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De Verlossing zal niet langer dienen als voedsel voor de zieken, 
maar als voedsel voor de gezonden. 

 
(...) In het Koninkrijk van mijn Wil, zal alles wat Ik deed  
 niet langer dienen  
- als voedsel voor zieken, 
- maar als voedsel voor de kinderen van mijn Koninkrijk. 
Deze zullen allen vol Kracht en in een volmaakte gezondheid. 
Wat zal Ik blij zijn! 
 
Zij zullen  mijn Wil  bezitten en zij zullen mijn Leven permanent in zich hebben,  
net zoals de zaligen in de Hemel mijn Leven bezitten.  
Mijn Wil zal de sluier zijn die mijn Leven in hen zal verbergen.  
Zij zullen Mij in zich hebben, net zoals de Gelukzaligen Mij in zichzelf bezitten als hun 
eigen leven. Het ware geluk heeft immers zijn oorsprong in de ziel. 
 
Het geluk dat zij voortdurend ontvangen van de Godheid  
- is zeer nauw verbonden met het geluk dat zij binnenin bezitten. 
En daarom zijn zij volmaakt gelukkig. 
 
Op dezelfde manier zal de ziel die mijn Wil bezit, mijn eeuwig Leven in zich hebben,  
- dat haar zal dienen als voortdurend voedsel,  
niet één keer per dag, zoals het voedsel van mijn Sacramenteel Leven.  
 
Mijn Wil zal niet tevreden zijn met zich één keer per dag te geven,  
- maar Hij zal zich voortdurend geven. 
Hij weet immers dat zijn kinderen een zuivere smaak en een sterke maag hebben om op 
elk moment  de Kracht, het Licht en het Goddelijk Leven te kunnen genieten en verteren.  
De Sacramenten en mijn Sacramenteel Leven, zullen dienen als Voedsel, als Verrukking, 
als nieuw Geluk voor het Leven in het Allerhoogste Fiat dat zij zullen bezitten. 
 
Het Koninkrijk van mijn Wil, zal de ware echo zijn van het Hemelse Vaderland. 
Daar bezitten de gelukzaligen hun God als hun eigen leven bezitten en zij nemen Hem 
ook van buitenaf in zich op.  Dus, binnen en buiten zichzelf,  
- bezitten zij Goddelijk Leven en  ontvangen zij Goddelijk Leven. 
 
Hoe gelukkig zal Ik zijn om Mijzelf op sacramentele wijze te geven aan de kinderen van 
het Eeuwige Fiat, en in hen mijn eigen Leven te vinden!  
Dan zal mijn Sacramenteel Leven Zijn volledige vruchten dragen. 
 
Als de sacramentele gedaante verteerd is zal Ik niet langer bedroefd zijn omdat Ik  mijn 
kinderen achter moet laten zonder het voedsel van mijn ononderbroken Leven.  
Want mijn Wil, meer dan de sacramentele gedaanten, zal zijn goddelijk Leven  
met het volledige bezit ervan, altijd laten behouden.  
 
In het Koninkrijk van mijn Wil, zal er geen voedsel of communie  zijn die onderbroken 
worden. Zij duren eeuwig. En alles wat ik deed in de Verlossing, zal niet langer dienen als 
remedie,  maar als verrukking, als vreugde, als geluk, en als schoonheid die blijven  
toenemen.  
 
Zo zal de Triomf van het Allerhoogste Fiat  
de volledige vruchten  geven aan het Koninkrijk van de Verlossing." 


