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“Het waren niet de smarten die mijn Mama tot Koningin maakten en Haar deden 
stralen met zo veel glorie. Het was mijn almachtige Fiat dat verweven was met elke 
Akt en Smart en zichzelf tot Leven maakte van elk van haar Smarten.” 

 
“Mijn dochter, Ik was de eerste Koning van smarten. 
En als Mens en God, moest Ik alles binnenin Mij centraliseren  
om voorrang te hebben op alles, zelfs op mijn smarten.  
De smarten van mijn Mama waren niets anders dan de weerspiegelingen van de Mijne. 
 
Weerspiegeld in Haar, lieten zij Haar delen in al mijn Smarten. Zij doorboorden Haar.  
En zij vervulden Haar met zo’n bitterheid en pijn dat Zij zich voelde sterven bij iedere 
weerspiegeling van mijn smarten.  
 
Maar liefde ondersteunde Haar en schonk Haar opnieuw  leven.  
Daarom was Zij  
-niet alleen om haar te eren  maar ook terecht  
de eerste Koningin van de onmetelijke zee van haar Smarten.”  
 

Terwijl Hij dit zei, za g ik mijn Mama vóór Jezus staan 
En alles wat Jezus bevatte: de smarten en de doorboringen van dat allerheiligste Hart, 

werden weerspiegeld in het Hart van de Koningin van Smarten. 

 

Bij deze weerspiegelingen werden vele zwaarden gevormd in het Hart van de 

doorboorde Mama. En deze zwaarden werden gemarkeerd door een Fiat van Licht  

-waarin Zij werd gehuld te midden van zo vele Fiats van zeer stralend licht,  

Dit gaf  haar zo veel glorie dat er geen woorden zijn om dit te vertellen. 

 
En Jezus vervolgde:  
“Het waren niet de smarten die mijn Mama tot Koningin maakten  
-en Haar deden stralen met zo veel glorie. 
Het was mijn almachtige Fiat dat verweven was met elke Akt en Smart  
en zichzelf tot Leven maakte van elk van haar Smarten.  

 

Dus mijn Fiat was de eerste Akt die het zwaard vormde  
-en Haar de intense pijn bezorgde die Het wou.  

Mijn Fiat kon alle smarten die Het wou in dat doorboorde Hart plaatsen  

-wonde op wonde eraan toevoegen, pijn op pijn,  

zonder de schaduw van het minste verzet.  

 

Integendeel, Zij voelde zich vereerd dat mijn Fiat Leven wilde zijn van zelfs één 
harteklop. … 

Mijn Fiat gaf Haar totale glorie en stelde Haar aan tot ware en legitieme Koningin. 

 
Welnu, in welke zielen kan Ik mijn smarten en mijn Leven weerspiegelen? 

In hen die mijn Fiat als Leven zullen hebben.  

Dit Fiat zal hen mijn weerspiegelingen doen absorberen. 

En Ik zal vrijgevig zijn en hen laten delen in wat mijn Wil in Mij uitvoert.  

 

Daarom verwacht Ik zielen in mijn Wil : 
om hun het ware beheer en de totale glorie te schenken van elk akt en pijn die zij lijden.  


