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In mijn Wil is geen bedeesdheid maar enkel Moed en goddelijke Sterkte.  
Het Rijk van mijn Goddelijke Wil is een Rijk van Leven. 

De noodzaak van de Kennis van mijn Wil. 

 

Mijn kleine dochter, 
dit kleine meisje is een afbeelding van je ziel, die zo bedeesd is bij het ontvangen van het 
Licht en de Kennis van mijn Goddelijke Wil. 
 
Ik doordring je met zoveel Licht zodat je de rest van de schuchterheid van je menselijke 
wil verliest. 
In mijn Wil bestaan deze zwakheden niet. 
Er is enkel Moed en goddelijke Sterkte - onovertrefbaar en onoverwinnelijk.  
 
Om het Rijk van mijn FIAT in de ziel te vormen, 
-leg Ik als fundament alle Kennis van Hem. 
En dan neem Ik bezit van de ziel door mijn eigen Leven erin te leggen,  
-om er mijn Rijk te vestigen…. 
 
 
Het Rijk van mijn Goddelijke Wil  is een Rijk van Leven. 
 
-het Leven van de Schepper ingesloten in het schepsel, 
-het leven van het schepsel ingegoten en versmolten met de Schepper. 
 
Daarom is het Rijk van mijn Goddelijke Wil van een onbereikbare hoogte en adel.  
De ziel wordt tot koningin gekroond. 
En weet je waarvan zij tot koningin gekroond wordt?  
 
Koningin van de Heiligheid, Koningin van de Liefde,  
Koningin van de Schoonheid, van het Licht, van de Goedheid, van de Genade, 
in één woord Koningin van het Goddelijk Leven en van al zijn Eigenschappen.  

 

Je ziet de noodzaak van de Kennis van mijn Wil. 

Zij is niet enkel de fundering, maar ook het voedsel, de heerschappij, de orde, de wet,  

de mooie muziek, de vreugde, de gelukzaligheid van mijn Rijk.  

 

Elke kennis bezit een bepaalde gelukzaligheid. 

Zij zijn zoals goddelijke klanken, die een mooie harmonie zullen vormen in Hem.  

 

Daarom verruim Ik Mij zozeer om je de ruime kennis over mijn Goddelijke Wil mee te 

delen. En ik verlang van jou de hoogste opmerkzaamheid bij het doorgeven hiervan.  

 

Zij is immers het fundament,   

-zoals een belangrijk leger dat de verdediging verzekert en de wacht houdt,  

 

Want  mijn Rijk  is  

- het mooiste, het heiligste en de volmaakte echo van mijn hemels Vaderland.“ 


