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Ik voelde mijn arme brein opgaan in de onmetelijke Zee van het goddelijk Willen.  
Overal zag ik het zegel van het Fiat.  
 
Ik zag het in de zon . 
Het leek alsof de echo van het Fiat in de zon mij goddelijke Liefde bracht die op mij 
toekwam, me verwondde en me doordrong.  
 
En op de vleugels van Het Fiat van de zon steeg ik op naar de Eeuwige Ene.  
In de naam van de hele mensenfamilie bracht ik de liefde naar de verheven Majesteit, die 
Hem verwondde en Hem doordrong. En ik zei:  
“In uw Fiat gaf U me al deze liefde en enkel in uw Fiat kan ik U haar  teruggeven”. 
 
Ik keek naar de sterren en ik zag het Fiat in hen. 
En in hun lieflijke en zachte schittering bracht dit Fiat mij rustige liefde, zoete liefde, 
verborgen liefde en medelijdende liefde in de nacht van de zonde. 
En in het Fiat van de sterren bracht ik bij de troon van de Eeuwige Ene, namens allen, -
rustige liefde om vrede te brengen tussen Hemel en aarde 
-de zoete liefde van de liefhebbende zielen,  
-de verborgen liefde van zo vele anderen en  
-de liefde van de schepselen wanneer zij na de zonde terugkeren naar God.  
 
Maar wie kan zeggen alles wat ik begreep en deed in de vele Fiats die overal in de 
Schepping verspreid waren  Het zou me te ver voeren. Daarom eindig ik. 
 
Toen nam mijn lieve Jezus mijn handen in de Zijne. Hij hield hen stevig vast en Hij zei:  
 
“Mijn dochter, Het Fiat is vol leven. Meer nog, Het is het Leven zelf.  
Alle leven en alle dingen ontstaan in het Fiat. De Schepping ontstond in mijn “Fiat”.  
Daarom kan je in elk geschapen ding het zegel van mijn Fiat zien.  
 
De Verlossing ontstond in het ‘Fiat Mihi’ van mijn lieve Mama, uitgesproken in mijn 
Willen. Het bezit dezelfde kracht had als mijn scheppend “Fiat”  
 
Er is niets in de Verlossing is dat niet het zegel van het ‘Fiat Mihi’ van mijn Mama draagt.  
Mijn Mensheid, mijn voetstappen, woorden en werken werden getekend met haar ‘Fiat Mihi’. 
Mijn pijnen, wonden, doornen, mijn Kruis en Bloed droegen het zegel van haar ‘Fiat Mihi’.  
De dingen dragen immers het merkteken van de bron vanwaar ze afkomstig zijn. 
Mijn begin in de tijd  was het ‘Fiat Mihi’ van mijn onbevlekte Moeder.  
 
Hierdoor droegen al mijn Werken het zegel van haar ‘Fiat Mihi’.  
Haar ‘Fiat Mihi’ is aanwezig in iedere sacramentele Hostie.  
 
Als een mens opstaat uit de zonde, als een pasgeborene wordt gedoopt,  
-als de Hemel zich opent om zielen te ontvangen,  
het is het ‘Fiat Mihi’ van mijn Moeder dat alles verzegelt, alles volgt. 
Hieruit komt alles voort.  
 
Oh, macht van het Fiat! 
Het verschijnt op elk moment,  
Het vermenigvuldigt zich en maakt zichzelf tot het leven van alle goeds. 
 


