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Het Rijk van de Goddelijke Wil zal zeker op de aarde komen. Een hevige Wind zal alles 
reinigen. De Koningin van de Hemel is de Koningin van dit Rijk.  
 
 
 
„Mijn dochter, en toch zal het Rijk van mijn Wil op aarde komen. 
Je ziet alles te menselijk en je laat je beïnvloeden door de treurige tijden die de huidige 
generaties nu meemaken. Daarom lijkt je dit moeilijk. 
Maar het Hoogste Wezen heeft Goddelijke Maatstaven, die zeer lang zijn. Wat menselijk 
onmogelijk is, is voor Ons gemakkelijk. 
 
Wij hoeven enkel een heftige Wind te scheppen, die zo sterk zal zijn dat allen door de 
stroom van de Wind meegedragen worden.  
Deze wind zal de ongezonde lucht van de menselijke Wil zuiveren, samen met alle droevige 
dingen van deze tijden. Hij zal er een hoop van maken en hem verstrooien als stof, 
meegevoerd door die hevige wind.   
Onze wind zal zo sterk zijn, zo hevig en zo werkzaam dat het zeer moeilijk zal zijn om aan 
hem te weerstaan. Te meer daar zijn golven gevuld zullen zijn van Genaden, Licht en Liefde 
die de menselijke generaties zullen verdrinken.  
En zij zullen zich volledig veranderd voelen. 
 
Hoe dikwijls blaast een sterke wind een stad weg en brengt mensen, bomen, aarde, water 
naar andere plaatsen en soms ook zeer ver. En niemand kan hem tegenhouden.  
Onze Goddelijke Wind is nog veel sterker. Deze is immers door Ons gewild en beslist met 
onze scheppende Kracht. 
 
En bovendien is de Koningin van de Hemel daar. Zij vraagt voortdurend, als Koningin, dat 
het Rijk van de Goddelijke Wil op aarde komt. En hebben wij haar ooit iets geweigerd?  
Haar gebeden zijn hevige winden voor Ons. Wij kunnen haar niet weerstaan. En dezelfde 
kracht van onze Wil die zij bezit, is voor ons een bevel.  
 
Zij heeft het volste recht dit te vragen. Zij bezat mijn Wil op aarde en zij bezit Hem in de 
Hemel. Daarom kan zij als eigenares geven wat haar toebehoort.  
Zodanig dat dit Rijk het Rijk van de Hemelse Koningin zal genoemd worden. 
 
Zij zal als koningen optreden, temidden van haar kinderen op de aarde.   
Zij zal hen zeeën van Genaden, Heiligheid, Macht ter beschikking stellen.  
Zij zal alle vijanden op de vlucht doen slaan. 
Zij zal hen op haar schoot opvoeden. Zij zal hen verbergen in haar Licht en bedekken met 
haar Liefde, hen met eigen handen voeden met Voedsel van de Goddelijke Wil. 
 
Welke weldaden zal deze Moeder en Koningin in haar Rijk niet verlenen aan haar kinderen 
en haar volk!  
 
Zij zal ongehoorde Genaden verlenen, Verrassingen die nooit gezien zijn, 
Wonderen verrichten die hemel en aarde zullen dooreenschudden. 
Wij zullen haar de volledige vrijheid geven omdat zij voor Ons het Rijk van onze Wil op 
aarde zal vormen. 
 
Zij zal de aanvoerster zijn, het echte voorbeeld.  
Het Rijk van de hoogste hemelse Koningin zal zuiver zijn.  
Bid daarom samen met Haar. En op de gepaste tijd zal je intentie verhoord worden. 


