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       De waarde van de omhelzingen van de Maagd Maria voor het Kind Jezus.  
Door mijn Wil, die haar altijd vervulde, voedde zij Mij op goddelijke en menselijke wijze. 

 
 
(...) Dochter van mijn Wil, de waarde van de daden van mijn hemelse Moeder was immens  
- omdat ze uit de immense schoot van mijn Goddelijke Wil kwamen,  
waardoor zij haar Koninkrijk bezat, haar Leven.  
 
Er was geen beweging, handeling, adem of hartslag in haar  
die niet gevuld was met de opperste Wil.  
 
De tedere kussen die zij Mij gaf, kwamen van deze Bron.  
De zuivere omhelzingen waarmee zij mijn kleine mensheid kuste  
bevatten de Onmetelijkheid van mijn opperste Wil.  
 
Toen zij Mij  voedde met de zuivere melk van haar maagdelijke borst,  
zoog Ik aan de immense Borst van mijn Fiat.  
 
In deze melk, dronk Ik  
- de oneindige vreugden van mijn Fiat, zijn onbeschrijfelijke zoetheid,  
- het voedsel, de substantie, de groei van mijn Mensheid,  
vanuit de Immensiteit van mijn Goddelijke Wil.   
 
In haar kussen, voelde Ik de eeuwige kus van mijn Wil  
- die, wanneer Hij een daad volbrengt, deze nooit ophoudt.  
In haar omhelzingen, voelde Ik een Goddelijke Immensiteit Mij omhelzen.  
 
Door mijn Wil die haar altijd vervulde,  
- voedde zij Mij in haar melk met Goddelijk en menselijk Voedsel.  
Zij gaf Mij de hemelse Vreugden en de voldoening van mijn Goddelijke Wil terug  
 
Indien de Soevereine Koningin niet in het bezit geweest was van de Goddelijke Wil,  
zou Ik niet tevreden geweest zijn met haar kussen,  
- haar liefde, haar omhelzingen en haar melk.  
 
Mijn Mensheid zou tevreden geweest zijn.  
 
Maar mijn Godheid, het Woord van de Vader,  
- die het Oneindige en het Onmetelijke bevatte,  
wilde oneindige Kussen, immense Omhelzingen,  
- een melk gevuld met Goddelijke Vreugden en Zoetheden.  
 
Ik was tevreden omdat mijn Mama, mijn Goddelijke Wil bezat.  
En hierdoor kon zij Mij met haar kussen, omhelzingen, liefde en al haar daden de 
Oneindigheid geven. 
  
 


