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Ik wil mijn Leven elke dag vermenigvuldigen in zovele Hosties als er schepselen bestaan
om Mij aan hen te geven, maar Ik wacht tevergeefs.
Daarom vermenigvuldig Ik Mijzelf in elke levende Akt van het schepsel,
die in Mijn wil gedaan wordt.
Mijn dochter,
wanneer de ziel haar Akte in mijn Wil doet, dan vermenigvuldigt zij mijn Leven.
Wanneer zij tien akten doet in Mijn Wil, dan verveelvoudigt zij mij tien maal.
Wanneer zij er twintig doet, honderd, duizend en nog meer, zoveel keer wordt Ik
verveelvoudigd.
Het gebeurt als in de sacramentele Consecratie:
zovele hosties als er liggen, zoveel keer wordt Ik verveelvoudigd.
Het onderscheid is:
-in de sacramentele Consecratie heb Ik hosties nodig om Mij te verveelvoudigen
en een priester die Mij consacreert.
-in Mijn Wil, om verveelvoudigd te worden, heb Ik akten van de schepselen nodig waarin mijn
Wil zich consacreert en Mij insluit, meer als in een levendige Hostie
- niet een dode, zoals de hosties voor mijn Consecratie.
Zo word Ik door elke akt die in Mijn Wil gedaan wordt, verveelvoudigd.
Zo kan mijn Liefde zich volledig geven.
En Zij is volledig tevreden in de zielen die in mijn Wil leven.
Zij immers zijn de basis
-niet alleen voor de akten van liefde en aanbidding die de schepselen Mij verschuldigd zijn,
-maar ook van mijn sacramenteel Leven zelf.
Hoe dikwijls wordt mijn sacramenteel Leven in de weinige Hosties waarin Ik
geconsacreerd word, gehinderd,
-omdat degenen die communiceren gering in aantal zijn,
-een andere keer ontbreken de priesters die Mij consacreren.
En mijn sacramenteel Leven wordt niet zo dikwijls vermenigvuldigd als Ik het wil,
-maar het blijft onbestaand.
Hoe lijdt mijn Liefde hieronder!
Ik zou graag mijn Leven elke dag vermenigvuldigen in zovele Hosties als er
schepselen bestaan, om Mij aan elk te geven. Maar Ik wacht tevergeefs.
Mijn wil blijft zonder uitwerking.
Maar alles wat Ik besloten heb, zal gebeuren.
Daarom sla Ik een andere Weg in.
En Ik vermenigvuldig Mij in elke levendige akt van het schepsel, die gedaan wordt in
Mijn Wil, om op die manier mijn Sacramenteel Leven te vermenigvuldigen.

Enkel de zielen, die in mijn Wil leven, kunnen Mij vergoeden
-voor alle Communies die de Schepselen niet ontvangen,
-voor alle Consecraties die de priesters niet doen.
Ik zal in hen alles vinden, ook de vermenigvuldiging van mijn sacramenteel Leven zelf.
Daarom herhaal Ik je, dat je zending groot is.
Voor een hogere, edelere en meer Goddelijke zending kon Ik je niet uitkiezen.
Er is niets dat Ik niet in jou zal concentreren,
-ook de vermenigvuldiging van mijn Leven.
Ik zal nieuwe wonderen van Genade bewerken, die nog nooit bestonden.
Daarom vraag Ik je:
-wees aandachtig,
-blijf Mij trouw,
-zorg ervoor dat Mijn Wil steeds in jou leeft.
En Ik zal in Mijn Wil zelf, het werk van de Schepping volledig voltooid vinden,
met al mijn Rechten en alles wat Ik wil”

„Ik zal in hen alles vinden, ook de vermenigvuldiging van mijn sacramenteel Leven zelf”
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