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Deze zeven zonnen die vanuit het binnenste van mijn Hart komen  
zijn mijn Zeven Smarten die Mij nu veel glorie en schittering geven.  

 

 
Deze morgen bevond ik me buiten mezelf. Ik keek naar het hemelgewelf en zag er zeven 
zeer stralende zonnen. Hun vorm was anders dan de zon die wij zien.  
 
Zij begon in de vorm van een kruis en eindigde op een punt. 
En dit punt bevond zich binnenin een hart.  
 
Aanvankelijk kon je het niet duidelijk zien. Het licht van deze zonnen was immers zo sterk 
dat het niet mogelijk was om te zien wat er binnenin was. 
 
Hoe dichter ik naderde, hoe duidelijker het werd dat de koningin Moeder in hen was.  
Ik zei bij mezelf: 'Hoe graag zou ik Haar willen vragen of Zij wil dat ik deze toestand 
verlaat zonder te wachten op de priester.'  
 
Intussen bevond ik me dichtbij Haar en ik zei het Haar. 
En Zij antwoordde kortaf: “Nee!” 
Ik was diep geschokt door dit antwoord. 
De allerheiligste Maagd wendde zich tot een menigte mensen die Haar omringden.  
Zij sprak tot hen: “Luister naar wat zij wil doen...”  
En iedereen zei: “Nee, Nee...”  
 

Toen kwam ze, een en al goedheid, naar mij toe en Zij zei:  
 
 “Mijn dochter, ga moedig verder op de weg van het lijden! 
 
Kijk, deze zeven zonnen die vanuit het binnenste van mijn Hart komen  
zijn mijn Zeven Smarten die Mij veel glorie en schittering gaven. 
 
Deze zonnen, de vruchten van mijn smarten, schieten onophoudelijk doorheen de Troon 
van de allerheiligste Drie-eenheid.  
Zij voelt zich gewond en Zij zendt Mij zeven kanalen van Genaden en dit zonder 
ophouden. En Zij maakt mij tot eigenaar ervan. 
 
Ik deel hen uit: 
-voor de glorie van de hele Hemel,  
-voor de verlichting van de zielen in de plaats van reiniging 
-als hulp voor de pelgrim-zielen.”  
 
Terwijl Zij dit zei, verdween Zij en ik bevond me in mezelf. 
 

 


