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De Heiligheid van het leven in mijn Wil is totaal verschillend is van andere heiligheid.  
Ik ben werkelijk aanwezig in de ziel die in mijn Wil leeft (3) 

 
Ach, jij wil niet begrijpen dat de Heiligheid van het leven in mijn Wil geheel 
verschillend is van elke andere Heiligheid.  
 
Behalve de kruisen, de verstervingen de levensnoodzakelijke akten die, gedaan in mijn Wil, 
de ziel mooier maken, is het niets anders dan het leven van de Zaligen in de Hemel. 
Daar zij in mijn Wil leven en omwille van mijn Wil, bezit elk van hen Mij in zichzelf,  
alsof Ik voor elk van hen levend en werkelijk ben 
- niet mystiek maar werkelijk levend in hen.  
 
Het kan niet “het leven van de Hemel”, genoemd worden  
-als zij Mij niet binnen zichzelf hebben als hun eigen leven. 
En hun geluk zou niet volmaakt en volledig zijn, als 
een klein deeltje van mijn Leven in hen zou ontbreken. 
 
Op dezelfde wijze kan mijn Wil niet volledig of volmaakt aanwezig zijn in iemand die in mijn 
Wil leeft, als mijn werkelijk Leven, dat van deze Wil uitgaat, ontbreekt.  
 
Het is waar dat dit allemaal wonderen van mijn Liefde zijn.  
In feite is dit ” het Wonder boven alle  Wonderen “ 
- dat mijn Wil tot nu toe in zichzelf bewaard heeft en 
- dat Hij nu wil kenbaar maken 
om het oorspronkelijk plan van de schepping van de mens te verwezenlijken.  
Daarom wil Ik mijn eerste werkelijke Leven in jou vormen. 
 
Toen ik dit hoorde zei Ik: “Ach, mijn Liefde, Jezus. Toch voel ik me zo slecht bij al deze 
tegenstellingen. En U weet het!  Het is waar dat het me helpt om me meer over te geven  in 
uw armen en van U te vragen wat zij mij niet geven.  
Nochtans voel ik een bries van verwarring die de vrede van mijn ziel verstoort.  
En U zegt dat U uw werkelijke Leven in mij wilt vormen?  
Oh, hoe ver ben ik hiervan verwijderd!” 
 
En Jezus: “Dochter, maak je geen zorgen hierover.  
Het enige wat Ik wil is dat je niets van jezelf toevoegt en dat je gehoorzaamt zoveel je kan.  
 
Het is bekend dat elke andere heiligheid,  
- deze van gehoorzaamheid en van andere deugden-, 
niet vrij is van kleinzieligheid, verwarring, twisten en tijdverspilling,  
-die de vorming van een mooie zon belemmeren.  
Zij vormen hoogstens een sterretje.  
Enkel de Heiligheid in  mijn Wil is vrij van deze ellende.  
 
Mijn Wil omvat al de Sacramenten evenals hun uitwerkingen.  
Geef jezelf daarom volledig over aan mijn Wil. 
Maak Hem tot de jouwe en je zal de uitwerking van de absolutie krijgen of van iets 
anders dat je geweigerd wordt.  
Dus Ik raad je aan geen tijd te verliezen 
Door tijd te verspillen belemmer je de vorming van mijn werkelijk Leven in jou.” 
 


