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De Allerheiligste Maagd was de getrouwe kopie van Haar Schepper  
en van de gehele Schepping. 

 
Ik was in mijn gewone toestand in de Allerhoogste Wil en vroeg mijn Koningin Mama om mij 
te helpen om het  Rijk van het Eeuwige Fiat te laten komen. 
Mijn lieve Jezus, bewoog in mijn binnenste, en Hij zei mij: 
 
"Mijn dochter,  
de meest volmaakte kopie van de kinderen van het Koninkrijk van mijn Wil was 
mijn Hemelse Mama.  
En omdat mijn Wil  haar eerste dochter had die in haar leefde, kon de Verlossing komen. 
Indien  Wij de eerste dochter van Onze Wil niet gehad hadden,   
- kon Ik, het Eeuwige Woord, nooit uit de Hemel neergedaald zijn.   
 
Om op aarde te komen,  kon Ik nooit  
- gebruik maken van,  
- noch vertrouwen hebben 
 in kinderen die buiten Onze Wil leefden. 
 
Dus, je ziet dat voor de komst van het Koninkrijk der Verlossing  
een dochter van Onze Wil nodig was. 
 
Omdat zij de dochter was van het Koninkrijk van het Eeuwige Fiat,  
- was zij de getrouwe kopie van Haar Schepper en  
- was zij de perfecte kopie van de hele Schepping.  
 
Zij moest alle handelingen insluiten die de Opperste Wil in alle geschapen dingen uitoefent. 
 
En omdat Zij de opperheerschappij en soevereiniteit over de gehele Schepping bezat,  
- moest zij de hemelen, de sterren, de zon en alles in zich insluiten,  
zodat de kopie  
- van de hemelen, van de zon, van de zee en ook van de aarde, vol bloemenpracht  
in haar soevereiniteit zou kunnen gevonden worden.. 
 
Als als je naar mijn Mama keek, kon je in Haar nooit eerder geziene wonderen bemerken.  
Je kon hemelen zien.  
Je kon de meest stralende zon zien.  
Je kon de kristalheldere zee zien, waarin Wij Onszelf spiegelden om onze dochter te zien.  
Je kon de aarde zien in de lente, altijd vol bloemenpracht,  
hetgeen  de Hemelse Maker aantrok om er zijn wandelingen te maken.  
 
Oh! Hoe mooi was de Hemelse Vorstin!  
Wij zagen in haar niet alleen ons Evenbeeld,  
maar ook al onze Werken die in haar ingesloten waren.  
En dit, omdat zij onze Wil in Zichzelf bezat.” 
 
Voor de komst van het Koninkrijk van het Allerhoogste Fiat,  
was een andere dochter van onze Wil nodig,  
Want als zij niet Zijn dochter was, kon onze Wil haar 
- zijn geheimen, zijn smarten,  
- zijn kennis, zijn wonderen, zijn heiligheid, zijn heerschappijen.   
niet toevertrouwen.(…) 
 


