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(...) Haar moederschap toont zich op de bedden van de stervenden. 
Zij maakt gebruik van de rechten van haar autoriteit als moeder die Ik haar gaf.  
 
En zij zegt tot Mij op zo’n tedere wijze dat Ik haar niets kan weigeren: 
 
"Mijn Zoon, ik ben Moeder en dit zijn mijn kinderen. Ik moet hen in veiligheid brengen.  
Als U mij dat niet gunt, zal mijn Moederschap in gevaar komen."  
Terwijl zij dit zegt,  bedekt zij hen met haar Liefde.  
En zij verbergt hen in haar Moederschap om hen te redden. 
 
Mijn Liefde is zo groot dat Ik  haar zei:  
"Mijn Moeder, Ik wil dat je de Moeder van allen bent. 
Ik wil dat je voor alle schepselen hetzelfde doet al je voor Mij gedaan hebt.  
Leg uw moederschap over al hun daden. 
Zo zal Ik hen allemaal bedekt en verborgen zien in uw moederlijke Liefde.”  
 
Mijn moeder aanvaarde.  
En zij werd niet alleen Moeder van alle schepselen,  
Zij bedekte ook elk van hun daden met haar moederlijke Liefde.  
Dit is één van de grootste genaden die Ik aan alle menselijke generaties verleend heb. 
 
Maar hoeveel leed ontvangt mijn moeder ! 
De mensen gaan zo ver 
-  dat ze haar moederschap ontkennen en  
-  dat zij weigeren om haar als moeder te erkennen.  
 
Daarom bidt de hele hemel en wacht vol ongeduld dat de Goddelijke Wil gekend wordt en heerst.  
Dan zal de grote Koningin voor de kinderen van mijn Wil kunnen doen wat zij voor haar Jezus 
gedaan heeft. Haar Moederschap zal leven in haar kinderen. 
Ik zal aan allen die in mijn Wil zullen leven, mijn plaats geven in haar moederlijk Hart.  
 
Zij zal hen voor Mij opvoeden, hun stappen leiden  
en hen beschermen in haar Moederschap en Heiligheid.  
Haar Moederlijke Liefde en Heiligheid zullen in al hun daden worden ingeprent.  
Zij zullen haar ware kinderen zijn, die in alles aan Mij gelijk zullen zijn.  
 
Ik wens dat iedereen weet  dat allen die in mijn Wil willen leven  
een Koningin en een machtige Moeder hebben 
- die hen alles zal geven wat hen ontbreekt en  
- die hen zal opvoeden in haar Moederschoot.  
 
In alles wat zij doen, zal zij bij hen zijn  
- om in hun daden de hare na te bootsen. 
Zij zullen gekend zijn als kinderen die opgevoed en onderricht zijn  
- door het Moederschap van mijn lieve Mama!  
Deze  kinderen zullen haar gelukkig maken en haar glorie en haar eer zijn. 


