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We hielden van elkaar met een Goddelijke Liefde. Alles was Goddelijk tussen de 
Goddelijke Personen. De Goddelijke Liefde van de Hemelse Moeder. 

 
(...) Toen dacht ik aan de geboorte van het kleine Kindje Jezus,  
vooral toen Hij uit de moederschoot kwam. 
 
Het hemelse Kind zei me: 
  
Mijn allerliefste dochter, je moet weten  
dat van zodra ik uit mijn moeders schoot kwam  
Ik de behoefte voelde aan Liefde en Goddelijke Genegenheid.  
 
Ik verliet mijn hemelse Vader in de Hemel.  
We hielden van elkaar met een Goddelijke Liefde.  
 
Alles was Goddelijk tussen de Goddelijke Personen: Affecties, Heiligheid, Macht, enz.  
Ik wilde niet dat dat zou veranderen toen Ik op aarde kwam.  
 
Mijn Goddelijke Wil bereidde de Goddelijke Moeder voor, zodat Ik kon hebben 
- de Goddelijke Vader in de hemel en  
- de Goddelijke Moeder op aarde 
 
Toen Ik uit de moederschoot kwam had Ik een extreme behoefte aan deze Goddelijke 
Genegenheden. 
Ik haastte Mij in de armen van mijn Moeder om haar goddelijke Liefde te ontvangen als 
eerste voedsel, eerste adem, eerste daad van leven voor mijn kleine Mensheid.  
 
Zij liet de zeeën van Goddelijke Liefde, die mijn Fiat in haar gevormd had,  
uitvloeien om Mij te beminnen met een goddelijke Liefde  
- zoals mijn Vader Mij in de Hemel liefhad.  
 
En, oh! Hoe gelukkig was Ik. Ik vond mijn paradijs in de Liefde van mijn Moeder.  
 
Je weet dat ware Liefde nooit ‘genoeg’ zegt..  
Als het dat zou kunnen zeggen, zou het de aard van ware goddelijke Liefde verliezen.  
 
Daarom zelfs in de armen van mijn mama,  
- terwijl ik voedsel, adem en liefde nam, een Paradijs dat zij Mij gaf, 
breidde mijn Liefde zich uit, werd immens en omhelsde de eeuwen,  
Zij rende, riep, ijlde, omdat Zij goddelijke dochters wilde.  
 
Mijn Wil, om mijn Liefde te bedaren, schonk Mij de goddelijke dochters  
die Hij in de loop der eeuwen voor Mij zou hebben gevormd.  
 
Ik keek naar hen, kuste hen, hield van hen. 
En Ik ontving de adem van hun goddelijke Affecties. 
Ik zag dat de goddelijke Koningin niet alleen zou blijven,  
maar dat ze de generaties van onze goddelijke dochters zou hebben. (…) 
 


