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Luisa verplettert de kop van het helse serpent. 
Leven in de Goddelijke Wil is de volledige triomf van de Schepper over het schepsel. 

 

Ik voelde me als ondergedompeld in het eindeloze Licht van de eeuwige Wil en mijn 

lieve Jezus zei mij:  

“Mijn dochter, mijn Godheid hoeft niet te handelen om zijn werken te laten ontstaan. 

Enkel willen is voldoende.  Ik wil en Ik doe.  

De grootste en de mooiste werken ontstaan enkel door hen te willen 

Als het schepsel wil, maar als ze niet werkt, als ze niet beweegt,  doet ze niets.  

Welnu, aan iemand die zich mijn Wil eigen maakt en er in leeft als in haar eigen 

koninkrijk paleis, is dezelfde kracht gegeven, zover dit mogelijk is voor een schepsel.” 

 

Terwijl Hij dit zei, voelde ik me buiten mezelf getrokken.  

Ik trof een lelijk monster aan onder mijn voeten. Het beet van woede zichzelf.  

 

Jezus was dicht bij mij en Hij vervolgde:  

“Mijn Moeder-Maagd verpletterde de kop van het helse serpent. 

Ik wil nu dat een andere maagd die de eerste bezitster moet zijn van de Opperste Wil 

opnieuw die duivelse kop bestookt om hem te verpletteren en uit te schakelen en hem 

naar de hel verbant. 

Ik wil dat zij hem volledig beheerst en dat hij degenen die in mijn Wil moeten  leven 

niet durft te benaderen.  

 

Zet dus je voet op zijn kop en verpletter hem.”  

Bemoedigd deed ik dit. En het beet zichzelf nog meer. 

En om mijn aanraking niet te voelen, sloot het zich op in de donkerste afgronden.  

 

Toen hervatte Jezus zijn woorden 
“Mijn dochter, denk je dat leven in mijn Wil niets is?”   Nee, nee integendeel.  

-Het is het alles.  

-Het is de voltooiing van elke heiligheid. 

-Het is de absolute heerschappij over zichzelf, over zijn hartstochten en over zijn 

grootste vijanden.  

-Het is de volledige triomf van de Schepper over het schepsel.  

 

Als zij er zich aan houdt dan kom Ik en laat haar  in mijn Wil leven. 

Als zij haar  eigen wil niet meer wil kennen,  

dan kan Ik niets meer van het schepsel verlangen. 

En zij heeft niets meer om Mij te geven.  

 

Al mijn verlangens zijn vervuld. Mijn plannen zijn gerealiseerd.  

 

Er blijft niets anders over dan van elkaar te genieten.  

 
 


