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Al onze goddelijke kwaliteiten zijn in de Schepping overal uitgespreid. 

  

Overgelukkig erkent de Vader de dochter die zijn gehele familie samengebracht heeft om 
Hem te verrassen en Hem zo blij gemaakt heeft. 
Hij zal deze dochter meer beminnen omdat zij Hem deze vreugde bezorgde.   
  

Mijn dochter, toen Je Mij riep in de zee met al zijn stemmen,  
luisterde Ik en Ik zei:   
“Laat haar bij alle geschapen dingen gaan totdat zij hen allemaal verzameld heeft. En dan 
zal Ik Mezelf laten vinden.   
Zo zal Ik al mijn werken hebben die ook mijn kinderen zijn.   
Zij zullen Mij gelukkig maken, en Ik zal hen gelukkig maken.  

  

Het leven in mijn Wil bevat onbeschrijflijke verrassingen. Ik kan zeggen dat waar Hij heerst, 
de ziel mijn geluk, mijn vreugde en mijn glorie wordt.  
Ik bereid voor haar een banket van de Kennis van mijn Wil.  
We zijn blij om samen te zijn. We breiden het Koninkrijk van de Allerhoogste Fiat uit zodat 
het gekend, geliefd en verheerlijkt kan worden.  
  

Daarom verwacht Ik vaak deze verrassingen van mijn dochter die Mij met mijn gehele familie 
bezoekt. Bovendien zijn al onze goddelijke kwaliteiten in de Schepping overal uitgespreid.  
Elk geschapen ding vertegenwoordigt een functie van onze eigenschappen…  
- Eén is het kind van onze Macht,  
- de andere van onze Gerechtigheid,  
- nog een andere van ons Licht, van onze Vrede.  
Kortom, elk geschapen ding is het kind van één van onze eigenschappen. 
  

Zo ook, als Je Mij de gehele Schepping brengt,  
ben je draagster van mijn geluk dat in haar verspreid is.  
  

En Ik erken  
- mijn kind in het licht van de zon,  
- het kind van mijn gerechtigheid in de zee,  
- het kind van mijn heerschappij in de wind, en  
- het kind van mijn vrede in het weelderig bloeien van de aarde.  
  

Kortom,   
- Ik herken elk van mijn eigenschappen in alle geschapen dingen en   
- Ik ben blij om mijn kinderen te herkennen die de kleine dochter van mijn Wil bij Mij brengt.  
  

Ik handel als de Vader   
die een zeer groot aantal kinderen heeft, en elk neemt een ereplaats in:  
- de ene is een prins, een andere is een rechter,  

- een andere is een vertegenwoordiger,  
- deze is senator en die andere gouverneur.  
De Vader voelt zich het gelukkigst als Hij in elk kind de hoge ereplaats erkent die elk van 
hen bekleedt.  
  

Alle dingen werden geschapen om de kinderen van het allerhoogste Fiat gelukkig te maken. 
Als Wij zien dat jij Ons al onze werken brengt, herkennen Wij in jou ons plan.  
 


