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Als God een Werk wil doen dat dient voor het welzijn van allen, 
 centraliseert Hij al het Goede dat Hij aan allen wil geven, in één mens. 

 
 
 “Geliefde dochter van mijn Wil,  
telkens Ik een groot Werk wil uitvoeren,   
- een Werk waarbij de gehele mensenfamilie betrokken is, altijd voor zover ze dat willen,  
dan is het mijn gebruikelijke manier  
- om al het Goede dat Ik aan allen wil geven, te centraliseren in één enkele mens  
samen met al de genaden die dit Werk bevat. 
 
Alle anderen kunnen daar dan zoveel van dat Goede nemen als aan een bron.  
Als Ik individuele werken uitvoer, geef Ik beperkte dingen.  
 
Maar als Ik werken uitvoer die moeten dienen voor het heil van allen,  
geef Ik alle dingen onbegrensd.  
 
Ik deed dit in het Werk van de Verlossing.  
Om een schepsel geschikt te maken voor de conceptie van een God - Mens,  
moest Ik alle mogelijke voorstelbare dingen in haar centraliseren.  
 
Ik moest haar zo hoog verheffen dat Ik in haar het Zaad kon inbrengen van de eeuwige 
Vruchtbaarheid van de Vader.  
 
Mijn hemelse Vader, de Zuivere, bracht Mij voort in Zijn Schoot  
met het zuivere Zaad van zijn eeuwige Vruchtbaarheid,  
- zonder medewerking van een vrouw. 
En vanuit ditzelfde Zaad kwam op dat moment de Heilige Geest voort. 
 
Op dezelfde wijze ontving mijn hemelse Mama Mij in haar maagdelijke schoot,  
met dit maagdelijk Zaad van de eeuwige Vruchtbaarheid van de Vader,  
- zonder medewerking van een man.  
 
De heilige Drie-eenheid moest van het Zijne schenken aan deze goddelijke Maagd  
zodat zij Mij, de Zoon van God, kon ontvangen,. 
Mijn heilige Moeder kon Mij nooit ontvangen zonder zaad.  
 
Welnu, omdat zij behoorde tot het menselijk ras,  
gaf dit Zaad van eeuwige Vruchtbaarheid haar het vermogen  
- Mij als Mens te ontvangen. 
En omdat dit Zaad goddelijk was,  
- ontving zij Mij tezelfdertijd als God.  
 
De Heilige Geest ontstond op hetzelfde moment als de Vader Mij verwekte. 
Op dezelfde wijze, werden 
- toen Ik verwekt werd in de schoot van mijn Mama, 
- alle generaties van zielen tegelijkertijd in haar verwekt.  
 
Dus alles wat ab aeterno (van alle eeuwigheid) geschiedde in de allerheiligste Drie-eenheid 
in de Hemel, werd herhaald in de schoot van mijn lieve Mama.  
 
 


