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Kracht van degene die leeft in het Goddelijke Fiat.  
 Deugd van de daden die erin gedaan worden. 

 
Ik was in mijn gebruikelijke overgave in het Fiat, en ik vond mezelf buiten mezelf. 
Tot mijn verbazing vond ik de helse vijand dichtbij mij. 
Het was alsof hij op mij wilde springen.  
Ik voelde zo'n kracht in mij om op hem te springen. 
En terwijl ik op hem sprong werd hij helemaal verbrijzeld en aan stukken geslagen.  
 
Ik was ongerust. En ik dacht bij mezelf:  
"Het is lang geleden dat ik de vijand gezien heb. 
Gewoonlijk als hij mij zag, vluchtte hij weg van mij. 
En waarom komt hi jnu zo dicht bij mij? 
 
Mijn beminnelijke Jezus, bewoog  in mijn binnenste en Hij zei mij: 
 
"Mijn dochter, 
de ziel die mijn goddelijke Fiat bezit heeft zo'n kracht  
- dat zij de duivelse macht verbrijzelt. 
En ik wou dat jijzelf ondervond dat hij verpletterd werd als jij op hem sprong,  
- opdat je hem niet zou vrezen,  
- en opdat hij de kracht zou voelen van iemand die mijn Wil bezit,  
die de duivelse kracht verstrooit als stof in de wind.  
 
Maak je daarom geen zorgen omwille van  hem, en leef verder in mijn Fiat.  
 
Je moet weten dat elk gebed, elke handeling en elke beweging  
- van iemand die in het Fiat  leeft, 
in zichzelf een oneindige en onuitwisbare kracht en waarde insluit. 
 
Het Oneindige strekt zich overal uit. 
Het bevat de deugd - voortbrenger van alle goeds.  
Het omvat de eeuwigheid. 
Het omvat God zelf.  
 
Een daad gedaan in mijn Wil  
- is daarom een daad die nooit eindigt, en  
- heeft zo'n kracht dat het Hemel en aarde omsluit.  
 
En ons Fiat, met zijn oneindige Macht,  
- sluit onze Godheid in de handeling van het schepsel,  
- vormt met zijn sluiers van Licht  
het mooiste en meest verrukkelijke koninklijke paleis voor Ons Goddelijk Wezen." 
 
Jezus verdween 
En ik voelde mij verzonken in de diepte van het Licht van het Allerhoogste Fiat. 
 


