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Door zich in Mij te versmelten, herhaalt de ziel alles wat Ik deed en nog steeds doe.  

 “Moge jouw leven op aarde volledig versmolten zijn met het Mijne.“ 

 
Ik was aan het bidden en mezelf helemaal aan het versmelten in Jezus. Ik wilde elke 
gedachte van Jezus in mij hebben, om in elke gedachte van het schepsel aanwezig te zijn 
en deze gedachte te herstellen met de gedachte van Jezus. En zo met al de rest.  
 
Mijn lieve Jezus zei mij: "Mijn dochter, mijn Mensheid op aarde deed niets anders dan 
elke gedachte van het schepsel verbinden met mijn eigen gedachte. 
Dus, elke gedachte van het schepsel werd weerspiegeld in mijn Geest, elk woord in mijn 
stem, elke hartslag in mijn hart, elke handeling in mijn handen, elke stap in mijn voeten, en 
zo met al de rest.  
 
Hiermee stelde Ik de Vader op een goddelijke wijze tevreden.  
Alles wat Ik op aarde deed, zet Ik verder in de hemel. 
Als de schepselen denken, stromen hun gedachten in mijn Geest. 
Als zij kijken, voel Ik hun blikken in de mijne.   
 
Daarom vloeit er een voortdurende elektriciteit tussen Mij en hen,  
- net zoals de ledematen voortdurend verbonden zijn met het hoofd.  
 
Ik zeg tot de Vader:  
“Mijn Vader, Ik ben niet de enige die tot U bidt, herstelt, U tevreden stelt, U blij maakt. 
Er zijn ook andere schepselen die in Mij doen wat Ik doe.  
Meer nog, hun lijden neemt de plaats in van het lijden van mijn Mensheid,  
die verheerlijkt is en niet meer in staat is om te lijden.” 
  
Door zich in Mij te versmelten, herhaalt de ziel alles wat Ik deed en nog steeds doe.   
 
Deze zielen die hun leven in Mij leefden en samen met Mij alle schepselen beminnen en 
eerherstel brengen, zullen zo blij zijn als zij met Mij in de Hemel zullen zijn!  
 
Zij zullen hun leven in Mij verder zetten. 
En als de mensen denken of Mij beledigen met hun gedachten,  
- zullen deze worden weerspiegeld in hun gedachten. 
En zij zullen verder eerherstel brengen, zoals zij dit op de aarde deden.  
Zij zullen, samen met Mij, de ereschildwachten zijn van de Goddelijke Troon. 
 
En als de mensen op aarde Mij beledigen,  
- zullen zij in de Hemel tegengestelde daden verrichten.  
Zij zullen mijn troon bewaken. Zij zullen een ereplaats innemen. 
Zij zullen degenen zijn die Mij het meest zullen begrijpen – het meest verheerlijkt zullen zijn. 
Hun glorie zal volledig versmelten met de Mijne, en de Mijne met die van hen. 
 
Moge uw leven op aarde volledig versmolten zijn met het Mijne.  
Verricht geen enkele daad zonder deze in Mij te verrichten. 
Telkens als jij je in Mij versmelt, geef Ik je nieuwe genaden en nieuw licht. 
Ik zal de waakzame bewaker van je hart zijn en elke schaduw van zonde ver van jou weg 
houden. Ik zal over jou waken als over mijn eigen Mensheid. 
En Ik zal de Engelen bevelen je als een kroon te omringen,  
- zodat je tegen alles en iedereen beschermd zal zijn." 


