„JEŽÍŠI, MARIA, MILUJI VÁS,
ZACHRAŇTE DUŠE KNĚŽÍ,
ZACHRAŇTE DUŠE –
MOU VELKOU PROSBOU JE,
ABYCH SMĚL TENTO PROJEV
LÁSKY OPAKOVATKAŽDÝM
DECHEM, KAŽDÝM ÚDEREM
SRDCE TISÍCKRÁT.“

PROJEV LÁSKY je vy´razem krajní düvěry.
Jím nechtˇ začíná a končí každy´ tvüj den.

I když se bude duše modlit PROJEV LÁSKY jen
jednou ráno a jednou večer, přijmu ho jako by byl
vyřčen tisíckrát. Podobá se kapce deště, jež skanula do moře mého láskyplného milosrdenství, s nímž
se navždy spojila. „Tisíckrát“ je milostný dar mé
Božské duše, svěřený duším.
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Zloba již brzy ustoupí. V dušich se rozjasní, tak to
zřím a konám. Pro každou duši to je nesmírný dar
milosti. Vítězství mé Matky!
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Věř každému slovu, obsahuje plnou míru lásky.

Daruj mi tlukot všech srdcí! Chápu tvou lásku, sahá
velmi daleko, po samou hranici země.
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for more, please try under:
http://godspeakstothesoul-prayeractoflove.org/en/
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PROJEV LÁSKY
JE BEZPEČNOU CESTOU OBNOVY:
LÁSKA ZA LÁSKU!
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