
“Jij moet verdwijnen. De Fiats zullen handelen. “                                                                           SG- De Goddelijke Wil 
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De drie Fiats hebben dezelfde Waarde en dezelfde Kracht. 

 
"Mijn dochter,  
natuurlijk Is de scheppende Kracht in mijn Wil.  
 
Uit één enkel Fiat van mijn Wil zijn miljoenen sterren voortgekomen.  
Vanuit het Fiat van mijn Moeder, waaruit mijn Verlossing zijn oorsprong heeft, 
Zijn miljoenen genaden voortgekomen voor zielen,  
- mooier, schitterender en gevarieerder dan de sterren.  
 
Bovendien staan de sterren vast vermenigvuldigen zij zich niet 
De genaden echter 
- vermenigvuldigen zich oneindig, en verspreiden zich zonder ophouden 
- trekken de schepselen aan en maken hen gelukkig,  
- versterken hen brengen hen het Leven.  
 
Ah! Als de mensen het bovennatuurlijke aspect van dingen konden waarnemen,  
zouden zij zo’n mooie harmonieën horen en  
zouden zij een zo betoverend schouwspel zien 
- dat zij zouden denken dat zij in het paradijs waren. 
 
Het derde Fiat gaat samen met de andere twee Fiats.  
Het zal zich oneindig vermenigvuldigen, evenveel genaden voortbrengen  
- als er sterren aan de hemel staan  
- als er druppels water in de zee zijn,  
- als er  geschapen dingen zijn van het Fiat van de Schepping. 
 
De drie Fiats hebben dezelfde Waarde en dezelfde Kracht. 
Jij moet verdwijnen. De Fiats zullen handelen.  
 
Daarom kan je in mijn almachtige Fiat zeggen:  
 
"Ik wil  
- zoveel liefde, aanbidding en zegeningen te creëren en  
- zo veel glorie aan mijn God geven  
als nodig is om te compenseren voor alle schepselen en alle dingen."  
 
Uw daden 
- zullen Hemel en aarde vullen,  
- zullen zich vermenigvuldigen parallel met de Daden van de Schepping en de Verlossing.  
Alles zal één zijn. 
 
Deze dingen verbazen en lijken ongelooflijk .  
Zij die daaraan twijfelen, twijfelen aan mijn Scheppingskracht.  
Wanneer je begrijpt  dat Ik dit wil en dat Ik die Macht geef, dan houden alle twijfels op.  
 
Ben ik niet vrij om te doen wat Ik wil en te geven aan wie Ik wil?  
Wees aandachtig. Ik zal bij jou zijn.  
Met mijn Scheppende Kracht zal Ik jouw schaduw zijn en bereiken wat Ik wil." 


