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De verdiensten van de Smarten van de hemelse Moeder. 
De Glorie die zij in de hemel geniet. 

 
Deze ochtend was ik buiten mijn lichaam en ik keek rond in het hemelgewelf. 
 
Ik zag daar zeven schitterende zonnen. 
Zij zagen er anders uit dan de zon die wij gewoon zijn. 
Zij had de vorm van een kruis en zij was gepland in een hart.  
 
Ik kon dit niet zo duidelijk zien, want het licht van deze zonnen was zo groot  
dat het onmogelijk was erin te kijken.  
 
Toen ik dichterbij  kwam, zag ik binnenin  de Koningin-Moeder . 
 
Ik zei tot mezelf: "Hoe graag zou ik haar willen vragen of ze wil dat ik uit deze toestand 
probeer te komen, zonder op de priester te wachten!"  
 
Toen ik bij haar kwam, vroeg ik het haar .  
Zij antwoordde me met een kort "nee", wat me enigszins vernederde. 
 
Toen wendde de Heilige Maagd zich tot de menigte en zei: "Kijk wat ze wil doen! "  
Iedereen antwoordde, "Nee, nee! "  
 
Toen, één en al  goedheid, wendde zij zich tot mij en zei:  
 
"Mijn dochter, wees moedig op de weg  van het lijden.  
 
Zie je, deze zeven zonnen die uit mijn Hart komen  
- zijn mijn zeven Smarten, die mij veel glorie en luister brachten!  
 
Deze zonnen, vruchten van mijn Smarten,  
- verwijzen zonder ophouden naar de Allerheiligste Drievuldigheid  
die zich geraakt voelt en mij via deze zeven kanalen voortdurend Genaden zendt. 
 
Ik verdeel deze Genaden,  
- voor de glorie van de gehele hemel,  
- voor de verlichting van de zielen in het vagevuur en 
- ten voordele van de pelgrimerende zielen op aarde."  
 
Daarna verdween zij en ik kwam terug in mijn lichaam. 
 
 


