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De Goddelijke Wil is de Bron is van Goddelijk Leven.  

 

“Mijn dochter, 

het leven in mijn Wil is totaal verschillend van de andere vormen van heiligheid.  

Het ware onderricht over mijn Wil en hoe er in te leven zijn nog steeds onbekend.  

Je zou kunnen zeggen dat een andere heiligheid slechts een schaduw is van mijn Goddelijk 

Leven. De Goddelijke Wil is de Bron is van Goddelijk Leven.  

 

Zorg ervoor dat je het leven in mijn Wil ook  beoefent in de praktijk.  

Dan kan de ware manier van leven in Mijn Wil en de nauwkeurige en precieze 

onderrichtingen via jou doorgegeven worden. 

Dan zullen allen die in Hem wensen te leven, niet de schaduw vinden,  

maar de echte Heiligheid van het Leven in de Goddelijke Wil.  

 

Mijn Mensheid op de aarde leefde  in de Goddelijke Wil. Zo liet Zij geen enkel werk, 

gedachte, woord, niets weg. En Zij omvatte alle daden van alle schepselen. 

Je zou kunnen zeggen dat Ik  

- een gedachte had voor iedere gedachte,  

- een woord voor ieder woord, (en dit voor alles). 

Zo kon  mijn Vader volledig verheerlijkt  worden en  

konden de schepselen het Licht, het Leven, de Weldaden en de Remedies ontvangen.  

 

Alles bevindt zich in mijn Wil. En degene die in Hem leeft, 

- moet alle schepselen omvatten en moet al mijn Daden overlopen 

en Hen een nieuw Goddelijk Tintje geven, genomen in mijn Wil. 

om  Mij op deze wijze wederliefde te geven voor alles wat Ik deed. 

Enkel degenen die in mijn Wil leven kunnen Mij deze wederliefde geven. 

Ik reken op hen  om mijn Goddelijke Wil in contact te brengen met de menselijke wil, 

om Zijn weldaden in hem uit te storten.  

 

Ik wil dat deze personen handelen als tussenpersonen en  

dezelfde weg volgen als mijn Mensheid. 

 

Zo zullen zij de poorten van het Koninkrijk van de Goddelijke Wil openen,  

die gesloten werden door de menselijke wil. 

Bijgevolg, je zending is groot. Zij vraagt dat jij jezelf opoffert  en zeer aandachtig bent. »  

 

 


