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Uczestniczê  w  wewnêtrznym  ¿yciu  Boskiego  Mistrza

Na  mojej  drodze  œwiêtoœci   uczestniczê   w   wewnêtrznym   ¿yciu   Boskiego  Mistrza, 
który  poci¹gn¹³  duszê  moj¹  do  ca³kowitej  jednoœci  ze  Sob¹,   dlatego  te¿  On  obdarowa³  j¹
tak   niezwyk³ymi   ³askami,   ¿e  we  œnie   ona  tak  czêsto  przekracza  w  Nim  czasoprzestrzeñ, 
i  poznaje  w  Nim   niepojêtoœci   Jego,   które   przekraczaj¹   mo¿liwoœci   poznawcze   naszego
ograniczonego  rozumu,  który  nie siêga w ponadzmys³owe, ponadprzestrzenne prawdy wiecznej 
œwiat³oœci.   ¯ar   mi³osny  mi³oœci  Oblubieñca  Niebieskiego  roznieci³  ogieñ  wiecznej  mi³oœci 
w  duszy  mej,  tak¿e  ona  tonie w wiekuistych, tajemnych g³êbinach Jego szczególnie wówczas, 
gdy  we  œnie  na  czas  okreœlony  opuœci  ona  w  Nim  czasoprzestrzeñ i w sposób niewymowny
raduje  siê  z  obcowania  z  Nim  i  to  bez  ¿adnej  zas³ony, co oczywiœcie jest wielk¹ ³askê Jego. 

Mesjasz  Niebieski  Jezus  Chrystus,  który  da³  nam  ¿ycie  wieczne  z  umi³owanej  woli 
Swej  niejednokrotnie  wprowadza  duszê  m¹  w  niepojêty  Absolut  Swój, aby mog³a ona poj¹æ 
w  Nim  niepojêcie  wysublimowane  tajemnice  Jego,   i   abym   te¿   poprzez   pryzmat  mi³oœci 
i   cierpienia   Jego   mog³a   jak  najwra¿liwiej  przekazaæ  najcenniejsze,  duchowe  krainy  Jego 
z  Niebieskiej  Ojczyzny  Jego.  W jednej jednoœci w harmonii objawienia Kap³ana Niebieskiego,
w   mi³osnym   pokoju   i   sprawiedliwoœci  dusza  ma  wesz³a  w  Boskie  skarby  Pana  naszego 
odrobinê  kosztuj¹c  przedsmak  wiecznej  szczêœliwoœci,  dlatego  te¿   tak  bardzo  rwie  siê ona 
do  jedynego  prawdziwego  piêkna,   które  wystêpuje  w  wolnoœci  i  prawdzie  Ukochanego  tj. 
w  Nim  Samym.   Dusza   moja   obdarowana   przez   Stwórcê   krótkotrwa³ymi  tak  niepojêcie 
przes³odkimi   ³askami   znakomicie   pozna³a   w   Nim,   co   to   jest   s³odycz   kochania,  tak¿e 
niezmiernie  têskni  ona  za  wieczn¹  szczêœliwoœci¹,  gdzie poch³aniana by³aby przez nad wyraz 
czu³e  i  subtelne  p³omienie  mi³oœci  Bo¿ej.

Dziêki  ³askom  Kap³ana  Niebieskiego  dusza moja ma nie tylko kojon¹ têsknotê za Nim, 
ale  równie¿  raduje  siê  i  próbuje  rozkosznych  zaœlubin,   które   jeszcze   nie   s¹   takie  pe³ne 
i  dog³êbne,  bo  przecie¿  s¹  one  tylko  chwilowe.  Skoro  dusza  moja  wewnêtrznie poœlubiona 
jest  Boskiemu  Oblubieñcowi,  to  przecie¿  potrzebuje  ona  jak  najwiêkszego  szlifu,  aby  by³a 
giêtkim  narzêdziem  w  Rêkach  Ukochanego,  który  z  nad  wyraz  wielk¹  mi³oœci¹ nieustannie 
przemienia  j¹  w  Siebie,   aby   ona   by³a  wiernym  odbiciem  Jego,  aby  poprzez  ni¹  wszyscy 
bardziej   poznali   Jego   na   wiekuist¹   Chwa³ê   Jego.    Dziêki   cierpieniom   duchowym,   jak
i  cielesnym,   które   wielokrotnie   s¹   nie   do  wytrzymania  dusza  ma  dosyæ  czêsto  wchodzi
w   Panu  naszym  w  rozkosze  duchowe,   tak¿e  jak  widaæ  Ukochany  nigdy  nie  opuszcza  jej 
w  tym  tymczasowym  ziemskim  padole,  bo  przecie¿  ona  ci¹gle  jest  przebóstwiana  w Niego 
i  w  Nim  te¿  pojmuje  niepojêtoœci  Jego.   Gdy  dusza  ma  za  spraw¹  Stwórcy  wypalana  jest 
w  tyglu  dotkliwego  cierpienia,  to  ona  odczuwa  mêki  dusz  niezbawionych  z czyœæca i nawet 
potêpionych  z  piek³a,  tak¿e  ona  dok³adnie  wie,  co  to  jest  gorycz niesamowitego cierpienia.

Odkupiciel  da³  mi  ³askê  mêczeñstwa  na  miarê  moich  si³,  tak¿e razem z Chrystusem 
niosê  Krzy¿  i  mam  udzia³  w  pohañbieniu  Jego.  Ojciec  Niebieski  przeora³  duszê  m¹  przez 
³askê,   a   najbardziej   w   S z c z e c i n i e,   które   by³o   dla   niej  “ polem  bitwy ”,   aby   ona 
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wzmocniona  moc¹  Jego  wyda³a  jak  najobfitszy  owoc  z  Ojczyzny  Jego. Mimo, ¿e wszystkie
dni   kosztowa³y   mnie   wiele   zdrowia  w  tak  ob³udnym  œrodowisku  na  czele  z  nie¿yj¹cym
ju¿  Aleksandrem  Winnickim  i  stosunki  by³y  nie  do  zniesienia  szczególnie  po  bezprawnym
nie  nadaniu  mi  stopnia  doktora,   ale   przecie¿   wszystko   to   by³o   b³ogos³awieñstwem   dla 
uœwiêcenia  duszy  mej,  i  tylko  milczenie  uratowa³o  mnie.  Moje opuszczenie, przeœladowania 
i   przeró¿ne   cierpienia    by³y  i  s¹  wielkimi  b³ogos³awieñstwami,  i  wszystkie  te  próby,   jak
i   przeciwnoœci   nie   potrafi³y   z³amaæ   mnie   na   duchu,    wrêcz   przeciwnie   dodawa³y   mi 
nadprzyrodzonych  si³,   tak¿e   z   woli   Bo¿ej  z  wielkim  samozaparciem  i  wyrzeczeniem  siê 
wszystkiego,   co   ziemskie   przechodzi³am   z   tego   œwiata  -  do  œwiata  wiecznej  œwiat³oœci, 
w  której  przebywa  Odkupiciel,  który  ma  pieczê  nad  dziejami  œwiata.

Doœwiadczam    nieskoñczonej   dobroci   Królowej   Anio³ów   i   Królowej   Wszystkich 
Œwiêtych,  najukochañszej  Maryi,  tak¿e  idê  drog¹  ofiary  za  Ark¹  Przymierza,  gdzie  Maryja 
Wniebowziêta   jest   dla   wszystkich   dusz   znakiem  nadziei  i  pociechy,   tak¿e  razem  z  Ni¹ 
wspó³pracujê  w  Dziele  Zbawienia  œwiata   i   uczestniczê   w   zbawczej  tajemnicy  Chrystusa.
Z   woli   Bo¿ej   zwyciê¿am   sam¹   siebie   i   czujê,  ¿e  ostyga  we  mnie  przyrodzone  ciep³o, 
tak¿e   coraz   bardziej   zaczynam   ¿yæ   tylko  i  wy³¹cznie   dla   przysz³ego,  wiecznego  ¿ycia, 
dlatego  te¿  w  Panu  naszym  jestem ukrzy¿owana dla zniewolonego œwiata (Ga 6, 14),  i  dziêki
nieskoñczonej  dobroci  Jego  mog³am  pojmowaæ  i  rozumieæ  wszelkie  dobra  Królestwa  Jego 
oraz  nadprzyrodzone  tajemnice  Jego,  która  odwiecznie  przeznaczone  by³y  na  duszê  m¹.

Najwspanialsza    R ó ¿ a    D u c h o w a    M a r y j a   od   7 - miu   boleœci   nieustannie
przewodzi  córce  Swej  Annie  i  najœwiêtszemu  Dzie³u Jej Syna Jezusa Chrystusa, Mistycznego 
Cia³a  Koœcio³a,  aby  przyspieszyæ  DZIE£O  jednoœci  Koœcio³a  Bo¿ego  w  œwiecie.  W  Ÿródle
¿ycia    Œwiêtego    Krzy¿a    Ukrzy¿owanego   zrozumia³am   dog³êbnie   Jego,   dziêki   któremu
wg³êbiam  siê  w  tajemnice  Jego,  dlatego  te¿  za  wstawiennictwem Przenajœwiêtszej Dziewicy 
Maryi  s³u¿ê  Ewangelii  Pana  naszego,  aby  móc  pozyskaæ  jak  najwiêcej  dusz dla Niego czyli 
mam  niewielki  udzia³  w  prorockiej  misji  Jego.

�  Zwykle  mówi  siê  o  7 - miu  boleœciach  Najœwiêtszej  Panny:   1).  Pierwsza  boleœæ 
spotka  J¹  jeszcze  przed  narodzeniem  Pana  Jezusa,   kiedy  musia³a  wyjœæ  za  m¹¿  za  Józefa 
i  porzuciæ  Œwi¹tyniê,   przy   której  postanowi³a  spêdziæ  ca³e  ¿ycie  na  s³u¿bie  Bo¿ej.   Du¿o 
bólu  kosztowa³a  J¹  ta  decyzja,  ale  wykona³a  j¹  zgodnie z wol¹ Bo¿¹.  2).  Druga boleœæ by³a 
dotkliwsza.  Œwiêty  Józef  z  pocz¹tku  nie  wiedzia³,  ¿e  Bóg  w  cudowny  sposób  chce  zes³aæ 
Swojego  Syna  na  œwiat.   By³  zaskoczony  niewyt³umaczonym  macierzyñstwem  Najœwiêtszej 
Panny  i  postanowi³  z  Ni¹  zerwaæ.   Mo¿emy  sobie  wyobraziæ  jak  ten  moralny  cios  dotkn¹³ 
Mariê !   3).  Nied³ugo  potem  nawiedza  J¹  nowy  ból,   oto   szuka   schronienia  w  œwiêt¹  noc 
i  nie  znajduje  go,  idzie  wiêc  do  zimnej groty pasterskiej, by tam wydaæ na œwiat Zbawiciela ! 
4).  40 - go  dnia  po  narodzeniu  Chrystusa  idzie  do  Œwi¹tyni,  by  Go  ofiarowaæ Bogu, a tam 
stary  Symeon  przepowiada,  ¿e  smutna  J¹  przysz³oœæ  czeka, miecz boleœci przeszyje Jej duszê 
( £k 2, 35 ).  Wielki  smutek  ow³adn¹³  duszê  Maryi  po  s³owach  Symeona.  Bolesna  jest  rana 
fizyczna,  ale  stokroæ  bardziej  boli  rana  zadana  duszy.  S³owa Symeona zrani³y do g³êbi duszê 
Maryi   i   ci¹¿y³y   nad   Ni¹  te  koszmarne  chmury  smutku. Karmi¹c ma³ego Jezusa pamiêta³a, 
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¿e  chowa  Go  na  mêkê,   na  œmieræ,   ¿e  duszê  przeszyje Jej miecz boleœci.   5).  Matka Boska 
prze¿ywa³a  wiele  utrapieñ,  niedostatku  i  boleœci  w  czasie  ucieczki do Egiptu.   6).  Nied³ugo 
potem  musia³a  rozstaæ  siê  na  pewien  czas  z  12 - letnim  Jezusem  i z niepokojem szukaæ Go; 
by³o  to  jakby  przygotowanie  do  rozstania  siê  z  Jezusem,  skazanym  na  œmieræ. Maria chc¹c 
zbli¿yæ  siê  do  nas,   musia³a   prze¿yæ   najwiêksze   cierpienie:  rozstaæ  siê  ze  Swym  Synem.
7).  By³  to  najwiêkszy  ból,  jakiego  dozna³a  Maria.  Pewnego  dnia  us³ysza³a  smutn¹ nowinê, 
¿e  Judasz  wyda³  Chrystusa,  ¿e  ¿o³dactwo  z  rozkazu  prze³o¿onych  w  œwi¹tyni  uwiêzi³o Go, 
¿e  Piotr  zapar³  siê  Go.  S³ysza³a  z³owrogie  okrzyki  rozjuszonego  t³umu  -  ukrzy¿uj  Go ! ... ,
widzia³a  Swego  najukochañszego  Syna  biczowanego, w cierniowej koronie   (Tihamér Toth). 

Z  woli   Mistrza   Niebieskiego   dusza   moja   tysi¹ce   razy   przebywa³a   w   wymiarze 
wielowymiarowym   nieskoñczonego   œwiata   Jego,   gdy   podczas   snów   opuszcza³a   w  Nim
czasoprzestrzeñ,   tak¿e   ci¹gle   ¿yje   ona   tylko   Nim,   i   gdy   jest  w  pow³oce  cielesnej,   to
niewymownie  przyt³aczaj¹  j¹  masoni  tego  œwiata,  którzy  postêpuj¹  wed³ug  zmys³ów swych, 
co    ca³y   czas   uderza   w   przykazania   Bo¿e.    Dziêki    niepojêcie    przes³odkiej    i   wprost
nieprawdopodobnej   ³asce,   ¿e   podczas   snów   dusza   ma   dosyæ  czêsto   opuszcza   w  Bogu 
czasoprzestrzeñ  mogê  odrobinê  przekazaæ  tajemnych  duchowoœci  na  podstawie  jej  prze¿yæ, 
które mieszcz¹ siê za progiem wiecznej œmiertelnoœci, i które s¹ dostêpne jedynie nieœmiertelnym 
duszom,  które  ju¿  na  ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ  pozby³y  siê  cielesnej  pow³oki.

Dusza  moja  podczas  przekroczenia  progu  œmiertelnego  w  Panu  naszym  podczas snu
znajdowa³a  siê  zarówno  w  przeb³ogich  ciemnoœciach   czy    te¿   nawet   w   jasnoœciach   nad
jasnoœciami   niebiañskich   promieni   wœród   których   niejednokrotnie   widzia³a  Ukochanego 
swego,   w   oczach   którego   widzia³a   niepojêt¹   mi³oœæ   Jego,  a  czasami  te¿  i  mêkê  Jego.
Najœwiêtszy  niejednokrotnie  umocnia³  mnie  Swoim  Boskim  spojrzeniem,   a   poprzez  s³owa 
i   mistyczne  dotyki  Jego  czy  te¿  upojne  milczenie  Jego   dusza  moja  nabiera³a  mocy  i  si³y 
Jego,   tak¿e  w  tych  ówczesnych  mistycznych  momentach  ozdobiona  ona  by³a  przecudown¹ 
piêknoœci¹  nad  piêknoœciami,  jaka  tylko  dostêpna  jest  w  niepojêtym  œwiecie  Jego.  W  tych
niebiañskich  niepojêtoœciach  przenikniêtych   na   wskroœ  œwiat³oœciami  Boskiego  Oblubieñca 
dusza  moja  oderwana  od  zmys³owoœci,   jak  i  od  cia³a  swego  dozna³a  wiele,   ale   to  wiele 
³ask   od   Niego,   bo   przecie¿   stêskniona   w   Nim   odpoczywa³a   tylko   w   Nim  i  równie¿ 
poznawa³a  rozumem  Jego  tajemnice  Jego.  Te  wskoki  w  Chrystusie  duszy  mej  do  cia³a  po
tak   upojnych   ³askach   Niepojêtego  s¹   niesamowit¹   mêk¹   dla   niej,   tak¿e   te  okropnoœci 
mêkowe   mo¿na   porównaæ   jedynie  z  mêkami  piekielnymi,   dlatego   ka¿dy  zrozumie  mnie 
i  na  pewno  nie  dziwi  siê  mi,  ¿e  ja  naprawdê  mam  ju¿  dosyæ  tej grzesznej doczesnoœci, bo 
po prostu dusza ma pragnie zanurzyæ siê w Panu naszym,  ale  ju¿  na  ca³¹  wiekuist¹ wiecznoœæ.

Najukochañszy  Boski  Oblubieniec   od   czasu   do  czasu  wprowadza  duszê  moj¹  do
przeb³ogich  Komnat  Swych,   aby   mog³a   ona   odrobinê   skosztowaæ   niepojêtych  s³odkoœci
Jego,   i   przekazaæ   to   wszystko   potomnym,    tak¿e    proszê   mieæ   wielk¹   wyrozumia³oœæ 
za  niezbyt  wykwintne  przekazywanie  skrawka  niewys³owionych  tajemnic  Niebios,  które nie
mieszcz¹  siê  w  formach,   ani  te¿  w  pojêciach.   Dusza   moja   jest   w   za¿y³ych  stosunkach 
z  Boskim  Odkupicielem,   który  wielokrotnie  wprowadza  j¹  w  blask  Oblicza  Swego,   tak¿e 
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coraz  bardziej  rozkochana  jest  ona  w  Nim,   i   zawsze   pije  mistyczny  kielich  ¿ywej  wody 
Jego,  który  przepojony  jest  b³ogimi  darami  Jego.

Jestem   instrumentem  w  Rêkach  Rodziców  Niebieskich,   którzy  na  najprzeró¿niejsze 
sposoby   doœwiadczaj¹   córkê   Sw¹   przygotowuj¹c  j¹  do  ostatniej  fazy  odwiecznego  planu 
Swego,  tak¿e  wed³ug  wskazañ   Œ w i ê t e g o   J a n a   o d   K r z y ¿ a   nieprzerwanie  idê  na 
Górê  Karmel  za  Mistyczn¹  Mam¹  Niebiesk¹,  która  tak  bardzo  doœwiadczy³a Krzy¿a, owego 
wstrz¹saj¹cego   spotkania  transcendentalnej  Bo¿ej  sprawiedliwoœci  z  mi³oœci¹  ( Ps  85,  11 ).
Z  wielk¹  nadziej¹  wspó³dzia³am   z   Rodzicami   Niebieskimi,   którzy   nape³niaj¹  mój  umys³ 
³ask¹  i  natchnieniem,  abym  wype³ni³a  odwieczne  zadanie,  i  wiem,  ¿e w ca³ej pe³ni wype³niê 
go  i  nie  zginê,   zanim  nie  przeka¿ê  œwiatu  Bo¿ego  Dzie³a,   bo   dla    Stwórcy   nie  ma  nic 
niemo¿liwego  ( Mt  17,  20 ),   a   poza  tym  dziêki  Niemu  dusza  moja  ma  zapewnione  ¿ycie 
wieczne  ( J  3,  16 ).

Dusza  ma  jest  niezmiernie  przygnêbiona  t¹  ob³udn¹  poprawnoœci¹  polityczn¹,   która 
zaczyna   górowaæ   nad   prawd¹,   tak¿e   prosi   ona   Nieskoñczonego,   aby   uczyni³  cud,  aby
nareszcie  drgnê³o  Dzie³o  Jego,  które  prowadzê  w  Nim  lub  te¿,  aby zabra³  j¹  ju¿  do Siebie 
do  wieczystego  i  upojnego  szczêœcia.  Poprzez moje mistyczne ksi¹¿ki pragnê, aby umi³owany 
Jezus  Chrystus   by³   bardziej   znany   oraz   pragnê   pomóc  w  zbawieniu  dusz,   a   ponadto 
protestujê  na  skandaliczne  zachowania  zb³¹kanych  owiec  Bo¿ych,  które zwodzone mistrzem
zwodzenia   s z a t a n e m   podaj¹  zafa³szowan¹  prawdê  i  wprowadzaj¹  “ pokój ” za  pomoc¹
œrodków  nuklearnych  oraz  promuj¹  dekalogi  œwieckie  pozbawione  Boga.   Gdy   dusza  moja 
zatopiona  jest  w  Bogu,   to   nieprzyjaciel   ludzkiego   zbawienia   s z a t a n   nie   ma  do  niej 
dostêpu,  tak¿e  ¿adne  organizacje  faszystowskie,  komunistyczne  czy  te¿  lewicowo - liberalne
nie  powal¹  j¹,   bo   przecie¿  ona  ¿yje  w  œwietlanym,  duchowym  œwiecie  Pana  naszego,  do 
którego   nie   dochodz¹   klauzule   ob³udnej   tajnoœci,   cenzurowanie  niewygodnych  tematów,
oszczerstwa  czy  te¿  mordy.

Z  pomoc¹  Bo¿¹  narodzi³am  siê  po  raz  drugi,   aby   poprzez   Sakrament  Pojednania, 
Pokuty  i  Przebaczenia  wejœæ  w  orbitê  Planów  Bo¿ych,   i   jak   ju¿   wczeœniej   pisa³am,   to
moje  nawrócenie  by³o  tu¿  przed  Wielkanoc¹  tj. 19. 03. 1976 r.  o  godz.  2.00  w nocy,  kiedy
w  wizji  cielesnej  zobaczy³am  d i a b ³ a,  a  by³o  to  w  dniu  Œwiêtego  Józefa,  który  za  ¿ycia 
Swego   nieustannie   by³   zwi¹zany  z  Najœwiêtsz¹  Maryj¹  Pann¹  i  Jezusem  Chrystusem.  Do 
23 - go  roku  ¿ycia  mego  -  ¿ycie  me  by³o  pozbawione  sensu,  a  do  9. 10. 1985 r.,   kiedy  to
bezprawnie  nie  nadano  mi  stopieñ  doktora  by³o  bardzo,  ale  to bardzo niedoskona³e, i z woli 
Bo¿ej  wszystko  zosta³o  przemienione  w  mi³oœæ,  aby  drog¹  krzy¿ow¹ poprzez Golgotê dusza 
ma  w  przysz³ym  ¿yciu  mog³a  zmartwychwstaæ  w  wiecznej  OjczyŸnie.

K  Gdy    dusza    moja   podczas   snu   na   czas   okreœlony   opuszcza³a   w   Chrystusie 
czasoprzestrzeñ, to by³a ona równie¿  na  skraju  p i e k ³ a  obok  dusz potêpionych, tak¿e bardzo 
dobrze  ona  wie  jakie  mêki  i  duchowe  katorgi  prze¿ywaj¹  one.  W tych ³askach dotycz¹cych 
potêpieñczych  zaœwiatów  dusza  moja   dosyæ   czêsto   odczuwa³a  niesamowity  smak  goryczy 
cierpieñ  dusz  potêpionych,  tak¿e  wszystko  to  bardzo  dok³adnie  przekaza³a  ona  do  pamiêci 
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mej,   abym   ja  z  kolei  mog³a  to  wszystko  uj¹æ  w  zdaniach  i  przekazaæ  potomnym  na  ich 
przestrogê.   Nie   mogê   tych  ³ask  zakopaæ  w  ziemiê  jak  nieu¿yteczny  s³uga,  który  zakopa³
swój   jeden   talent   w   ziemi   nie  przynosz¹c  ¿adnego  zysku  ( Mt 25, 24 - 30 ),  bo  w  takim
wypadku  dusza  ma  by³aby  potêpiona,  i  skoro  wszystko  darmo otrzyma³am, to z tymi darami
darmo  mam  dzieliæ  siê  z  innymi  (Mt 10, 8),  bo  przecie¿  to  wszystko  dosta³am  po  to,  aby
przekazaæ  to  ca³ej  zdeprawowanej  ludzkoœci. 
 

S z a t a n   dosyæ   czêsto  nape³nia  duszê  m¹  przeokropnymi  przera¿eniami,  i ¿eby nie 
³aska  Bo¿a,  to  ona  nigdy  nie  wysz³aby  z  tych  udrêczeñ,  dlatego  te¿  poznaje  ona  w  Bogu
udrêki  i  cierpienia  potêpionych  dusz,   aby   odrobinê   wiedzia³a   ona   o   niesamowitych   ich
cierpieniach.  Z  woli  Boga  dusza  ma  pozna³a  i  kosztowa³a  nie  tylko  cierpienia potêpionych
dusz,  ale  równie¿  w  czyœæcu  cierpi¹cych,  tak¿e  dusze  odczuwaj¹ duchowo najprzeró¿niejsze 
cierpienia,  je¿eli  zas³u¿y³y  sobie na to doczesnym ¿yciem, albo te¿ wch³aniaj¹ one nienasycon¹ 
mi³oœæ  Trójjedynego  Boga  i raduj¹  siê  w  Nim,  kiedy  poznaj¹  niepojête  tajemnice Jego, gdy 
s¹  duszami  zbawionymi.

Na  podstawie  prze¿yæ  duszy  mej  mogê powiedzieæ, ¿e dusze potêpione w tzw. rajskim
piekle  znajduj¹  siê  w  nieustannym  cierpieniu  i  widz¹  jedynie  grzechy  swe, natomiast nigdy 
nie   ogl¹daj¹   obozu   zag³ady   mordowanych  niechcianych  istot,  ukamienowañ,  wymyœlnych
tortur,  plastynacji  zw³ok,  badañ  na  komórkach  macierzystych,  eutanazji  czy te¿ przeró¿nych 
wynaturzeñ  i  zboczeñ,  które  akceptowane  s¹  przez  sodomitów.   Z   woli   Pana   naszego  od 
czasu   do   czasu   opisujê   piek³o   ziemskie,   jak  i  wieczne,   bo  zosta³am  do  tego  nie  tylko 
powo³ana,  ale  nawet  jestem  uprzywilejowana  w  tej tak nad wyraz mêcz¹cej ³asce, bo przecie¿ 
dusza  ma  dziesi¹tki  razy  by³a  w  Bogu  na  skraju  czy  te¿  nad  piek³em,   gdy  podczas  snów 
opuszcza³a  ona  w  Nim  czasoprzestrzeñ.

Zdajê   sobie  z  tego  sprawê,   ¿e  w  historii  Ziemi  zaliczam  siê  do  nielicznych  dusz, 
które  mia³y  tak  czêsty  kontakt   z   d i a b ³ e m,  dlatego  te¿  mogê  wiele  powiedzieæ  o  nim,
tak¿e  proszê  wszystkie  zab³¹kane  owce,   aby   zawróci³y   z   potêpieñczej  drogi  i  wesz³y  na 
mi³osn¹  drogê  Bo¿¹,  która  prowadzi  do  Portu  Zbawienia.   Ludzie   maj¹   bujn¹  fantazjê  na
temat   d i a b ³ a,   ale   kiedy  dusza  ma  by³a  dziesi¹tki  razy  w  piekle,  gdy  we  œnie  opuœci³a 
w  Bogu  cia³o,   to   dobrze   zapamiêta³a   sobie,   ¿e   diabe³  ju¿  nie  zajmuje  siê  potêpionymi 
duszami,  bo  on  ci¹gle  pozyskuje  nowe  dusze,  które  daj¹  ¿ycie  cia³u,  tak¿e dusze potêpione 
przeraŸliwie  cierpi¹  w  zupe³nych  ciemnoœciach  i  najgorszych  okropnoœciach, i je¿eli czasami 
coœ  widz¹,   to   jedynie   szczury   chodz¹ce   po   ich   duszach,  które  nadwêglone  nieustannie 
pal¹  siê  we  w³asnym  ogniu.   Dusza  ma  przez  wiele,  wiele  lat  mêczy³a  siê,  kiedy  widzia³a
mêkê  potêpionych  dusz,   ale   Boski   Nauczyciel   nie   dziesi¹tki,  ale  setki  razy  wprowadza³ 
j¹  do  piek³a,   abym   ca³y   piekielny,   diabelski   raj  mia³am  dobrze  wyryty  w  pamiêci  swej,
i   abym   opisa³a   go   na   przestrogê   ca³ej   grzesznej  ludzkoœci,  która  ¿yje  ju¿  w  ziemskim 
piekle.  W  moich  duchowych  ksi¹¿kach  przekaza³am  nie  tylko  diabelski raj, ale wiele innych
tajemnic,  które  mieszcz¹  siê  za  zas³on¹  progu  œmiertelnego,  i  które  dostêpne  s¹ jedynie dla
dusz,  których  cielesna  pow³oka  na  ziemi  obraca  siê  w  proch.  Gdy  dusza  ma  przez u³amki 
sekund   czy   te¿  minut  w  Chrystusie  widzia³a  potêpione  dusze,  które  pali³y siê we w³asnym 
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ogniu,  które  mia³y  w  sobie,   to  ona  by³a  przera¿ona  ogromem  ich  niewyra¿alnych  cierpieñ 
i  przeraŸliwie  ba³a  siê,  ¿e  tam  mo¿e  zostaæ  na  ca³¹  wiecznoœæ,   bo   przecie¿   poprzez   tak 
liczne   wêdrówki   w   zaœwiaty   nigdy   ona   nie  wie,  gdzie  bêdzie ?,  bo  Najwy¿szy  zawsze 
prowadzi  j¹  w  Sobie.   W   swoich  mistycznych  ksi¹¿kach  jedynie  na  rozkaz  Zbawiciela  od
czasu  do  czasu  przekazywa³am  te  piekielne  potwornoœci,  które  mam  bardzo  dobrze  wyryte 
w   pamiêci   mej,   które   dusza  ma  w  Bogu  przekaza³a  z  piekielnych  wêdrówek  z  Bogiem, 
gdy   opuszcza³a  w  Nim  czasoprzestrzeñ,  aby  przestrzec  antymoralne  dusze  przed wiecznym
potêpieniem,  i  gdyby  chocia¿  jeden  raz  grzeszne  dusze  widzia³y mêkê tych straconych dusz, 
to  ¿y³yby  w  idealnej  czystoœci,  która  zaprowadzi³aby  je  do  wiekuistego  zbawienia.

Zjednoczona  w  Duchu  Œwiêtym  wo³am  do   Ojca   Niebieskiego  o  jak  najgodniejsze
wytrwanie   w   moim   odwiecznym   powo³aniu,   które   zmierza   do   odnowienia   oblicza  tej
grzesznej  ziemi.  B³ogos³awiony  Stwórca  w  Swojej  nieskoñczonej  mi³oœci  udziela duszy mej
tak  wiele  niepojêtych  ³ask,  aby  ona  nigdy  nie  zw¹tpi³a  w  pomoc  Jego,  i  aby  dzielna  by³a 
w  przekazywaniu  tajemnic  Jego  do  pamiêci  mej,  dlatego  te¿  w  Dziele  Bo¿ym  z uleg³oœci¹ 
Bo¿¹  wytrwale  przekazywa³am  wszystkie  natchnienia  Ducha  Œwiêtego  po³¹czone   z   moimi 
duchowymi  ³askami  i  z  wa¿niejszymi  krzy¿ami  dnia  codziennego.

Oblubieniec   Niebieski   jest   moim   ¿yciem   i   zawsze   wznoszê   wzrok  ku  Niemu, 
i   wszystkie   polecenia   Jego   szanujê   i   ochoczo   wykonujê  w  czystoœci  i  mi³oœci  Jego  na
Chwa³ê  Jego.   Boski   Odkupiciel   œledzi   ka¿dy   mój   ruch,  i  On  jedyny  dobrze  wie,  ¿e  ja 
bardzo  pragnê,   aby   dusza   moja   by³a   zbawiona  i  przebywa³a  w  wiekuistym,  rozkosznym 
raju  Jego,  dlatego  te¿  On  wspomaga  mnie  na  tej  drodze  œwiêtoœci  i  nieustannie  rozprasza
moje  ciemnoœci,  aby  dusza  moja  mog³a  przebywaæ  w  Nim w bezmiarze niepojêtej wielkoœci
Jego.   Najukochañszy   i   niezast¹piony   Zbawiciel   ³askami   Swymi   rozwiewa   mój   smutek 
i  troski  dnia  codziennego,   tak¿e   zawsze   jestem   wierna   umi³owanej   ³asce  Jego  i  czyniê
wszystko  to,  co  w  mocy  mej.

Jestem  aposto³k¹  Oblubieñca  Niebieskiego,   dlatego   te¿  poprzez  Oblubienicê  Ducha 
Œwiêtego  Maryjê  z  pe³nym  oddaniem  pracujê  dla  Koœcio³a  Jego,  który znajduje siê w stanie 
agonalnym,  bo  nie  doœæ,  ¿e  poplecznicy  z³a  pragn¹  zliberalizowaæ  Go,   to  jeszcze  próbuj¹ 
wyrwaæ  Go  z  fundamentów  niezniszczalnych,   co   wo³a   o   pomstê   do   Nieba.  W  obecnej 
dobie  czasów  duchowe  Dzie³o  Pana  naszego,   które   prowadzê   w   Nim  jest  niezbêdne  nie 
tylko   dla  dobra  Koœcio³a  Chrystusowego,   ale   równie¿  i  dla  ca³ego  upad³ego  œwiata,   aby 
grzesznicy   chocia¿   odrobinê   mogli   zapoznaæ  siê  z  niepojêtymi  g³êbinami  niezg³êbionych
tajemnic   Odwiecznej   M¹droœci,   co   pozwoli   im  przejrzeæ  i  jednoczeœnie  wejœæ  na  drogê 
nieskoñczonej  dobroci  Wszechmog¹cego.

Poprzez   prowadzenie   Dzie³a   Pana  naszego  dusza  moja  zosta³a  wywy¿szona  ponad
naturê,   bo   przecie¿   ona   przemieszcza  siê   poprzez  ciemnoœci  najciemniejszej  nocy  ducha
w    nieskoñczonych    niepojêtoœciach    Umi³owanego,    który    niejednokrotnie   rozœwietla   j¹
jasnoœciami  Swymi.  Od  czasu  do  czasu  dusza  moja  wydostaje siê z najg³êbszych, mi³osnych 
ciemnoœci  Wszechmocnego,   które   kosztowa³a  w  stanach  ekstatycznych,  ale  jedynie  po  to, 
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aby   wejœæ  w  bezdenn¹  otch³añ  cierpieñ  Ukrzy¿owanego,   które  za  spraw¹  szatana  spadaj¹ 
na  Niego  od  grzesznych  dzieci  Jego.   Mimo,   ¿e   jestem   ufna  w  Boskim  Oblubieñcu,   ale 
czasami  przychodz¹  takie  chwile,  g³ównie  pod  wp³ywem i na uciechê szatana, ¿e zbyt bardzo 
pogr¹¿am  siê  w  przemijaj¹cych  sprawach,   które  spalaj¹  ducha  mego  i  odbieraj¹  mi  mocy 
Bo¿ej,  ale  to  jest  jedynie  tylko  krótkotrwa³e  i  dalej  realizujê  wolê  Bo¿¹  nie  bacz¹c  ju¿ na
prawie  16 - letnie  milczenie  od  duchownych  w  sprawie  misji  mej,   któr¹   bêdê   pe³ni³a  do
ostatniego  tchnienia  swego  na  Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego. 

K  Jedyny  Bóg  w  Trzech  Osobach  -  Ojcu  Przedwiecznym,  Synu  i  Duchu  Œwiêtym 
pomaga  mi  w  odwadze  Swej  wype³niæ  jak  najm¹drzej  Dzie³o  Swe,  które  przecie¿  w  ca³ej
pe³ni  uzale¿nione  jest  tylko  od  Niego,   bo  On  tylko  wprowadza  duszê  m¹  w  nadnaturalne
Boskoœci  Swe,  które  nie  podlegaj¹  ¿adnym  formom,  ani  te¿  pojêciom, a ja jednak musia³am
to   jakoœ   wszystko   umiejêtnie   uj¹æ   chocia¿  w  ogólnych  zarysach,   aby  w  prawdzie  Jego
dosiêgn¹æ  grzeszne  dzieci  Jego.   Strumienie   Bo¿ej   dobroci   i  nieskoñczonego  mi³osierdzia 
widoczne  s¹  w  moim  ¿yciu  na  ka¿dym  kroku,  i  poprzez  ³askê  uczestniczê  w odwiecznych 
tajemnicach  nieustannie  czuwaj¹c   z   Chrystusem  i  Maryj¹  przy  jednoczesnym  œwiadczeniu 
o  autentycznoœci  mojej  nadprzyrodzonej  misji,  i  wyposa¿ona  “moc¹  z  wysokoœci” (Dz 1, 8) 
pragnê   wydaæ   b³ogos³awiony   owoc   duchowego   Dzie³a   Bo¿ego   na  czele  z  poznan¹  ju¿
przez  duszê  m¹  tajemnic¹  Trójk¹ta  Bermudzkiego.

Prawdê  tajemniczych  znikniêæ  bytów  skoñczonych  w  tajemnych miejscach na œwiecie 
nikt   nie   potrafi   podaæ,   ewentualnie   przypuszczenia,   i   dziêki   ³asce  Bo¿ej  za  przyczyn¹ 
Ducha   Œwiêtego   dusza   moja   jest   narzêdziem   w   Rêkach   Rodziców   Niebieskich,   która 
zosta³a   odwiecznie   stworzona,    aby    objawiæ   œwiatu   prawdê   Bo¿¹   tej   nadprzyrodzonej
rzeczywistoœci,   która   ma   zwi¹zek   z   doczesnoœci¹,   a   do   wejœcia   której   potrzebna   jest 
E u c h a r y s t i a,    która    uobecnia    krzy¿ow¹    ofiarê    Chrystusa    i    daje    nam   Samego 
Chrystusa,  jako  po¿ywienie  dla  dusz.

Poprzez    przemienienie    duszy    mej    za    spraw¹    Boga   wesz³a   ona    w    œwiat³o
nadprzyrodzonej   tajemnicy   Trójk¹ta   Bermudzkiego,   gdzie  rozœwietlane  s¹  prawa  Bo¿e,
które   na   ziemi   poprzez   rozum   s¹   nierozpoznawalne  i  niewyt³umaczalne  ze  wzglêdu  na
ograniczonoœæ  i  skoñczonoœæ  rozumu,  tak¿e   tylko  w  prawie  Bo¿ym  i  w  prawdzie  Mi³oœci 
mo¿na   wejœæ   w   tê   tajemnicê,   aby  przebóstwionym  umys³em  Bo¿ym  poj¹æ  j¹  dog³êbnie.
W   tej   Boskiej   tajemnicy  nie  ma  po³owicznych  rozwi¹zañ,   tak  jak  nie  ma  po³owicznego 
¿ycia,   bo  dusza  moja,  jak  i  wszystkie  dusze  nale¿ymy  do  Trójcy  Œwiêtej  i   Matki  Bo¿ej,
tak¿e   poznaæ   j¹,   to   znaczy  z  woli  Bo¿ej  byæ  razem  z  Chrystusem  przybitym  do  Krzy¿a 
i  byæ  przebóstwionym  w  Samego  Niego,   aby  poznawaæ  j¹  nie  tylko  poprzez  znaki  czasu,
gdzie   dusza   moja   powi¹zana   jest   z   ca³ym   Wszechœwiatem,  ale  równie¿  poprzez  naukê
Jezusa  Chrystusa,  objawienia  ze  œwiata  nadprzyrodzonego  i  s³owa  Ojca  Niebieskiego, który 
prowadzi  mnie  drog¹  œwiêtoœci  do  Siebie.

S³owo   Wcielone   poprzez   pos³uszeñstwo  duszy  mej,  mi³oœæ   oraz   bieg  wypadków 
kieruje  Opatrznoœci¹  Sw¹  do  odwiecznie  zaplanowanego  celu,   aby   objawi³o  siê  ludzkoœci 
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nieskoñczone  mi³osierdzie  Jego,  dlatego  te¿  ws³uchujê  siê  w  S³owo  Bo¿e, które obwieszcza
mi   prawdê  Swoj¹,   która   i   tak   w   ca³ej   pe³ni   zosta³a   wyjawiona   w   ¯ywej  Ewangelii. 
Odkupiciel  w  Liturgii  udziela  mi  ³aski  Swej   i   prowadzi   do   Ziemi   Obiecanej,  która  jest 
Samym  Bogiem  w  Trójcy  Jedynym,  i  w  którym  mo¿na  uzyskaæ  wszystko,  bo  w  Nim  jest 
nie  tylko  tajemnica  Trójk¹ta   Bermudzkiego,  ale  dos³ownie  wszystko.

Do   ods³oniêcia   odwiecznej   tajemnicy  T r ó j k ¹ t a   B e r m u d z k i e g o   zosta³am 
za   wstawiennictwem   Maryi   powo³ana   przez  Trójcê  Œwiêt¹  oraz  przez  Koœció³  w  Jezusie
Chrystusie,   gdzie   nasz   Zbawiciel  i  Odkupiciel  przed³u¿any  jest  w  przestrzeni  i  w  czasie, 
tak¿e  w  swoim  wezwaniu  Bo¿ym  dajê  jedynie  mi³oœæ  i  w  zamian  nic nie pragnê otrzymaæ,
jedynie  pragnê,  jak  najdoskonalej  wype³niæ  zadanie  swe.   Ods³oniêcie   œwiatu  tej  tajemnicy 
Bo¿ej  sta³o  siê  dla  mnie  treœci¹  ¿ycia, które powsta³o wy³¹cznie za spraw¹ Boga, i Odkupiciel
poprzez  duszê  moj¹  cierpi,  przemawia,  dzia³a  i  mi³uje;  i  w  tej  tak  wielkiej  sprawie  Bo¿ej 
nie  mo¿na  godziæ  siê  na  ¿adne  alternatywy  ziemskie,  bo  ca³e  przedsiêwziêcie  pochodzi od
najpe³niejszej  doskona³oœci  tj.  od  S³owa  Odwiecznego.

Z Z Z  Najukochañsi   R o d z i c e   N i e b i e s c y   latami   przygotowywaliœcie  duszê
moj¹,  aby  ona  by³a  podatna  na   ³askê  Wasz¹  i  poznawa³a na drodze prawdy nadprzyrodzon¹ 
rzeczywistoœæ  tajemniczego  znikania  bytów  skoñczonych,  która  mo¿liwa  jest do wch³oniêcia 
jedynie   w   prawdziwej   œmierci   krzy¿owej  w  zmys³ach  i  w  duchu.   Mistrzowie  Niebiescy
chcia³abym   przylgn¹æ   do   Was   na   wieki   i   id¹c   krok   w   krok   za  Wami  zmierzam  ku 
autentycznej   wiekuistej,   nadprzyrodzonej   Œwiat³oœci   Waszej   bez   której   w  ciemnoœciach 
ziemskich  niemo¿liwe  jest  zbawienie  wieczne  ani  te¿  poznanie  tajemnic  Waszych. Rodzice 
Niebiescy  jestem  bardzo  rozmi³owana  w  Was   i   mimo,  ¿e  znajdujê  siê  na  pe³nym  Morzu 
Boleœci  i  sterujecie  moim  statkiem  zgodnie  z  mapami  Królestwa Waszego, gdzie statek jest
Koœcio³em,  a  ja  jako  córka Koœcio³a, ale przecie¿ dziêki nieskoñczonej ³asce Waszej wspinam 
siê po mistycznych schodach statku Waszego,  aby  w  ¿yciu  przysz³ym  stan¹æ z Wami “ twarz¹ 
w  Twarz. ”   Póki   jeszcze   ¿yjê   wype³niam   ju¿   ostatnie   polecenia   Wasze,   aby   w   pe³ni
wype³niæ  wolê Niebios i przekazaæ ludzkoœci ca³e duchowe Dzie³o na czele z tajemnic¹ Trójk¹ta 
Bermudzkiego,   co   w   pe³ni   czasów   wszystko   to   bêdzie  zatwierdzone  przez  ten  topi¹cy, 
przepo³owiony  i  zwyciê¿ony  statek,  to  jest  K o œ c i ó ³,   co  mam  to  zagwarantowane  przez
Ciebie  mój  niezast¹piony  i  najukochañszy  Zbawicielu.  Amen.  Z Z Z 

 Z  woli  Bo¿ej   nigdy  nie  da³am  miotaæ  siê  falami  ludzkimi  ob³udnych  grzeszników,
jedynie  falami  Bo¿ymi  Nieskoñczonego  Morza,  tak¿e  od  d³u¿szego  ju¿  czasu  po  schodach 
mistycznych  Statku  Bo¿ego  w  odpowiedniej  szacie  godowej  ( 1P 1,  12 )   idê   za   œwiat³em 
¿ycia  ( J  8,  12 )   i   wype³niam  swoje  powo³anie  w  Bo¿ym  Dziele  Zbawienia  tym  bardziej,
¿e  z  woli  Wszechwiedz¹cego  dusza  ma  otrzyma³a  ogrom  ³ask,   ¿e  wiele  niepojêtoœci  Jego 
nie   mo¿e   ona   ogl¹daæ   w   swoim   œmiertelnym,   tymczasowym  ciele,  dlatego  te¿  podczas
mistycznych   nocy   tak   czêsto   opuszcza   ona   w   Nim   cielesne   kraty,   aby   mog³a  bywaæ 
w  nierozpoznawalnych,  nieœmiertelnych  tajemnicach  Jego.  Gdy  na  czas  okreœlony  dusza ma 
przekroczy  w  Bogu  pow³okê  cielesn¹,   to  bywa  ona  w  Nim  w  najprzeró¿niejszych  sferach
niepojêtoœci   Jego   pocz¹wszy   od  przeb³ogich  œwiat³oœci  nad  œwiat³oœciami,  a  skoñczywszy 
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na   najokropniejszym  piekle,   aby   mog³a  ona  to  wszystko  przekazaæ  do  pamiêci  mej,  a  ja
z  kolei  dla  potomnych.

Jako   córka   Boga   jestem   bez   granic   zakochana  w  najwy¿szym,   wszechmog¹cym 
Trójjedynym   Bogu   i   nieustannie  czuwam  w  Nim,   i   poprzez   ukazanie   obecnoœci   Boga 
w   widzialnym   i   niewidzialnym   œwiecie   w   moim   mistycznym   ¿yciu    pragnê   uzdrowiæ 
zlaicyzowany   œwiat,   aby   po³o¿yæ   kres   rozpuœcie,  aborcji,  eutanazji,  ... ,  i  aby  zagubione 
owce   strzeg³y   dusze   swe   od   wiecznego   potêpienia.  Na   mojej  drodze  krzy¿owej  jestem 
wierna  Koœcio³owi,  i  z  woli  Samego  Chrystusa  przekaza³am  mistyczny,  niewidzialny  œwiat 
Bo¿y,   aby   upewniæ   bezbo¿ników  o  realnie  istniej¹cym  duchowym  œwiecie,  który  zaczyna
siê   za   zas³on¹   przekroczenia   progu  œmiertelnego  dla  wszystkich  dusz,  gdy  opuszcz¹  one 
tymczasowe  cielesne  wiêzienie.

Im   bli¿ej   szczytu   mistycznej  Góry  Karmel,  tym  coraz  wiêcej  mam  przeciwnoœci, 
tak   jakby   sprzysiêg³o   siê   ca³e   Niebo,  aby  utrudniæ  mi  tê  krzy¿ow¹  drogê,  ale  wszystko 
dzieje   siê   za   spraw¹   szatana   z   dopuszczenia   Pañskiego,   tak¿e   tê  ciernist¹,  a  zarazem 
mi³osn¹  drogê  œwiêtoœci  przebrnê  wœród  najciemniejszej  nocy  ducha.  Prowadz¹c  tak wprost 
nieprawdopodobne  duchowe  Dzie³o  Boskiego  Oblubieñca   mog³am   zaznaæ   ogrom   pokoju, 
przes³odkoœci   i   szczêœliwoœci,   które   by³y   równowa¿one   przez   najboleœniejsze  cierpienia
Ukrzy¿owanego,  dlatego  te¿  dusza  ma  przep³ynê³a  w Bogu najprzeró¿niejsze Boskie Oceany, 
aby  mog³a  ona  odrobinê  wch³on¹æ  m¹droœci  Ukochanego,   który   tak  bardzo  wywy¿szy³  j¹ 
ponad  wszystko  co  stworzone,  bo  ona  zaufa³a  mu  tak  jak  Niepokalana.

W   drodze   duchowej   do   mi³osiernego  Niebieskiego  Oblubieñca,  który  jako  jedyny
w   ca³ym   Wszechœwiecie   jest   dla   mnie   wszystkim,   bo  tylko  w  Nim  i  z  Nim  czujê  siê
najlepiej  w  umi³owanej  samotni  swej,   któr¹  mam  w  twierdzy  duszy  mej    n i c   m i    n i e 
p o t r z e b a    od    zmys³owych   owiec   Bo¿ych,    które    jedynie    zak³ócaj¹    spokój   ducha
i  zach³ystuj¹  siê  przemijaj¹c¹  przejœciowoœci¹,  która  prowadzi  ich  w  bezpowrotne  kleszcze 
szatana,  który  jest  ksiêciem piekielnego imperium swego, które ma niesamowicie przeolbrzymi 
zasiêg  w  zagubionych  i  zatwardzia³ych  duszach.

 
Ca³e   moje   odwieczne   powo³anie   odbywa   siê   pomiêdzy   dusz¹   moj¹   a  Bogiem, 

i  wspomagane  jest  za  pomoc¹  wszelkiego rodzaju ³ask i darów duchowych, przede wszystkim 
daru  m¹droœci  i  daru  wiedzy,   tak¿e  przyobleczona  w  Ducha  Œwiêtego  obecnego  nie  tylko 
w   Biblii   lecz   tak¿e  w  tradycji  Koœcio³a   naœladujê   Zbawiciela,   który   jest   Synem   Ojca 
Przedwiecznego  ( ks.  Wac³aw  Œwierzawski ).   Swoje   nad   wyraz   s³odkie   powo³anie   Bo¿e 
przekaza³am   w   ciemnej  nocy  wiary  pod  os³on¹  ob³oku  Bo¿ego,  w  najwiêkszych  g³êbiach
twierdzy  duszy  mej  wed³ug  s³ów: ¡ jeœli  bowiem  ktoœ  chce  znaleŸæ  jak¹œ rzecz ukryt¹, musi 
wejœæ  w  takie  ukrycie,  gdzie  ta  rzecz  znajduje  siê ¢ ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ).

W  g³êbokiej  pokorze  wyrzekam siê siebie samej i opuszczam wszystko, aby zjednoczyæ 
siê  z  Bogiem  i  wejœæ  w  gêstwinê  Jego  na  ca³¹  wiecznoœæ, dlatego te¿ podczas kontemplacji
pracujê   nad   urzeczywistnieniem   Bo¿ego   Planu,   który   zmierza   do  zbawienia  wszystkich 
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ludzi  (1 Tm 2, 4).  Mam  Ducha  Prawdy  Bo¿ej,  tego  ducha,  którego  œwiat  przyj¹æ  nie  mo¿e
( J 14,  23 ),  i  jednoczê  siê  z  G³ow¹  Koœcio³a  ( Ef  1, 10 ),  abym  w  Duchu  Œwiêtym  dosz³a 
do  pe³ni,  któr¹  Stwórca  zamierzy³  dla  duszy  mej.

Moje   g³êbokie   doœwiadczenia   duchowe   pozwalaj¹   zanurzyæ  siê   duszy  mej   coraz
g³êbiej  w  tajemnicach  Ukochanego,  dlatego  te¿  muszê w pokorze i cichoœci przejœæ tê obecn¹ 
ciemn¹   noc   ducha,   która   wkroczy³a   w   moj¹   przemijaj¹c¹   doczesnoœæ.   Poprzez  udrêki
i   radoœci   g³oszê   Chwa³ê  Najwy¿szego,  który  nie  tylko  rozjaœnia  mój  rozum,  ale  równie¿ 
oœwieca   ca³¹   moj¹   drogê   doskona³oœci,    która    rozpatrywana   jest   jedynie   w   wymiarze 
rzeczywistoœci nadprzyrodzonej,  gdzie nie siêgaj¹ ¿adne ob³udne lewicowo-liberalne dyrektywy, 
ani  te¿  ¿adna  pod³oœæ  ludzka,  która  oczywiœcie  nie  ma  granic.  Zdajê  sobie  sprawê  z tego,
¿e  dopóki  dusza  ma  bêdzie  przebywa³a w ciele,  to  ci¹gle bêdê nara¿ona na najprzeró¿niejsze 
cierpienia  i  przeœladowania  od  zewn¹trz,   abym   poprzez   te   ogniowe  próby  mog³a  przejœæ 
w  otchañ  najwiêkszej  mi³oœci  Ukochanego.

Kap³an  Niebieski  wprowadzi³  duszê  moj¹   w   w e w n ê t r z n e   ¿ y c i e   S w e   ju¿ 
tutaj  na  ziemi,  aby  mia³a  ona  zawsze  namiar  na  ¿ycie  nadprzyrodzone,  które daje jej pe³ny 
spokój  i  zadowolenie.   Z   woli   S³owa  Wcielonego  poprzez  zjednoczenie  mistyczne  z  Nim 
i   w  Nim  dusza  moja  zosta³a  wyniesiona  do  poziomu  ¿ycia  Jego  i  w  mistycznych  nocach
przekracza   ona   próg  wiecznej  œmiertelnoœci,  i  w  Nim  te¿  przemieszcza  siê  w niepojêtych
sferach  Jego,   w   których   poznaje   tajemnice   Wcielenia   Jego   oraz  kosztuje  aromaty  tych 
nienasyconych  s³odkoœci  Jego  oraz  doznaje  radoœci  wiecznego  ¿ycia  Jego.

Jako  córka  Jezusa  Chrystusa  nieustannie  noszê   w   ciele   swoim   konanie  Jego,  aby 
¿ycie  Jego  objawi³o  siê  w  moim  ciele  ( 2 Kor  4,  10 ),   i   jak  d³ugo  pozostanê  w  ciele,  to
jestem   pielgrzymem   z   daleka   od   Pana   ( 2 Kor  5,  6 ).    Na    mojej   mistycznej   drabinie 
doskona³oœci   zawsze   ze   wszystkim   zwracam  siê  do  Pana  naszego,   co   nawet  wynika  to 
z  moich   tekstów   pisanych   w   Nim,   ale   czasami  s¹  takie  chwile,  ¿e  modlê  siê  tylko  do 
N i e p o k a l a n e j,    aby  wyjedna³a  mi  Ona  ³askê  m¹droœci,  cierpliwoœci  i  pokory  u  Syna 
Swego,  natomiast  do  b³ogos³awionych  czy  te¿  œwiêtych  dusz  prosz¹c  ich o wstawiennictwo 
u  Wszechmog¹cego modlê siê bardzo rzadko,  ale  za  dnia  zawsze  powiem  jakiœ  akt strzelisty 
do  moich  ukochanych,  zbawionych  dusz,  które  odpoczywaj¹  ju¿ w œwiat³oœci Umi³owanego.

Ka¿de  Dzie³o  Bo¿e  w  Boskim  Oblubieñcu  ma  swój  sposób  zrealizowania  i  nie  ma 
to  dla  mnie  znaczenia,  ¿e  nie  mogê  “dostukaæ siê”  do  watykañskich  wrot,  które  non - stop 
s¹  dla  mnie  zamkniête  przez  nierzetelnych  duchownych,   którzy  nie  dostarczali  duchowych 
przesy³ek   mych  ani  poprzedniemu  Benedyktowi  XVI - mu,    ani   te¿   obecnemu  Biskupowi 
Rzymu   i   Nastêpcy   Œwiêtego   Piotra   Franciszkowi  (@Pontifex_pl).  W  moim  odwiecznym 
powo³aniu  liczy  siê  to,   ¿e   pod   wzglêdem   pisemnym   zakoñczy³am  ca³e  duchowe  Dzie³o 
Bo¿e,  a  o  resztê  w  pe³ni  czasów  zatroszczy  siê  Trójca  Przenajœwiêtsza,   z   któr¹  w  pe³nej 
harmonii   pod  czu³¹   i   niezawodn¹  opiek¹  Poœredniczki  naszego  zbawienia  Maryi  realizujê
testament   Niebios   w   stosunku  do  duszy  mej  na  chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego.  Szczêœæ 
Bo¿e ! Anna  Aniela  Flak
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