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 (J 15, 1-8) 

 Ja  jestem  prawdziwym  krzewem  winnym,  a  Ojciec  mój  jest  tym,  który  [go]  uprawia.  2  Każdą  latorośl, 
 która  we  Mnie  nie  przynosi  owocu,  odcina,  a  każdą,  która  przynosi  owoc,  oczyszcza,  aby  przynosiła 
 owoc  obfitszy.  3  Wy  już  jesteście  czyści  dzięki  słowu,  które  wypowiedziałem  do  was.  4  Wytrwajcie  we 
 Mnie,  a  Ja  [będę  trwał]  w  was.  Podobnie  jak  latorośl  nie  może  przynosić  owocu  sama  z  siebie  -  jeśli 
 nie  trwa  w  winnym  krzewie  -  tak  samo  i  wy,  jeżeli  we  Mnie  trwać  nie  będziecie.  5  Ja  jestem  krzewem 
 winnym,  wy  -  latoroślami.  Kto  trwa  we  Mnie,  a  Ja  w  nim,  ten  przynosi  owoc  obfity,  ponieważ  beze 
 Mnie  nic  nie  możecie  uczynić.  6  Ten,  kto  we  Mnie  nie  trwa,  zostanie  wyrzucony  jak  winna  latorośl  i 
 uschnie.  I  zbiera  się  ją,  i  wrzuca  do  ognia,  i  płonie.  7  Jeżeli  we  Mnie  trwać  będziecie,  a  słowa  moje  w 
 was,  poproście,  o  cokolwiek  chcecie,  a  to  wam  się  spełni.  8  Ojciec  mój  przez  to  dozna  chwały,  że 
 owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. 

 Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a 
 Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie 

 możecie uczynić.  (J 15,5) 

 Moja  biedna  dusza  odczuwa  nieodpartą  potrzebę  przemierzenia  bezkresnego  morza 
 Najwyższego  Fiat.  Czuję  się  przyciągana  mocniej  niż  przez  potężny  magnes,  by  zatrzymać 
 moje  słodkie  zamieszkanie,  w  moim  ukochanym  dziedzictwie  ,  które  zostało  mi  zapisane 
 przez mojego ukochanego Jezusa - mianowicie w Jego uwielbionej Woli. 
 Jezus  zdaje  się  czekać  na  mnie,  by  dać  mi  swoje  wspaniałe  nauki  -  raz  o  tym,  raz  o  innym 
 akcie,  którego  dokonało  Jego  Boskie  Fiat.Potem,  podczas  wędrówki  krążenia,  mój  umysł 
 zagubił  się  w  niezliczonych  Aktach  Boskiego  Fiat.  Przybywając  do  ukochanego  Raju,  gdzie 
 wszystko  było  w  świątecznym  nastroju,  mój  drogi  Jezus  zatrzymał  mnie  i  powiedział  do 
 mnie: 
 "Córko  moja,  gdybyś  wiedziała,  z  jaką  miłością  stworzyliśmy  człowieka!  Samo  wspomnienie 
 o  tym  sprawia,  że  Nasza  Miłość  wzbiera  i  tworzy  nowe  wylewy.  Myśl  o  Naszym 
 najpiękniejszym  i  najdoskonalszym  dziele  jest  dla  nas  powodem  do  radości,  ponieważ 
 umieściliśmy  w  człowieku  takie  piękno  z  tak  wielkim  mistrzostwem,  że  nikt  inny  nie  może 
 stworzyć czegoś podobnego. 
 Człowiek  był  tak  piękny,  że  wzbudzał  zazdrość  Naszej  Miłości,  że  wszystko  co  człowieka 
 należeć  miałoby  do  Nas.  Więcej,  to  My  stworzyliśmy  człowieka;  należał  on  do  Nas.  Bycie 
 zazdrosnym  o  niego  było  prawem  Naszej  Miłości.  Tak  silna  stała  się  więc  Nasza  Miłość,  że 
 wszystkie  pierwsze  akty  dokonane  przez  Adama  zostały  dokonane(najpierw)  przez  jego 
 Stwórcę.  Tak  więc  pierwszy  akt  miłości  w  Adamie  został  przez  Nas  stworzony  i  wykonany, 
 pierwsze  uderzenie  serca,  pierwsza  myśl,  pierwsze  słowo.  Krótko  mówiąc,  wszystko,  co  miał 
 później  czynić,  zawierało  w  sobie  Nasze  pierwsze  Akty,  których  dokonaliśmy  w  nim,  a  po 
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 Naszych  pierwszych  Aktach  nastąpiły  akty  Adama.  Kiedy  więc  kochał,  Jego  miłość 
 wypływała  z  wnętrza  Naszego  pierwszego  Aktu  Miłości.  Kiedy  on  myślał,  jego  myśl 
 wypływała z wnętrza Naszej myśli itd. 
 Gdybyśmy  My  nie  dokonali  w  nim  pierwszych  aktów,  nie  mógłby  w  stanie  nic  zrobić,  ani  nie 
 wiedziałby,  jak  to  zrobić  .  Ponieważ  jednak  Nasza  Najwyższa  Istota  dokonała  pierwszych 
 Aktów, włożyliśmy w Adama tyle małych źródełek, ile pierwszych Aktów w nim dokonaliśmy. 
 I  tak,  ilekroć  chciał  powtórzyć  Nasze  pierwsze  Akty,  miał  do  dyspozycji  te  małe  źródła,  jako 
 różne  źródła  miłości,  myśli,  słów,  dzieł  i  kroków.  W  ten  sposób  wszystko  należało  do  Nas,  to, 
 co  wewnętrzne  i  to,  co  zewnętrzne  w  człowieku.  Dlatego  Nasza  zazdrość  była  nie  tylko 
 Prawem  ale  również  Sprawiedliwością,  że  wszystko  powinno  być  skierowane  ku  Nam  i 
 należeć  całkowicie  do  Nas;  co  więcej,  obdarzyliśmy  go  Naszą  Boską  Wolą,  aby  zachowała 
 go  pięknym,  młodym  i  aby  powiększył  dla  Nas  to  Boskie  piękno,  którym  go  obdarzyliśmy. 
 Bez  względu  na  to,  jak  wiele  Mu  [już]  daliśmy,  Nasza  Miłość  nigdy  nie  była 
 usatysfakcjonowana  ani  zaspokojona,  lecz  nieustannie  pragnęła  dawać  z  Siebie  więcej.  Nie 
 chciała  powiedzieć  "dość"  i  chciała  kontynuować  swoje  Dzieło  Miłości.  Aby  zapewnić  Nam 
 stałe  towarzystwo  człowieka,  Nasza  Miłość  obdarzyła  go  Naszą  własną  Wolą,  tak  aby 
 człowiek  mógł  Nas  nieustannie  przyjmować,  a  My,  zjednoczeni  jedną  Wolą,  mogliśmy 
 cieszyć się jego stałym towarzystwem. 
 Dzięki  Mojej  Woli  wszystko  było  zagwarantowane  i  zabezpieczone  -  dla  niego  i  dla  Nas.  W 
 ten sposób miał być Naszą radością i błogością oraz przedmiotem naszej zabawy. 
 Dlatego  Nasza  Miłość  na  samo  wspomnienie  stworzenia  człowieka  zaczyna  świętować.  Ale 
 kiedy  widzimy  człowieka  niechronionego  przez  Nasz  Fiat,  niezabezpieczonego,  a  więc 
 chwiejnego,  oszpeconego  i  jakby  oddalonego  od  Nas  -  wtedy  Nasza  Miłość  jest  smutna. 
 Odczuwa  cały  ciężar  Naszej  nieskończonej  Miłości,  która  jest  jakby  zamknięta  w  sobie  i  nie 
 może  mu  się  ofiarować,  ponieważ  nie  znajduje  go  w  Naszej  Boskiej  Woli.  Ale  to  jeszcze  nie 
 wszystko.  Nie  tylko  na  Adama  wylała  się  Nasza  Miłość,  posunęła  się  tak  daleko,  że 
 dokonała  wszystkich  pierwszych  aktów,  z  których  wszystkie  ludzkie  akty  miały  otrzymać 
 swoje  życie.  Co  więcej,  każda  istota,  która  miała  narodzić  się  na  światło  dzienne,  była  dla 
 Nas obecna w Akcie stworzenia człowieka.... 
 A  Nasz  Fiat,  zjednoczony  z  Naszą  Miłością,  biegł  i  biegł.  Obejmował  wszystko  i  kochając 
 wszystkich  jedną  miłością,  złożył  Prymat  Naszych  Aktów  w  każdym  stworzeniu,  które 
 kiedykolwiek miało zaistnieć. 
 Zaiste,  dla  Nas  nie  ma  ani  przeszłości,  ani  przyszłości,  lecz  wszystko  jest  obecne  i  w 
 Akcie.  W  przeciwnym  razie  Nasz  Fiat  byłby  ograniczony  i  zahamowany  i  nie  byłby  w  stanie 
 rozszerzyć  swoich  płomieni,  aby  objąć  każdego  swoim  światłem  w  taki  sposób,  że  dokonuje 
 we wszystkich jednocześnie tego, czego dokonuje w pojedynczym stworzeniu. 
 Adam  nie  był  więc  jedyną  szczęśliwą  duszą  pośród  innych,  lecz  wszystkie  inne  stworzenia 
 miały być wzbogacone wszystkimi dobrami; 
 Co  więcej,  przez  to,  że  Bóg  dokonał  wszystkiego  w  jednej  duszy,  zostały  nabyte  prawa  do 
 Naszych  Aktów  przez  wszystkie  inne  dusze,  z  wyjątkiem  tych,  które  z  nich  nie  chcą 
 skorzystać. 
 Czy  tak  samo  nie  stało  się  przy  Odkupieniu?  Ponieważ  Wywyższona  Królowa  Niebios  miała 
 łaskę  poczęcia  Mnie  i  sprowadzenia  na  świat,  wszystkie  inne  stworzenia  nabyły  prawo  do 
 dóbr Odkupienia. 
 Nie  tylko  to,  ale  wszyscy  nabyli  prawo  do  przyjęcia  Mnie  do  swego  serca.  Tylko  ten,  kto  jest 
 niewdzięczny i nie chce Mnie, pozostaje Mnie pozbawionym. 
 Moja  córko,  Adam,  zaprzepaścił  przez  swoje  nieposłuszeństwo  wobec  Naszej  Woli  Nasze 
 Królestwo  i  wszystkie  dobra  Naszego  Fiat  pozostały  (dla  niego)  bez  pożywnego  i 
 życiodajnego  Życia  Naszej  Boskiej  Woli.  Był  on,  że  tak  powiem,  niszczycielem  dóbr 
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 Królestwa  Mojej  Boskiej  Woli  w  swojej  duszy,  które  wszystkie  stopniowo  tracą  życie  (same  z 
 siebie),  gdy  brakuje  im  życiodajnej  siły  i  stałego  pokarmu.  Musisz  wiedzieć,  że  aby  te  dobra 
 mogły  na  nowo  ożyć  w  duszy  wymagało  to  osoby,  która  wezwała  by  ponownie  Mój  FIAT  do 
 swojej  duszy,  niczego  Mu  nie  odmawiając,  dając  Mu  całkowitą  wolność  i  pozwalając  Mu 
 rządzić.  Wtedy  Moja  Wola  będzie  mogła  ponownie  zaopatrzyć  tę  duszę  w  życiodajną  i 
 odżywczą cnotę, aby ożywić zniszczone dobra. 
 Dlatego  Moja  Boska  Wola,  panując  w  twojej  duszy,  a  ty  pozwalając  na  Jej  panowanie,  mogła 
 odnowić  swoją  ożywczą  Moc  w  twojej  duszy.  Powołując  cię  do  swojego  mieszkania,  karmi 
 cię  aby  wezwać  wszystkie  swoje  dobra  z  powrotem  do  Ciebie.  Wszystkie  twoje  akty,  które 
 wykonujesz  w  Mojej  Bożej  Woli,  twoje  powtarzające  się  krążenia  w  Jej  Aktach  i  twoje 
 nieustanne  błagania  o  Jej  Królestwo  na  ziemi  są  niczym  innym,  jak  pokarmem,  którym  Ona 
 cię karmi. 
 Ustanawia  to  dla  innych  dusz  prawo  do  ponownego  posiadania  Królestwa  Mojej  Boskiej  Woli 
 wraz  z  życiem  wszystkich  Jej  dóbr.  Kiedy  pragnę  obdarzyć  dobrodziejstwem  wszystkie 
 stworzenia,  umieszczam  w  jednej  duszy  źródło,  z  którego  wypływają  dobra  .  Z  tego 
 źródła  otwieram  wiele  kanałów  i  upoważniam  wszystkich  do  czerpania  dóbr  ,  które  to 
 źródło posiada. 
 Dlatego bądź uważna i dopilnuj, aby twój lot w Mojej Woli był nieustanny". 
 (z "Księgi Nieba"; do użytku prywatnego - tom 28; 18 kwietnia 1930) 

 FEST DER HL. BIRGITTA VON SCHWEDEN, SCHUTZPATRONIN EUROPAS (Joh 15, 1-8) 
 „Ich  bin  der  Weinstock,  ihr  seid  die  Reben.  Wer  in  mir  bleibt  und  in  wem  ich  bleibe,  der  bringt 
 reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen“ (Joh 15,8) 
 18.  April  1930  BdH  28;  Alle  ersten  Akte  wurden  von  Gott  in  Adam  getan.  Die  Eifersucht  der 
 Liebe  Gottes.  Garantie  und  Sicherheit  des  Göttlichen  FIAT  für  das  Geschöpf.  In  der 
 Erschaffung  des  Menschen  waren  alle  gegenwärtig  und  im  Akt.  Die  belebende  und 
 nährende Kraft des Göttlichen Wollens. 
 Meine  arme  Seele  fühlt  das  unwiderstehliche  Bedürfnis,  im  grenzenlosen  Meer  des 
 Höchsten  FIAT  zu  kreuzen.  Mehr  als  ein  machtvoller  Magnet  fühle  ich  mich  hingezogen, 
 meinen  süßen  Aufenthalt  in  meinem  geliebten  Erbe  zu  wahren,  das  mir  von  meinem 
 geliebten  Jesus  gegeben  worden  ist  –  in  Seinem  anbetungswürdigen  Willen.  Es  scheint, 
 dass  Jesus  mich  erwartet,  um  mir  Seine  bewundernswürdigen  Lehren  zu  geben  –  bald  über 
 einen  Akt,  der  von  Seinem  Göttlichen  FIAT  getan  wurde,  dann  über  einen  anderen.  Dann 
 verlor  sich  mein  Geist  beim  Rundgang  in  den  unzähligen  Akten  des  Göttlichen  FIAT.  Und  als 
 ich  im  geliebten  Eden  ankam,  wo  alles  in  Feststimmung  war,  hielt  mich  mein  lieber  Jesus  an 
 und  sagte  zu  mir:  „Meine  Tochter,  wenn  du  nur  wüsstest,  mit  wie  viel  Liebe  die  Erschaffung 
 des  Menschen  gebildet  wurde!  Allein  bei  der  Erinnerung  daran  schwillt  Unsere  Liebe  an  und 
 bildet  neue  Fluten.  Unsere  Liebe  gerät  in  die  Stimmung  der  Freude,  wenn  Wir  Uns  an  Unser 
 Werk  erinnern,  schön,  vollkommen  und  mit  solcher  Meisterschaft  der  Kunst,  dass  niemand 
 etwas  Ähnliches  formen  kann.  Der  Mensch  war  so  schön,  dass  er  in  Unserer  Liebe  die 
 Eifersucht  wecken  konnte,  dass  alles  vom  Menschen  Uns  gehören  möge.  Außerdem  wurde 
 der  Mensch  von  Uns  geformt;  er  gehörte  Uns.  Eifersüchtig  auf  ihn  zu  sein,  war  ein  Recht 
 Unserer  Liebe.  Es  ist  so  wahr,  dass  Unsere  Liebe  bei  diesem  Grad  ankam,  da  alle  ersten 
 Akte,  die  Adam  tat,  von  seinem  Schöpfer  getan  wurden.  So  wurde  der  erste  Akt  der  Liebe 
 von  Uns  in  Adam  geschaffen  und  getan;  der  erste  Herzschlag,  der  erste  Gedanke,  das  erste 
 Wort.  Mit  einem  Wort:  Alles,  was  er  danach  tun  hätte  können,  enthielt  Unsere  ersten  Akte, 
 die  Wir  in  ihm  taten.  Und  obendrein  folgten  die  Akte  Adams  Unseren  ersten  Akten.  Wenn  er 
 also  liebte,  kam  seine  Liebe  aus  dem  Inneren  Unseres  ersten  Aktes  der  Liebe  hervor.  Wenn 
 er  dachte,  kam  sein  Gedanke  aus  dem  Inneren  Unseres  Gedankens  hervor,  und  so  war  es 
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 mit  allem  Übrigen.  Wenn  Wir  nicht  die  ersten  Akte  in  ihm  getan  hätten,  wäre  er  nicht 
 imstande  gewesen,  überhaupt  etwas  zu  tun,  noch  hätte  er  gewusst,  wie  man  etwas  tut.  Da 
 jedoch  Unser  Höchstes  Wesen  seine  ersten  Akte  tat,  setzten  Wir  so  viele  kleine  Quellen  in 
 Adam,  als  Wir  erste  Akt  in  ihm  taten.  Wenn  er  Unsere  ersten  Akte  wiederholen  wollte,  hatte 
 er  auf  diese  Weise  diese  kleinen  Quellen  zur  Verfügung  und  seine  Disposition,  so  viele  ver- 
 schiedene  Quellen  von  Liebe,  von  Gedanken,  von  Worten,  von  Werken  und  von  Schritten  zu 
 bilden.  Deshalb  gehörte  alles  Uns,  innerhalb  und  außerhalb  des  Menschen.  Deshalb  war 
 Unsere  Eifersucht  nicht  nur  ein  Recht,  sondern  auch  Gerechtigkeit:  dass  alles  für  Uns  und 
 ganz  für  Uns  sein  sollte.  Mehr  noch,  Wir  gaben  ihm  Unser  Göttliches  Wollen,  damit  Es  ihn 
 schön,  frisch  bewahren  sollte  und  ihn  zu  göttlicher  Schönheit  heranwachsen  ließ.  Unsere 
 Liebe  war  nicht  zufrieden  oder  befriedigt,  ihm  so  viel  gegeben  zu  haben.  Sondern  Unsere 
 Liebe  wollte  fortfahren,  ihm  immer  zu  geben.  Sie  wollte  nicht  sagen:  ‘genug’.  Unsere  Liebe 
 wollte  Ihr  Werk  der  Liebe  fortsetzen.  Und  um  ihn  in  Unserer  Liebe  zu  haben,  etwas  zu 
 haben,  damit  Wir  Uns  mit  dem  Menschen  beschäftigen  konnten,  gab  ihm  Unsere  Liebe 
 Unser  eigenes  Wollen.  Dies  sollte  ihn  befähigen,  immer  zu  empfangen  und  ihn  immer  bei 
 Uns  zu  haben,  mit  einem  einzigen  Willen.  Mit  Meinem  Willen  war  alles  garantiert  und  in 
 Sicherheit,  für  ihn  und  für  Uns.  So  muss  er  Unser  Spielzeug  sein,  Unsere  Freude  und 
 Glückseligkeit,  und  der  Gegenstand  Unserer  Unterhaltung.  So  versetzt  sich  bei  der 
 Erinnerung  an  die  Erschaffung  des  Menschen  Unsere  Liebe  in  Feststimmung.  Da  Wir  ihn 
 jedoch  ohne  die  Garantie  Unseres  FIAT  sehen,  ohne  Sicherheit  und  deshalb  wankend, 
 entstellt  und  Uns  ferne,  ist  Unsere  Liebe  traurig.  Sie  fühlt  die  ganze  Last  Unserer 
 unendlichen  Liebe  in  sich  eingeschlossen,  denn  sie  kann  sich  ihm  nicht  geben,  da  sie  in  ihm 
 nicht  Unseren  Göttlichen  Willen  findet.  Doch  all  dies  ist  noch  nicht  alles.  Nicht  nur  über 
 Adam  ergoss  sich  Unsere  Liebe  so  sehr,  dass  sie  so  weit  ging,  alle  ersten  Akte  zu  tun,  aus 
 denen  alle  menschlichen  Akte  ihr  Leben  haben.  Vielmehr  war  jedes  Geschöpf,  das  ans  Licht 
 des  Tages  kommen  sollte,  in  diesem  Akt  der  Erschaffung  des  Menschen  gegenwärtig.  Und 
 Unser  FIAT,  vereint  mit  Unserer  Liebe,  lief  und  lief  und  umarmte  alle  und  liebte  jeden  mit 
 einer  einzigen  Liebe.  Unsere  Liebe  legte  die  Vorherrschaft  Unserer  Akte  in  jedes  Geschöpf, 
 das  in  die  Existenz  kommen  sollte.  Denn  in  Uns  gibt  es  keine  Vergangenheit,  keine  Zukunft, 
 sondern  alles  ist  gegenwärtig  und  im  Akt.  Wenn  es  nicht  so  gewesen  wäre,  wäre  Unser  FIAT 
 eingeengt  und  gehemmt  gewesen,  noch  wäre  Es  imstande,  Seine  Flammen  so  weit 
 auszubreiten,  dass  Es  jeden  in  Sein  Licht  einschließen  konnte,  auf  eine  Weise,  dass  Es  in 
 allen  tut,  was  Es  in  einem  einzigen  Geschöpf  tut.  So  war  es  nicht  nur  Adam,  der  der 
 Glückliche  der  Erschaffung  war.  All  die  anderen  Geschöpfe  wurden  mit  allen  Gütern 
 bereichert; und in ihm, dem Besitzer derselben Güter. 
 Mehr  noch,  alles,  was  Gott  in  einem  einzigen  Geschöpf  tut,  bei  dem  erwerben  all  die 
 anderen  Geschöpfe  das  Recht  auf  Unsere  Akte,  ausgenommen  derjenige,  der  keinen 
 Gebrauch  von  diesen  Akten  machen  will.  Geschah  nicht  dasselbe  in  der  Erlösung?  Als  die 
 Höchste  Herrin  des  Himmels  das  Gut  hatte,  Mich  zu  empfangen  und  ans  Licht  zu  bringen, 
 erwarben  all  die  anderen  Geschöpfe  die  Rechte  auf  die  Güter  der  Erlösung.  Nicht  nur  das, 
 sondern  jeder  und  alle  erwarben  das  Recht,  Mich  in  ihren  Herzen  empfangen  zu  können. 
 Und  nur  wer  undankbar  ist,  wer  Mich  nicht  will,  bleibt  Meiner  beraubt.  Meine  Tochter,  nun 
 verlor  Adam  durch  den  Ungehorsam  gegen  Unseren  Willen  Unser  Reich.  Und  für  ihn  waren 
 all  die  Güter  Unseres  FIAT  ohne  das  nährende,  belebende  Leben  Unseres  Göttlichen 
 Willens.  Man  kann  sagen,  dass  er  wie  der  Zerstörer  der  Güter  des  Reiches  Meines 
 Göttlichen  Willens  in  seiner  Seele  war.  Sie  verlieren  ihr  Leben  nach  und  nach.  Du  musst 
 wissen,  dass  jemand  nötig  war,  der  Mein  FIAT  wieder  in  seine  Seele  zurückrufen  musste, 
 um  diese  Güter  im  Geschöpf  wieder  zum  Leben  zu  rufen.  Jemand,  der  Ihm  nichts  verweigert 
 und  Es  in  seiner  Seele  frei  herrschen  lässt.  Dann  wird  Mein  FIAT  Seine  belebende  und 
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 nährende  Kraft  zum  Guten  wieder  bereitstellen  können,  um  die  zerstörten  Güter  wieder  zum 
 Leben  zurückzurufen.  Deshalb  hat  Mein  Göttlicher  Wille  Seine  belebende  Kraft  in  deiner 
 Seele  erneuert,  indem  Er  dich  besiegte  und  indem  du  dich  besiegen  ließest.  Und  indem  Er 
 dich  in  Seinen  Aufenthalt  rief,  nährt  Er  dich,  um  alle  Seine  Güter  in  dich  zurückzurufen.  Und 
 alle  deine  Akte,  die  du  in  Meinem  Göttlichen  Willen  tust,  indem  du  wieder  und  wieder  deine 
 Rundgänge  in  Seinen  Akten  machst,  und  dein  ständiges  Bitten  um  Sein  Reich  auf  Erden 
 sind  nichts  anderes  als  Speise,  die  Er  dir  gibt.  Und  dies  konstituiert  für  die  anderen 
 Geschöpfe  das  Recht,  das  Reich  Meines  Göttlichen  Willens  wieder  in  Empfang  nehmen  zu 
 können,  mit  dem  Leben  aller  Seiner  Güter.  Wenn  Ich  allen  Geschöpfen  etwas  Gutes  tun  will, 
 lege  Ich  die  aufsteigende  Quelle  in  ein  Geschöpf.  Von  dieser  Quelle  aus  öffne  Ich  viele 
 Kanäle  und  gebe  jedem  das  Recht,  die  Güter  zu  nehmen,  welche  die  Quelle  besitzt.  Sei 
 deshalb  aufmerksam  und  sieh  zu,  dass  dein  Flug  in  Meinem  Göttlichen  Willen  andauernd 
 ist.”  (aus  „Das  Buch  des  Himmels“;  Aus  dem  Italienischen  übersetzt  von  Dr.  Gertraud  Pflügl; 
 Für den privaten Gebrauch – Band 28; 18. April 1930) 
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