Niedosyt duchowy sprawia, że dusza popada
w pustkę, przygnębienie i dezorientację
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Moja wielce umiłowana córko, niedobór pokarmu, który stanowi pożywienie dla ciała, to jest okropne
utrapienie. Ale niedosyt duchowy sprawia, że dusza popada w pustkę, przygnębienie i dezorientację.
Jeżeli dusza odsuwa się ode Mnie na dystans, będzie się ona błąkać i poszukiwać wszelkiego rodzaju
spełnienia. Podąży ona do krańców ziemi w poszukiwaniu duchowego spokoju i ulgi, ale nic nie
wypełni tej pustki, nic — poza Mną.
Jeżeli Ja karmię czyjąś duszę Moją Łaską, to dusza ta będzie pełna Mojej Miłości i Obecności. I
chociaż Moja Obecność w czyjejś duszy ściąga na nią ziejące jadowitością, złe duchy, które będą
robiły wszystko, co w ich mocy, aby ją rozdrażnić, to dusza ta nie będzie się tym przejmować. Moja
Miłość jest wszystkim, czego potrzebujecie, aby czuć się spełnionym, a Mój Pokój, który was napełnia,
nie jest z tego świata. Towarzyszą mu wielkie Błogosławieństwa, a dusze, które zyskują ten pokój,
nigdy go tak łatwo nie odpuszczą, raz go doświadczywszy.
Jeżeli ktoś posuwa się do nadzwyczajnych kroków, aby się Mnie wyprzeć, oszukuje tylko
samego siebie. Wyprzeć się Mnie jest waszym wolnym wyborem. Dlaczego jednak
okazujecie Mi nienawiść, skoro nie wierzycie, że Ja istnieję? Wołam do tych z was, którzy są
nękani plagą walk duchowych, aby usłyszeli Mój Głos, kiedy teraz was wzywam. Jeżeli się Mnie
wypieracie, to zachowujcie milczenie. Nie możecie się Mnie wypierać, a po chwili Mnie przeklinać,
ponieważ, jeżeli tak postępujecie, zaprzeczacie samemu sobie. Nie możecie bowiem nienawidzić
kogoś, kto nie istnieje. Jeżeli odczuwacie jakiegokolwiek rodzaju nienawiść, to przecież wiecie, że ma
ona swoje źródło, tak samo jak ma je miłość. Miłość pochodzi od Boga. Nienawiść pochodzi od
szatana. W dniu, w którym sobie uświadomicie, że zło pleni się i sieje ferment jak wąż, odwijając się
z kłębka, wtedy się przekonacie, że jest ono realnym bytem. Dopiero wtedy ostatecznie
zaakceptujecie, że diabeł istnieje. Powodem, dla którego on, szatan, jest tak przebiegły, jest to, że
nie leży w jego interesie, aby dać się rozpoznać. Gdyby dał się wam rozpoznać, byłoby niemożliwe,
żebyście nie uwierzyli w Boga.
Otwórzcie oczy i rozpoznajcie zło jako to, czym ono jest. Wiedzcie, że jeżeli się Mnie wypieracie,
diabeł będzie was wykorzystywał, aby rozniecać nienawiść wobec tych, którzy Mnie kochają.
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