Menneske:
Befinn deg i det Guddommelige rom,
befinn deg i den Guddommelige vilje.
Søk å finne det Guddommelige.
Menneske:
Husk at dommen over ditt væren er kommet.
Legg merke til tidens tegn, ikke selve tiden, så megen tid har vi ikke.
Sørg for at du forstår mitt kall, bøy din harde vilje, og stå for de handlinger du har begått
i ufornuft og hovmod. Gjør min vilje til din egen. Din frie vilje har du gitt vekk i overmot.
Hør mitt kall.
Talte er de dager, som ennu er igjen til å vende om.
Kort tid er fremdeles blitt gitt for å vise alle det rette.
Skjebnen, som jorden alltid har gitt seg selv, vil bli underkastet en stor korrektur.
Meget vil være, meget vil ikke lenger være. Det nye hever seg, menneskeheten vil raskt forstå det; og
den Gudommelige handlings tid begynner, dersom mennesket ikke oppdager den Gudommelige orden.
Hvorfor bruker mennesket det jordiske som hjelpemiddel, for lovstridig å gjøre skapelsens tanker til sine
egne? Du skulle være det skaptes vokter. Og hva gjør du? Du har blitt ødelegger av det jeg har skapt.
Mitt verk som gjør livet ditt på jorden mulig og som skulle opprettholde deg, det vil du ødelegge.
Din atomforskning er et angrep på min skapelses grunnlov. Jeg lar det skje, men «det ondes» handling
vil ikke skje, når du, å menneske, erkjenner hva du gjør.
Ødeleggelse er ikke Guds vilje, opprettholdelse og videre liv, det er Guddommelig.
Ødeleggelse er det samme som uorden. Orden er livet - og livet er Gud. Mine barn skal tale til meg,
de skal erkjenne mitt virke, selv når dere mange ganger tror, at det skulle være annerledes.
Å forstå og å ville det gode, skulle dere alltid bære i hjertet. Kjærligheten og troen på Gud og hans
sønn, som er på jorden, og som dere kan se med hjertet, er nødvendig.
Åpne hele deres hjerte og slipp meg inn.
Tro og føl min evige væren fra skapelsens begynnelse - som Skaper og Herre over hele verden.
Det jeg nu sier til dere, bliver hos dere; ingen som ennu ikke forstår det, skal bli urolige over dette.
En må først lære å se. Alle skal høre meg og adlyde meg av deres egne frie vilje. Ut ifra erkjennelsen skal
dere følge meg. Behersk deres kropp i alle jordiske forhold. Hold disiplin og mål i alle tanker.
Lytt til deres indre. Så hører og føler dere meg ganske tydelig, og hva kan så da gjøre dere forvirret.
Dagene jeg skjenker dere, er av stor viktighet for dere og deres videre liv. Dere må som mine tidligere
tjenere og medkjempere også idag oppfylle deres plikt utifra erkjennelsen.
Jeg har sagt dette til dere, slik at dere derved kan forstå, det som er ufattelig for mange.
Mine kjære venner, overlat meg deres jordiske sorger og bekymringer, så blir dere fri fra dem,
og kan handle efter den Guddommelige vilje.
La stå, det som er.
La falle, det som er fordervet.
Lev livet i Gud.
Amen!

