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Sonho 348 - Um jornalista querendo enganar (2 Sub-sonhos) 

 

Recebido quinta-feira, 8 de agosto de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por receber todos nós em mais um dia! Enquanto minha dor está             

de volta, sinto-me mais aliviada com o desaparecimento dos sintomas          

horríveis da medicação. Meus dois mais novos estão voltando para casa da            

casa de seu pai neste fim de semana, então os ataques lá aumentaram.             

Apesar de sermos atacados, nada prevaleceu para nos tirar da nossa alegria.            

O dia terminou com meu marido recebendo boas notícias sobre a porta que             

você abriu. 

Minha filha e filho mais novo tiveram um ataque inacreditável do inimigo na             

noite passada. Seu pai voltou várias promessas e depois se tornou agressivo            

quando foi confrontado com isso. As coisas que ele disse ao meu filho mais              

novo como resultado foram maldições e mentiras. Estes não podem ser           

devolvidos quando o dano já foi feito. Um dos argumentos era sobre o meu              

filho pedindo para enviar os presentes que recebeu lá. 

Estes são presentes que ele recebeu em seu aniversário que agora não            

cabem em sua mala. Mesmo que seu pai tenha prometido fazer isso por ele,              

agora ele está dizendo: 'Não, se não se encaixa, você só precisa deixar para              

trás'. Bem, quando eu ouvi isso, eu rapidamente fiz alguns telefonemas e            

encontrei um lugar de serviço de caixa de correio. Quando eu falei com eles,              

eles indicaram que eles empacotariam os itens para ele e eu poderia fazer             

um pagamento pelo telefone. 

As crianças ficaram aliviadas. Isso vai tirar algum estresse deles. Este é um             

pai que não teve que pagar um centavo de apoio, mas recebe os créditos              

fiscais para eles. Mesmo assim, ele não lhes envia presentes ou qualquer            

coisa, nem mesmo cartões, para aniversários ou feriados. Ele diz coisas           

horríveis sobre mim para eles, todas mentiras e é horrível. Ele espalhou            

mentiras falsas e continua a nos atormentar. 

Pai, eu só peço que você leve essas crianças para casa sem incidentes, pois              

esta será sua última viagem sob os tribunais que as crianças terão que             

fazer. Este será um enorme fardo tirado de mim. Eu então recebi um             

estranho ataque pessoal nas primeiras horas da manhã de hoje. Isso se            

relaciona com a minha despensa, o que é bom momento como você falou             

comigo sobre a minha despensa apenas dois dias atrás. 
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Eu fui acordado hoje às 5:00 da manhã por um choque em pânico do meu               

filho mais velho. Ele me explicou que estávamos invadindo grandes formigas           

negras em nossa despensa. Quando ele me mostrou, eu estava nojento.           

Havia literalmente cem grandes formigas pretas. No entanto, esta é a coisa            

mais bizarra. Eles estavam todos confinados em uma caixa de Froot Loops.            

Não conseguimos encontrá-los em nenhum outro lugar. 

Livrar-se desse problema era tão fácil quanto colocar a caixa em um saco de              

lixo e amarrar o topo. Continuamos a procurar mais deles, mas não havia             

nenhum a ser encontrado. Tornando isso ainda mais estranho foi que não            

havia sinal de trilha. Geralmente há uma trilha, então como eles chegaram            

aqui? 

Eu então sabia que isso só tinha que ser sobrenatural, pois nunca vi nem              

experimentei nada parecido antes. Hmm, estarei mantendo meus olhos         

abertos hoje por problemas. Sim, enquanto eu sei que os ataques do inimigo             

não vão mais ficar, eu ainda vou observá-los à distância. De qualquer forma,             

este acordar de repente pelo meu filho ajudou-me a lembrar-me de dois dos             

meus sonhos bastante vividamente… 

Sub-sonho 1 “Aterrado por mais dois dias” a descrição começa… 

Estávamos fora por cinco dias em uma cidade distante. Na manhã do nosso             

checkout, um desastre horrível aconteceu e todos os vôos foram cancelados           

e os aeroportos fechados. Fui ao balcão e eles disseram que precisaríamos            

buscar arranjos alternativos por pelo menos dois dias. Nós dirigimos atrás           

para o hotel que nós há pouco tínhamos saído de. Fui até o funcionário do               

hotel na recepção. 

Eu: “Houve um incidente mantendo os vôos na terra. Existe alguma maneira            

de podermos voltar ao nosso quarto anterior? Precisamos do quarto por pelo            

menos mais dois dias. ” 

Clerk:“ Infelizmente, estamos completamente desconectados agora. No       

entanto, aqui estão suas chaves antigas. Vamos fingir que você não deu            

uma olhada. Isso funcionará porque ninguém pode fazer o check-in agora           

mesmo com o nosso sistema de computador desligado. Tanto quanto eu           

estou preocupado, você continuou sua estadia conosco e ainda são nossos           

convidados. 

Ela então encontrou nossa papelada anterior e sorriu. Nós então rimos           

juntos quando ela então rasgou toda a papelada associada ao meio. Ela            

então nos entregou as chaves do quarto. Enquanto estávamos aliviados, eu           

não tinha certeza de como poderíamos pagar. Meu marido viu isso em uma             

luz diferente. 

Marido: “Não se preocupe, Erin, isso é um atraso divino. Deus tem isso!             

Quando Ele nunca fez um caminho quando algo assim aconteceu? ” 

Sub-sonho 1 descrição ao longo… 
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Depois de tentar voltar a dormir por um tempo, eu cochilei por cerca de 45               

minutos. Durante esse curto período, tive outro sonho. Eu fui então           

despertado para outro som. Eu tive um sonho muito divertido. Eu estava            

sendo entrevistado e seguido por um jornalista. Embora não tenha certeza           

de quem era o jornalista, ele parecia quase idêntico a David Muir, da ABC              

News. Enquanto essa pessoa não fosse David, eu o abordaria como 'David'            

apenas por diversão. 

Sub-dream 2 “Uma jornalista querendo enganar” a descrição começa… 

Eu estava sentado em um restaurante em uma cidade distante onde eu            

costumava trabalhar. Eu já havia me transformado e tinha a aparência de            

alguém na casa dos vinte anos. Eu estava sendo seguido por 'David' como             

ele queria fazer uma entrevista comigo. Eu não estava interessado e estava            

tentando fugir dele. Entrei num elevador e ele me viu de longe. Quando a              

porta se fechou, ele tentou me pegar, mas já era tarde demais. Assim que a               

porta do elevador se fechou, gritei para ele ... 

Eu: "Por que você não persegue violadores de palha de plástico em vez             

disso?" 

Não foi até a porta do elevador se fechar que eu percebi que não estava               

sozinho. Uma mulher estava ali segurando sua filhinha. O bebê parecia ter            

cerca de seis meses de idade. Enquanto ela parecia saudável e feliz, a mãe              

tinha um olhar morto no rosto. Quando saímos do elevador, havia uma            

multidão esperando por mesas no restaurante. Ao lado, notei outro bebê,           

um menino, também com cerca de seis meses de idade, amarrado a uma             

cadeira. 

Este segundo bebê parecia estar em grande angústia. Ele estava de frente            

para as paredes da esquina enquanto uma criança mais velha tentava           

alimentá-lo. Eu estava confuso sobre como eles achavam que isso seria           

possível, já que a boca do bebê tinha sido amordaçada. Em desgosto, fui até              

o bebê e o desamarrei. Agora libertado, o bebê me alcançou. Eu peguei-o e              

segurei-o. Ele parecia tão feliz por estar em meus braços. 

Desde que esse menino parecia tão parecido com a menina e ambos eram             

da mesma idade, eu sabia que eles tinham que ser gêmeos. Eu parti para              

procurar a mãe. Logo a encontrei à distância com um olhar vazio no rosto. A               

mãe ainda estava segurando sua filhinha. Quando cheguei mais perto, eu           

não tinha mais nenhuma dúvida de que esses dois bebês eram gêmeos. Eles             

apenas pareciam muito parecidos. Eu me aproximei da mãe ... 

Eu: "Este não é o seu bebê?" Então eu apontei para a menina que ela estava                

segurando. “Ela não é gêmea dele?” 

Mãe: “Bem, sim. No entanto, você vai por favor levá-lo. Eu não quero ele.              

Eu continuo tentando matá-lo, mas ele simplesmente não vai morrer.          

Ninguém vai levá-lo. Por favor, pegue-o ou eu vou jogá-lo no rio. ” 
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Eu pensei que ela estava apenas brincando no começo, mas logo percebeu            

que ela estava falando sério. Também era óbvio para mim que esse garoto             

estava com medo dela enquanto ele se agarrava a mim com força. 

Eu: “Por que você se voltou contra ele, mas não com a irmã gêmea dele?” 

Mãe: “Eu só queria um bebê. Bem, eu na verdade nem queria uma, mas              

posso lidar com ela. Eu simplesmente não aguento dois. Nenhum homem vai            

me levar com gêmeos. 

Ela então se levantou para ir até o elevador para tentar escapar de mim.              

Quando ela entrou no elevador, ela se posicionou de uma maneira que eu             

não poderia entrar com ela. 

Eu: chamando. "Eu não tenho certeza se você pode lidar com apenas um             

deles." 

Segurando seu filho, eu decidi segui-la no próximo elevador para baixo.           

Quando cheguei ao andar principal e as portas se abriram, ela estava lá             

sendo entrevistada por um simpático 'David'. Ela estava dizendo-lhe uma          

série de meias verdades para me fazer parecer mal ... 

Mãe: "As pessoas precisam entender que, se eu tivesse que manter os dois             

bebês, eu precisaria matar um só para sobreviver". Ela então apontou para            

mim como 'David' acenou com a cabeça em concordância. “Aquela mulher           

tentou me devolver meu bebê, mesmo sabendo que eu seria culpado de            

matá-lo.” 

'David': “Isso é terrível.” Ele então olhou para mim. “Como você pode ser             

assim? Você não tem nenhuma simpatia por essa pobre mulher? ” 

Eu:“ Olha, eu vou levar essa criança, mas ... ”“ David ”me interrompeu no              

meio da frase. 

'David': “Você tem isso, pessoal. Você ouviu aqui. Erin concordou com a            

adoção do bebê. ” 

Eu:“ Bem, espere. Eu ainda preciso falar com meu marido sobre isso. Este é              

um bebê sobre o qual estamos falando, certo? ” 

'David':“ Oh, entendo ... você está dizendo que Deus não quer que você             

cuide de Seus filhos. Certamente parece que pode haver uma chance de            

você desistir da criança e voltar atrás em sua palavra se seu marido disser              

"não". 

Senti o Senhor me dizer que Ele já informou ao meu marido sobre o que               

estava acontecendo e que ele estava. bem com a gente manter esse bebê e              

os dois, se necessário. O Senhor então me disse que 'David' estava tentando             

me enganar, fazendo-me parecer instável. Ele então baixou como eu deveria           

proceder. 

Eu: “Embora eu tenha concordado em manter este bebê para que ele não             

seja prejudicado, você deve primeiro renunciar legalmente aos seus direitos          
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para mim. Nós devemos fazer isso com Deus como nossa testemunha, assim            

como 'David', ok? ' 

' David 'parecia satisfeito por eu ter feito dele uma testemunha, assim como             

o país inteiro. No entanto, ele ainda estava procurando maneiras de me            

enganar. Eu ouvi a Voz de Deus me dar mais instruções ... 

Deus: “Leve a criança e não se empenhe mais. Há uma forma de adoção ali               

na mesa. Este formulário é legal e obrigatório. ” 

A mulher concordou com isso e assinou seu bebê para mim. 'David' iria             

testemunhar e autenticar os jornais, mas ficou furioso quando descobriu que           

Deus já tinha firmado o documento. Embora esta notarização por Deus faça            

pouco sentido no mundo como a conhecemos hoje, de alguma forma fez            

perfeito sentido no sonho. Eu sorri quando a gêmea e o menino gêmeo se              

despediram um do outro. Então eu sorri e sussurrei para a garotinha ... 

Eu: “Não se preocupe. Você estará protegido. Há anjos ao seu redor. 

Ambos os bebês de repente começaram a rir enquanto olhavam ao redor. Eu             

podia ver anjos poderosos ao nosso redor, cada um com espadas           

flamejantes. Eu percebi que os bebês podiam ver o que eu estava vendo. O              

Senhor me disse que eu logo teria a filhinha também. 

Eu: “Não se preocupe, pequenino. Eu também irei por você. Você logo            

estará com seu irmão. ” 

Quando eu estava saindo com o menino, a mãe ficou atraída por uma das              

equipes de filmagem que estavam com 'David'. Houve uma atração mútua           

instantânea. Este homem primeiro olhou para mim e depois sussurrou algo           

para ela. Ela concordou com a cabeça e caminhou em minha direção. Ela me              

entregou sua filhinha. 

Mãe: “Aqui está você… dois por um. Pegue os dois. Eu quero ser             

completamente livre. 

Suspirei profundamente, pois não esperava que Deus se movesse tão rápido           

e estivesse despreparado. 'David' viu minha apreensão e tentou fazer          

parecer que eu não queria a menina, mesmo que eu fizesse. 

'David': Anunciando em voz alta. “Erin hesitou. Todos nós pudemos ver isso.            

Ela agora vai negar a essa mulher sua felicidade? Ela agora vai manter esses              

gêmeos separados? Essa seria realmente a vontade de Deus para Seus           

filhos? ” 

Eu: Rindo. "Não, claro que não." Eu então falei com a mãe. "Aqui, esta é               

apenas uma simples modificação do contrato." Nós mudamos isso. "Agora          

você só precisa assinar." 

A mulher imediatamente assinou o contrato. Ela havia oficialmente doado          

seus dois bebês. Ela nem derramou uma lágrima. Ela nem piscou um olho.             

Os gêmeos pareciam encantados e tão felizes com isso. 
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Eu: rindo e me voltando para 'David'. “Ei, você não vai nos filmar             

alegremente andando no pôr do sol?” 

'David': “Não se preocupe comigo, pois todo o meu próximo segmento será            

sobre você. Ele responderá à pergunta: "Como Erin continuará a fazer a            

obra de Deus para Ele sem negligenciar seus novos gêmeos bebês?" " 

Eu:" Ouça, seus truques não funcionarão. Fui enviado aqui por Deus para            

salvar esses dois bebês do mal. Embora eu os tenha adotado para ser um              

mordomo deles, eles são filhos de Deus. ” 

'David':“ Bem, Deus não parece se importar com tantas pessoas. Ele precisa            

fazer mais e eu estou aqui para expor essa 'verdade'. ” 

Eu:“ Tudo o que você está fazendo é expor meias verdades com mentiras. ” 

Enquanto eu caminhava em direção ao estacionamento com os gêmeos,          

'David' ainda estava seguindo mim. 

'David': Dirigindo a câmera comigo no fundo. “Então, pessoal, a Erin vai            

obedecer a lei? Deus reconhece as nossas leis? O tempo dirá. ” 

Eu: Endereçando os gêmeos. “Isso é tudo para mostrar. Eles estão tentando            

me enganar. ” 

Só então, Deus providenciou para ter uma minivan novinha em folha à nossa             

espera, completa com assentos reguláveis. Eu ri quando afivelei os gêmeos.           

Eles estavam arrulhando e pareciam tão felizes de estar comigo e sob os             

cuidados dos anjos. Eu olhei para 'David' e revirei meus olhos sobre suas             

travessuras contínuas. Ele balançou a cabeça em decepção. 

Eu: "Oh Senhor, eu adoraria se você enviasse calamidade sobre essas           

pessoas". 

Então eu vi a mãe do gêmeo com seus braços ao redor do operador de               

câmera. Ela parecia tão feliz, era nojento. Nem mesmo um segundo           

pensamento sobre seus gêmeos. Sentei-me no banco do motorista da          

minivan e afiei-me. Enquanto ajustava o espelho retrovisor, vi que havia           

anjos na minivan conosco. Eu ri enquanto coloco o carro na direção. 

Sub-dream 2 description over… 

Que estranho par de sonhos! Há sempre um momento de tédio quando você             

está no comando? Você é tão digno de todo o nosso amor e louvores. Mal               

posso esperar até que todos sejamos Transformados e possamos começar a           

fazer coisas incríveis em Seu nome. Oh Senhor, eu oro para que em breve,              

muito em breve, façamos exatamente isso! 

Sonhe mais… 
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