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“Neem je vlucht in de Eeuwige Wil en vervul je zending.”  
“Ga in alles binnen en overstroom alles met dit Fiat, 

zodat mijn Koninkrijk op aarde kan komen.” 

 
 
(…) Op een ander moment, was het alsof Jezus mijn ziel in zijn handen nam en  
Hij gaf haar een impuls in de Immensiteit van zijn Wil.  
 
Hij zei tot mij:  
"Pasgeborene van mijn Wil, jij bent geboren in mijn Wil.  
Ik wil dat je in Hem leeft. 
 
Neem jouw vlucht in de Eeuwige Wil en vervul je zending. 

- Kijk wat er tussen de Godheid en de mensen moet gedaan worden,  
- reis doorheen de generaties, maar altijd in mijn Wil. 
Anders zal je hen niet allemaal vinden.  
 
Je zal beminnen, handelen, herstellen, aanbidden  
- in naam van iedereen.  
Dan zal je bij de opperste Majesteit komen 
- om Hem alle liefde en alle lof van iedereen te geven,  
als de ware eerstgeboren dochter van onze Wil." (...) 
 
Daarom, mijn dochter, 
- wandel tussen de menselijke daden van de mensen,  
- dring door in de harten en  
- breng in elke hartslag de hartslag van mijn Wil, 
- breng in elke gedachte de kus en de kennis van mijn Wil.  
 
Druk het almachtige Fiat op elk woord.  
Ga in alles binnen en overstroom alles met dit Fiat, 
- zodat mijn Koninkrijk op aarde kan komen. 
 
Uw Jezus zal je niet alleen laten op deze tochten. 
Hij zal je bijstaan en je in alles leiden."  
 
Terwijl Hij dit zei, zette ik mijn vluchten verder. 
Ik bezocht alle dingen en alle mensen. 
Wie kan zeggen wat ik allemaal gedaan heb? 
Enkel Jezus kan het zeggen, Hij die mij dit alles liet doen.  
 
Ik bracht een hele nacht door met Jezus 
en, terwijl ik mij verplaatste, bracht ik Hem  
- soms alle gedachten,  
- soms alle woorden,  
- soms al het werk, alle stappen, alle hartslagen,  
alles bedekt met zijn Wil. 
En Jezus ontving alles vol Liefde en feestvreugde. (...) 


