas           

sobre uma fundação de ilegalidade. Quanto a Sodoma e Gomorra, eles           

foram queimados pelo fogo do céu. 

“Só sei que estou com você, Erin, então não se preocupe. Eu também             

tenho seus filhos como eles são meus. Eu te amo ”. 

Eu:“ Eu te amo, Senhor ”. 
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