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Jezus Chrystus hojnie obdziela duszê m¹ ³askami Swymi
W³adca mi³oœci Jezus Chrystus tak hojnie obdziela duszê m¹ ³askami Swymi, bo
przecie¿ bardzo czêsto wchodzi ona w niezg³êbione i w œwietlane tajemnice Jego, gdy podczas
snów opuszcza ona w Nim czasoprzestrzeñ, dlatego te¿ nigdy nie mo¿e ona nasyciæ siê
niewyczerpan¹ i niepojêt¹ mi³oœci¹, radoœci¹ i m¹droœci¹ Jego, która daje jej mo¿noœæ
nieograniczonego dzia³ania w sprawach Jego, gdy ona jest ju¿ w Nim w swojej cielesnej
pow³oce. Te krótkotrwa³e wizyty duszy mej w wiecznej szczêœliwoœci dziej¹ siê za spraw¹
Trójjedynego Boga, który wprowadza j¹ w Sobie w coraz to inne niepojêtoœci Swe, które
nie sposób przekazaæ, tak¿e na podstawie prze¿yæ duszy swej mogê powiedzieæ, ¿e dusze
zbawione ci¹gle podziwiaj¹ nieskoñczon¹ nieskoñczonoœæ i poznaj¹ coœ nowego, i jak widaæ,
¿e one i tak nigdy nie nasyc¹ siê mi³oœci¹ Pana naszego, i nie pojm¹ te¿ wszystkich
tajemnic Jego w Oceanie Wiekuistego Szczêœcia. Pragnê dodaæ, ¿e po tych przeb³ogich
³askach z woli Boskiego Oblubieñca dusza ma bêd¹c ju¿ w cielesnych kratach jeszcze
odrobinê syci siê tymi przesz³ymi ³askami Ukochanego i mimo, ¿e ja podchodzê do tych
przemijaj¹cych ³ask w sposób duchowy, ale one utkwione w pamiêci mej raduj¹ równie¿
i serce me, jak i ca³y mój umys³, a poza tym one pozwalaj¹ prze¿yæ mi w Bogu nastêpne
przeciwnoœci, które b¹dŸ co b¹dŸ, ale zawsze dokonuj¹ siê z dopuszczenia Bo¿ego.
To jest takie niepojête i na ludzki rozum niemo¿liwe do wyobra¿enia sobie jak
w widzeniu wiecznym mi³uj¹ dusze Boskiego Oblubieñca ?, dlatego te¿ Kap³an Niebieski
wybra³ duszê m¹, aby mog³a ona kosztowaæ w Nim niepojêt¹ i nadziemsk¹ mi³oœæ oraz,
aby mog³a wzbijaæ siê w Nim w sferach widzialnych i najczystszych w nadprzyrodzonej
rzeczywistoœci. Z tych upojnych nocnych lewitacji dusza ma du¿¹ czêœæ przekazuje do pamiêci
mej, tak¿e ten niewielki r¹bek niedostêpnych i niewidzialnych tajemnic Bo¿ych przekazujê,
które mo¿emy odbieraæ tylko wiar¹ opart¹ na rozumie. Tak bardzo Boski Oblubieniec
rozkocha³ dusz¹ m¹ w Sobie, tak¿e ona zatonê³a w Nim, i tylko wówczas budzi siê ona
do tego doczesnego ¿ycia, kiedy naprawdê musi, i kiedy zbyt bardzo doskwieraj¹ jej
tymczasowe cierpienia, ale kiedy w ca³ej pe³ni zatopi siê ona w Panu naszym, to jest tak
wielce rozpalona mi³osnym p³omieniem Jego, który dosiêga jedynie dusz zbawionych. Na
mojej drodze œwiêtoœci dusza ma nieprzerwanie jest o¿ywiana i uœwiêcana, aby mog³a ona
jak najczêœciej przebywaæ z upragnionym i ukrytym Umi³owanym, który przeprowadza j¹
do ¿ycia wiecznego.
Czasami te¿ tak bywa, ¿e dusza ma po opuszczeniu w Bogu cia³a w mistycznych
nocach momentalnie znajdzie siê w Przestrzeni Bo¿ej niepojêtego, nieskoñczonego œwiata,
gdzie w sferach tych zakres lewitowania jej w Bogu jest bardzo ograniczony, poniewa¿
nie przekroczy³a ona jeszcze œmiertelnego progu na ca³¹ wiecznoœæ, bo to s¹ jej tymczasowe
wêdrówki w zaœwiaty, po których zawsze musi ona wracaæ do œmiertelnego cia³a. Kiedy
dusza ma lewituje w Bogu, to ca³a rozmi³owana jest ona w Stwórcy, i ten nieustanny
Boski ruch powoduje coraz wiêksze rozpalenie mi³oœci Bo¿ej, która wylewa siê z twierdzy
duszy znajduj¹cej siê w takim stanie rozkochania, ¿e nie mo¿e ona nadziêkowaæ siê Bogu
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Jezusa Chrystusa obmywa duszê m¹ z grzechów mych, i dziêki niej dusza ma tak czêsto
bywa w Nim w zdroju niepojêtych ³ask Jego, i to g³ównie za przyczyn¹ Niepokalanej,
która wyb³aga³a dla niej nieskoñczone mi³osierdzie u Syna Swego.
Moc mi³oœci Najœwiêtszego z ka¿dym dniem coraz bardziej przemienia duszê m¹
w Siebie, tak¿e w odblaskach Trójcy Œwiêtej dusza moja zg³êbia prawdy Niebios, gdy
oczywiœcie na czas okreœlony przekroczy ona w Boskim Odkupicielu przestrzeñ i czas,
i wejdzie w pozaprzestrzennoœæ i pozaczasowoœæ wiekuistego, nadprzyrodzonego œwiata,
który dostêpny jest jedynie dla dusz. Przewodnik Niebieski nadzwyczaj delikatnie ubogaca
dusz¹ m¹ darami Swymi, aby poprzez nie by³a ona wyzwolona z granic zmiennoœci, dlatego
te¿ poci¹gniêta w Nim do smakowania mi³oœci Jego poznaje ona te¿ w Nim niepojêtoœci
Jego, które s¹ wznios³oœci¹ nad wznios³oœciami w OjczyŸnie Jego.
Syn Bo¿y, nasz najukochañszy Boski Odkupiciel obmywa duszê m¹ z grzechów
mych, aby ona w czystoœci Jego mog³a mi³owaæ Go w Nim oraz poznawaæ i rozumieæ
niepojête tajemnice Jego w Nim. W czystej mi³oœci dusza ma wchodzi w niepojêtoœci
Umi³owanego swego, poprzez którego wszystko dzieje siê przez Niego i w Nim, tak¿e
zawsze ona przebywa w niewidzialnym i b³ogos³awionym krêgu Jego. Dusza ma w sposób
szczególny zosta³a zraniona mi³oœci¹ Bo¿¹ i ona goreje w tym mistycznym, mi³osnym
balsamie, i ta niepojêta i przes³odka mi³oœæ Jezusa Chrystusa rozla³a siê równie¿ i na umys³,
serce i wszystkie cz³onki cia³a mego, ¿e nawet trochê tej niepojêcie aromatycznej mi³oœci
Bo¿ej przela³am w duchowych tekstach swych zawartych w mistycznych ksi¹¿kach mych,
aby ona niepotrzebnie nie rozla³a siê na grzeszn¹ ziemiê, tak¿e ³atwo mo¿na wywnioskowaæ,
¿e ja jako córka Ojca Niebieskiego jestem nad wyraz opêtana mi³oœci¹ Jego.
Pan Jezus przeszy³ duszê moj¹ rozpalonym ogniem mi³oœci, która musia³a pêkn¹æ
na dwie równe czêœci, co mia³am przepowiedziane poprzez lustro, które pêk³o na dwie
równe czêœci w wizji cielesnej, kiedy w 1984 r. widzia³am Zbawiciela oczyma cia³a i oczyma
duszy, bo wtedy dusza moja nie by³a ¿ywym odbiciem Chrystusa, poniewa¿ Zbawiciel by³
jedn¹ po³ówk¹ lustra, a ja drug¹, a do wejœcia i pojêcia w ca³ej pe³ni nie tylko tajemnicy
Trójk¹ta Bermudzkiego, ale wszystkich tajemnic Bo¿ych potrzebna jest j e d n o œ æ, aby
czêœæ z³a zosta³a pogrzebana, a czêœæ dobra, odrodzona w Bogu przesz³a do Królestwa
Bo¿ego. Poprzez zgie³k zburzonego Morza (mistyczny sen ze statkiem), poprzez ujarzmienie
zmys³ów oraz w³adz zosta³am z woli Bo¿ej wezwana do nadprzyrodzonej ciszy, do
mistycznego ¿ycia, i jako córka Rodziców Niebieskich o¿ywiona Duchem Bo¿ym bardzo
ulegle kroczê pod dzia³aniem ³aski do zrozumienia umys³em Bo¿ym tajemnic odwiecznie
przeznaczonych na duszê m¹.
Trójjedyny Bóg podnosi duszê m¹ do coraz wiêkszego stanu ³aski i nieustannie
przygotowuje j¹ do ca³kowitego zjednoczenia ze Sob¹ (chocia¿ ca³kowite zjednoczenie jest
przejœciowe na tym œwiecie ), i objawia mojemu rozumowi najczystsze nadprzyrodzone
prawdy, które trwaj¹ i trwaæ bêd¹ a¿ po wszystkie dni. Nasi¹kniêta jestem Bogiem i z woli
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wiêcej otrzymujê tych Boskich rozkoszy, tym wiêcej ich pragnê i czekam na odwiedziny
Pana naszego. Kap³an Niebieski rozpala w duszy mej nieustanne pragnienia na przyjœcie
Swe, i daje jej wiele rzeczy ujrzeæ i zrozumieæ w nadprzyrodzony sposób, aby z ca³¹
pewnoœci¹ p³ynê³a ona do portu wiecznego. Poprzez misjê m¹ przep³ywa mi³osny ¿ar do
wiecznej gor¹cej Otch³ani Mi³oœci Bo¿ej, i Ojciec Niebieski podnosi duszê m¹ do coraz
wy¿szego zjednoczenia ze Sob¹, aby ona jaœnia³a i upodabnia³a siê do Obrazu Jego
(2 Kor 3, 18).
Z Z woli Bo¿ej stara³am siê jak najdok³adniej przedstawiaæ ³aski Bo¿e, którymi
dosyæ czêsto karmiona jest dusza moja, aby Stolica Apostolska nie mia³a jakichkolwiek
w¹tpliwoœci i nie pos¹dzi³a mnie o wymys³ jakiœ rzekomych ³ask czy te¿ przemyœleñ,
które dopasowywane by³yby do prawdziwych dogmatów nieskazitelnego Królestwa
Niebieskiego. Niech duszê moj¹ wieczne piek³o poch³onie jakbym mia³a cokolwiek sk³amaæ
w tych moich mistycznych ksi¹¿kach, które pisa³am jedynie z rozkazu Bo¿ego, aby ratowaæ
upad³y œwiat, w którym przelewa siê wiele krwi, goryczy i niewyra¿alnego k³amstwa,
tak¿e to niespotykane okrucieñstwo, które oparte jest na diabelskiej nienawiœci, braku
godnoœci, najprzeró¿niejszych represjach, niesamowitych mordach, atakach na Papie¿a
i Koœció³ oraz na wymazaniu z doczesnego ¿ycia rzeczywiœcie istniej¹cego Jezusa Chrystusa
wo³a o wielk¹ pomstê do Nieba. Na mojej umi³owanej drodze krzy¿owej, która tak
bardzo uœwiêca duszê moj¹ cierpiê i radujê siê jedynie w Chrystusie, i przepraszam
Go za nieudolne pisanie w Imiê Jego oraz równie¿ przepraszam Go i za to, ¿e czasami
mo¿e coœ za s³abo przedstawi³am czy te¿ pominê³am tylko dlatego, ¿e nie by³am w stanie
przekazaæ w formach niepojêtoœci Jego, które przecie¿ nie podlegaj¹ ¿adnym formom.
Najukochañszy Boski Oblubieniec pragnie zbawienia wszystkich dusz lecz zwolennicy
i czciciele cywilizacji k³amstwa i œmierci na si³ê pragn¹ wymazaæ Go z przemijaj¹cego
¿ycia swego, dlatego te¿ na te wspó³czesne, zdemoralizowane czasy Kap³an Niebieski
pos³u¿y³ siê dusz¹ m¹, któr¹ tak bardzo hojnie obdarowuje ³askami Swymi, abym jako
wierna uczennica Jego przekaza³a r¹bek niepojêtych tajemnic Jego, które znajduj¹ siê
za zas³on¹ progu œmiertelnego, aby po zapoznaniu siê z moim odwiecznym powo³aniem,
jak najwiêcej dusz wesz³o na drogê œwiêtoœci czyli, aby jak najwiêcej dusz móg³ zbawiæ
wszechmocny Stwórca, z woli którego p o n i ¿ e j p o d a m t r o c h ê ³ a s k J e g o,
aby zagubione i grzeszne owce Bo¿e wesz³y w œwiat ducha, który dostêpny jest jedynie
w Bogu, z Bogiem i za spraw¹ Boga.
18 sierpnia 2009 r. we œnie dusza moja przemieszcza³a siê w Bogu nad oceanami,
nad którymi by³a nad wyraz s³oneczna pogoda, i lewitowa³a ona tu¿ nad falami, a woda
by³a niebieska jak Niebo, i widzia³a ona dok³adnie fale, które z wielk¹ luboœci¹ jakby
w zwolnionym tempie unosi³y siê nad ni¹, tak¿e nie mog³a ona nacieszyæ siê t¹ niepojêcie
przeb³og¹ ³ask¹ Bo¿¹, która tak bardzo upaja³a j¹. W tej opisywanej ³asce dusza ma
z ca³¹ dok³adnoœci¹ odbiera³a w Bogu dŸwiêki fal, i kiedy budzi³am siê, to przez moment
by³am pewna, ¿e jestem nad oceanem, bo s³ysza³am szum oceanu w mieszkaniu swym.
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Bo¿ej dusza ma dalej p³ynie po niewidzialnych szlakach do ukochanego Portu Zbawienia.
Ka¿dego dnia wewnêtrznie kontemplujê Stwórcê Wszechœwiata pisz¹c te¿ w Nim
duchowe teksty i w tym upojnym pisaniu o sprawach Bo¿ych mam jasne zrozumienie, co
odczuwa dusza ma w danej chwili, a poza tym w samotnych godzinach, które s¹ wype³nione
Boskim Oblubieñcem oddajê ca³e serce i duszê m¹ jedynie tylko Jemu, dlatego te¿
oczarowana Nim mogê w mi³oœci i wolnoœci Jego swobodnie objawiaæ prawdy w Nim,
które istniej¹ od samej nieskoñczonoœci i s¹ wielkim darem dla Koœcio³a. Na mojej
ciernistej i mi³osnej drodze œwiêtoœci Boski Odkupiciel przenika moje myœli i dzia³ania,
tak¿e wszystkie moje poczynania przenikniête s¹ Nim, i On formu³uje te¿ moje sumienie
oraz nieustannie wtajemnicza mnie w tajemnice Swe.
26 sierpnia 2009 r. we œnie by³am bardzo s³aba fizycznie, jak i w duchu Bo¿ym,
a poza tym nie mog³am skupiæ siê w Bogu, i nagle zobaczy³am obok siebie Oblubieñca
Niebieskiego, który widz¹c moj¹ bezsilnoœæ podszed³ do mnie i zacz¹³ tak cierpliwie
i z wielk¹ czu³oœci¹ nauczaæ mnie jak mam dalej ¿yæ na Skale Jego, a w oddali zobaczy³am
duszê Taty swego, która z radoœci¹ Bo¿¹ pomacha³a mi rêk¹, po czym znik³a. Kiedy
obudzi³am siê nie pamiêta³am przem¹drych s³ów Pana Jezusa, który tak wolno przemawia³
do mnie, ale wzmocniona t¹ przeb³og¹ ³ask¹ Bo¿¹ dalej kontynuujê swoj¹ drogê krzy¿ow¹
w Panu naszym, aby dusza ma by³a zbawiona.
Ca³a moja mistyczna pielgrzymka realizowana jest pod wp³ywem dzia³ania Ducha
Œwiêtego i za spraw¹ Jego wszystkie moje poczynania przenikniête s¹ przykazaniami,
Ewangeli¹ i nauk¹ Zbawiciela, tak¿e jasno wynika, ¿e ca³¹ swoj¹ nadprzyrodzon¹ misjê
prze¿ywam Jezusem Chrystusem, który wszêdzie jest obecny w moim ¿yciu, tak¿e prawie
ca³y czas myœlê tylko o Nim i wszystko odnoszê do Niego, i z wielkiej mi³oœci do Niego
napisa³am a¿ tak wiele duchowych ksi¹¿ek w Imiê Jego. Na mojej tak bardzo zawi³ej
drodze œwiêtoœci mój Niebieski Pan dostarcza mi radoœci i emocji Swej, i za spraw¹ Jego
czerpa³am inspiracjê do moich mistycznych ksi¹¿ek, które s¹ wielk¹ os³od¹ i pouczeniem
nie tylko dla w³óczêgów z³a tego przemijaj¹cego œwiata, ale dla wszystkich pielgrzymuj¹cych
na tym œwiecie. B o s k i M i s t r z popchn¹³ córkê Sw¹ do ascetycznego przepe³nionego
mistycyzmem ¿ycia, aby mog³a ona w mi³oœci Jego przekazywaæ wiele prawd Królestwa
Jego, które s¹ niepoznawalne rozumem. Dusza moja cieszy siê szczególn¹ bliskoœci¹
Umi³owanego, który od czasu do czasu zostawia j¹ sam¹ sobie, tak¿e z ka¿dym przemijaj¹cym
dniem coraz bardziej ona scala siê z Nim. Jezus Chrystus jest ci¹gle ¿ywy w duszy mej,
tak¿e pragnie ona wiecznej obecnoœci Jego, dlatego te¿ nieustannie d¹¿y do jednej jednoœci,
aby byæ jedno w Trójcy Œwiêtej.
 Dusza cz³owieka, w którym Bóg dokonuje swojego wielkiego dzie³a musi byæ:
Po pierwsze czysta i przejrzysta by móg³ w niej dzia³aæ Duch Œwiêty. Dusza ma wznieœæ
siê ponad wszystkie rzeczy przemijaj¹ce Po drugie, zwa¿ajmy pilnie na dzia³anie Ducha
Œwiêtego. ¯adne bowiem poruszenie, ¿adne dzie³o nie dokonuje siê z przyjemnoœci¹, jeœli brak
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z przymusu, staje siê to dla nich udrêk¹ i Ÿród³em cierpienia. Po trzecie - doskona³oœæ
dzie³a wymaga, by narzêdzie siêga³o równie daleko co dzia³anie Mistrza. Bóg da³ duszy
Boskie œwiat³o, Jemu podobne, stanowi¹ce jakby Jego naturê, a do tego stopnia da³ je
duszy na w³asnoœæ, ¿e stanowi jakby jej czêœæ - uczyni³ to zaœ po to, by móg³ w niej
dzia³aæ z radoœci¹ (Mistrz Eckhart, “Kazania”).
W moim odwiecznym powo³aniu zaraz po krzywdzie moralnej z 9.10.1985 r. zwi¹zanej
z bezprawnym nie nadaniem mi stopnia doktora, która jest fundamentem Dzie³a Bo¿ego mia³am
dwa takie same mistyczne sny, poprzez które Zbawiciel da³ mi znaæ, ¿e z pomoc¹ Jego
wzniosê siê ponad wyrz¹dzon¹ krzywdê i prawdopodobnie w tych proroczych snach dusza
moja opuœci³a w Bogu cia³o i lewitowa³a w Nim. Ojciec Niebieski ³askawie pochyli³ siê
nad grzeszn¹ córk¹ Sw¹ Ann¹, która z woli Jego prowadzi ukryte, apostolskie ¿ycie na
miarê obecnych czasów i zanim ona ujawni³a siê drog¹ internetu na ca³y œwiat, to przecie¿
latami w wielkim ukryciu pisa³a duchowe ksi¹¿ki, które nios¹ g³êbok¹ wiarê w Trójjedynego
Boga i budz¹ do ¿ycia w Nim. Wszechmog¹cy wieczny Stwórca wielokrotnie wprowadza
córkê Sw¹ w trans pisania o duchowych sprawach, dlatego te¿ dziêki jedynie ³asce Jego
s ³ o w e m przekazujê niewyra¿alne sprawy z mistycznego œwiata Jego. W odwiecznym
powo³aniu mym, gdzie dusza ma sta³a siê narzêdziem pokoju Bo¿ego wszystko wykonujê
z wielk¹ luboœci¹, co tylko powie mi Ukochany lub te¿ co natchnie mnie Duch Œwiêty.
Nieustannie rozmyœlam o swoim umi³owanym Oblubieñcu Niebieskim, który podbi³
mi³oœci¹ Sw¹ duszê m¹, gdzie z woli Jego staje siê ona podobna do Niego ( Rz 8, 29 ),
i daje siê porywaæ z wielk¹ mi³oœci¹ wszystkim nakazom i wzlotom Jego, który prowadzi
j¹ do najwznioœlejszych darów Swych. Obecnie w mojej nadprzyrodzonej misji nasta³a ju¿
ostatnia faza dzia³ania tym bardziej, ¿e wype³ni³am pod wzglêdem pisemnym wolê Bo¿¹,
i przy moich dotkliwych g³ównie fizycznych cierpieniach i wielu nieuleczalnych chorobach
mogê ju¿ w ka¿dej chwili zasn¹æ w Panu naszym, ale dobrze wiem, ¿e w tej ostatniej fazie
¿ycia mego w Bogu pokonam wszystkie trudy przemijaj¹cej doczesnoœci przy pomyœlnym,
³agodnym, nadprzyrodzonym wietrze, podczas którego dusza ma prowadzona jest do portu
wiecznego przez Samego Boskiego Oblubieñca.
Kapitan Niebieski zaszczepi³ córce Swej odwieczn¹ mi³oœæ, która daje mi³oœæ
wieczn¹, tak¿e dusza jej nieustannie b³ogos³awi i wielbi Go tym bardziej, ¿e On rozkazuje
wiatrom ( Mk 4, 39 - 40 ), aby one bezpiecznie prowadzi³y j¹ na okrêcie Jego do portu
zbawienia, którym jest On Sam. Moja droga krzy¿owa zmierza ku Bogu, który jest celem
ka¿dej duszy, tak¿e z wielk¹ pokor¹, z uni¿eniem pod przewodnictwem Gwiazdy Morza Maryi
wesz³am w niezmierzone jasne œwiat³o Bo¿e, które oœlepia mój umys³, i w tej oœlepiaj¹cej
jasnoœci Bo¿ej rozum mój przesta³ funkcjonowaæ w swoim normalnym poznaniu, gdzie
z woli Bo¿ej rozumem Samego Stwórcy poznawa³am tajemnice Jego, które odwiecznie by³y
przeznaczone na duszê m¹.
11 listopada 2009 r. po raz kolejny we œnie dusza moja opuœci³a w Bogu cia³o
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¿e ona pojê³a, ¿e to nie jest jeszcze upojne Niebo, ale i tak by³a nad wyraz szczêœliwa
w Panu naszym, dziêki któremu pojê³a jak koj¹co i mi³oœnie dzia³a na ni¹ niepojêta rozkosz
b³ogiej ciemnoœci, która oczyma Boga jest widzialna i daje tyle niewyra¿alnego ukojenia,
¿e nie sposób wyraziæ, ani te¿ opisaæ tego wszystkiego ograniczonym jêzykiem. Te rozjaœnione
ciemnoœci nieziemskiej krainy, w których dusza ma w Bogu lewitowa³a by³y przesi¹kniête
najg³êbsz¹ cisz¹ i ta nadziemska cisza by³a jakby mistycznym œpiewem dla duszy mej,
tak¿e jak widaæ w wiecznej krainie ¿adna dusza nie zw¹tpi, ani te¿ nie znu¿y siê czy te¿
nie zniechêci siê, bo ona wszystko widzi i prze¿ywa w Panu naszym. Tak na marginesie
dodam, ¿e w tej niewyobra¿alnie przes³odkiej ³asce w tych niekoñcz¹cych siê ciemnoœciach
Bo¿ych dusza ma lewitowa³a w Bogu jedynie sama i nie mog³a nasyciæ siê tym przes³odkim
widokiem i t¹ cisz¹ Bo¿¹, która w tych ciemnoœciach tak koj¹co wp³ywa³a na ni¹.
Wielokrotnie ju¿ pisa³am, ale celem przypomnienia przypomnê to jeszcze raz,
¿e gdy dusza moja lewituje w Chrystusie w sferach Jego, to ona przemieniona w Niego
wysy³a blask promieni Jego, i te ciemnoœci dla niej w wielu wypadkach s¹ jak gdyby
pó³mrokiem, bo przecie¿ oczyma swymi ona widzi bardzo dok³adnie otaczaj¹ce j¹ sfery.
Gdy dusza moja po przekroczeniu w Bogu progu œmiertelnego tymczasowo lewituje np.
w ciemnoœciach Bo¿ych, to ona przewa¿nie jest pewna, ¿e taki stan bêdzie trwa³ wiecznie,
ale bez porównania wiêcej szczêœcia Chrystusowego doznaje dusza w samym N i e b i e,
gdzie panuj¹ jasnoœci nad jasnoœciami, bo wówczas dusze znajduj¹ siê w stanie mi³osnego,
wiecznego upojenia, co z woli Bo¿ej dusza moja wielokrotnie to doœwiadczy³a.
Z mistycznych doœwiadczeñ duszy mej mogê jeszcze tyle dopowiedzieæ, ¿e ona jest
bardzo rozmi³owana, gdy tak sama w Bogu lewituje czy te¿ bez ruchu przebywa w sferach
Ukochanego swego, bo ona przemieniona w Niego umys³em Jego wch³ania tajemnice Jego,
tak¿e ona ¿yje tylko Nim, dlatego te¿, kiedy wraca ona ju¿ do krat cielesnych i daje ¿yciu
mojemu cia³u, to wiadoma sprawa, ¿e bardzo pragnê idealnej s a m o t n o œ c i w Panu
naszym, i w gruncie rzeczy moje obecne ¿ycie jest w du¿ym stopniu monastyczne, które
dostosowane jest do wymogów prowadzenia mojego odwiecznego powo³ania. Za spraw¹
Pasterza Niebieskiego mam silne pragnienie ratowania dusz i st¹d te moje mistyczne
ksi¹¿ki, aby obudziæ serca grzeszników, którzy s¹ w ca³kowitym b³êdzie i na si³ê narzucaj¹
swoje pogl¹dy w ustanowionych, zdeprawowanych prawach swych, które nieustannie biczuj¹
Boskiego Odkupiciela, tak¿e oni przyzwyczaili siê do cierpienia zadawanemu nienarodzonemu
dziecku i do najprzeró¿niejszych cierpieñ ca³ej ludzkoœci.
5 grudnia 2009 r. podczas mistycznej nocy dusza ma opuœci³a w Bogu czasoprzestrzeñ
i znalaz³a siê w niepojêtych g³êbokoœciach tajemnic Bo¿ych w najciemniejszej nocy sfery
nadprzyrodzonej, która momentalnie zosta³a rozjaœniona promieniami Chrystusowymi wœród
których sta³ Sam Zbawiciel. W tej opisywanej ³asce Bo¿ej dusza ma by³a nasi¹kniêta mi³oœci¹
Boskiego Oblubieñca i moc¹ tej mi³oœci zrozumia³a, ¿e kosztuje r¹bek s³odyczy z raju
wiecznego i mimo, ¿e ona nie rozmawia³a z Ukochanym, ale cicha kontemplacja Umi³owanego
tak j¹ upaja³a mi³oœci¹ Jego, ¿e ona by³a w ci¹g³ym ekstatycznym stanie i to najwy¿szego

-7upojenia. Kiedy tak dusza moja syci³a siê mi³oœci¹ Pana naszego, to wiadomo, ¿e by³a
ona skoncentrowana jedynie na wielbieniu Jego Samego, ale ten stan niewyra¿alnego,
mistycznego ukojenia zosta³ nieco przerwany, bo mimo, ¿e dusza ma jeszcze kosztowa³a
aromaty mi³oœci Bo¿ej, ale jednoczeœnie widzia³a ona przed sob¹ dusze potêpione na
cmentarzach, jak i dusze w czyœæcu cierpi¹ce, które wiadomo, ¿e znajduj¹ siê w niewidzialnej
doczesnoœci i bardzo czêsto tam, gdzie one odesz³y z krat cielesnych na ca³¹ wiecznoœæ.
W tych niepojêtych sferach Bo¿ych dusza moja nie mia³a wizji wyobra¿eniowej, tylko
jednoczeœnie widzia³a przed oczyma swymi zarówno dusze potêpione, jak i dusze cierpi¹ce
w czyœæcu, które b³¹ka³y siê w doczesnoœci i czasami nawet zak³óca³y spokój ludziom.
Tak na marginesie dodam, ¿e w tej ³asce Bo¿ej dusza moja mia³a przekrój dusz z czyœæca
pocz¹wszy od tych najbardziej cierpi¹cych, które znajduj¹ siê na samym dnie czyœæca,
a skoñczywszy na tych duszach, do których ju¿ dochodz¹ niewielkie promyki jasnoœci nocy
ciemnej, jak to odczyta³a w Bogu dusza ma.
Wiadomo, ¿e potêpione dusze nigdy nie strasz¹ ludzi, ani te¿ nie materializuj¹ siê,
bo one konaj¹ w wiecznym ogniu, który nigdy nie zgaœnie, natomiast dusze z czyœæca mêcz¹
siê w niewidzialnej zmiennoœci i ci¹gle trwaj¹ w zasiêgu naszym, jedynie tylko modlitwy
nasze pomagaj¹ im uzyskaæ spokój ich ducha, i dziêki tym ofiarnym modlitwom one uzyskuj¹
wy¿szy stopieñ niepojêtej drabiny doskona³oœci, która jest przewidziana na ca³y czyœciec.
Tak szczerze mówi¹c, to od d³u¿szego ju¿ czasu nachodz¹ mnie dusze w czyœæcu cierpi¹ce,
ale nie zawsze modlê siê o nie, a nawet jak modlê siê, to one i tak przychodz¹ do mnie
i to najczêœciej jak idê spaæ czy te¿ podczas snu, ¿e budzê siê pod wp³ywem ich g³oœnego
jakby mruczenia, tak¿e nie maj¹c wyjœcia zaakceptowa³am tê sytuacjê, która odwiecznie
by³a przygotowana na duszê m¹.
Niejednokrotnie fale doczesnego ¿ycia chwilowo przygniataj¹ mnie, bo przecie¿ los
nigdy nie szczêdzi mnie, ale i tak mam wiele niepojêtej dobroci na niewidzialnych
œcie¿kach Pasterza Niebieskiego, którymi kroczê z wielkim uwielbieniem, i w tê moj¹
mi³osn¹ i ciernist¹ drogê œwiêtoœci, nad któr¹ czuwa Sam Wszechmocny nikt bezprawnie
nie ingeruje mi, a ci którzy burz¹ nieustannie spokój spo³eczny nie maj¹ prawa, ani te¿
jakiegokolwiek dostêpu, aby zburzyæ mi duchow¹ Œwi¹tyniê, ani te¿ spokój wewnêtrzny.
10 grudnia 2009 r. w mistycznej nocy po raz kolejny dusza ma opuœci³a w Bogu
czasoprzestrzeñ i lewitowa³a ona w mi³osnych ciemnoœciach, które zamieni³y siê w jasnoœci,
i te promienie niepojêtej mi³oœci doprowadzi³y j¹ do ekstatycznego upojenia, które nie
sposób wyobraziæ sobie, ani te¿ opisaæ. Gdy dusza ma wch³ania³a te m¹droœci i aromaty
Królestwa Niebieskiego, to jeszcze spotka³a j¹ dodatkowa ³aska, bo obok niej znalaz³a siê
dusza Taty jej, która z radoœci¹ towarzyszy³a jej w tym nadprzyrodzonym ukojeniu, i nawet
ona nie spostrzeg³a siê, ¿e jest ju¿ w cielesnych kratach, a kiedy obudzi³am siê, to mia³am
jeszcze wizjê umys³ow¹, bo czu³am duszê Taty swego, a poza tym s³ysza³am wyrazisty
jej g³os, która jak widaæ doprowadzi³a duszê ziemskiej córki swej do samego jej cia³a.
W swoim ziemskim pielgrzymowaniu nieustannie odczuwam obecnoœæ Boskiego
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m¹, bo przecie¿ poprzez dar przetrzymywania cierpieñ otrzyma³am równie¿ dar niepojêtych
³ask oraz dar przekazywania mojej drogi œwiêtoœci w mistycznych ksi¹¿kach na Chwa³ê
Królestwa Niebieskiego. W moim odwiecznym powo³aniu jestem w œcis³ej jednoœci z Trójc¹
Œwiêt¹, tak¿e mam udzia³ w Bóstwie Syna, który przyj¹³ nasze cz³owieczeñstwo i w pe³ni
Boskiego Bóstwa jednoczê siê z uciskanymi i przeœladowanymi dzieæmi Bo¿ymi na ca³ym
œwiecie oraz przekazujê umi³owan¹ naukê w Panu naszym, aby pokrzepiæ zagubione i nieufne
owce Jego. D z i e ³ o B o ¿ e, które prowadzê w Chrystusie, przez Chrystusa i dla Chrystusa
jest wielkim zadoœæuczynieniem za grzechy œwiata i wielkim mistycznym uderzeniem
w ca³y zdeprawowany œwiat, który nie chce przyj¹æ realnie istniej¹cego Trójjedynego
Boga, który objawi³ siê ca³ej ludzkoœci w Jezusie Chrystusie.
Serce Jezusa nieskoñczonego majestatu, które zosta³o przebite w³óczni¹, w sposób
duchowy równie¿ przebi³o serce me, abym odrobinê kosztowa³a boleœci Jego i mia³a udzia³
w Dziele Odkupieñczym Jego, tak¿e nieustannie ws³uchujê siê w S³owa Pana naszego
i odbieram wszystkie wa¿niejsze boleœci ca³ego zdemoralizowanego œwiata, które tak bardzo
rani¹ Serce Jego. Maj¹c utkwione oczy duszy w Serce Niebieskiego Mistrza zobaczysz,
 ¿e jest ono czyste w 12 - tu stopniach nieskalanoœci. Jest wolne: 1). od wszelkiej mi³oœci
rzeczy ziemskich; 2). od wszelkiej niedoskona³oœci w intencji; 3). od wszelkiego zami³owania
œwiata; 4). od wszelkiej chêci podobania siê ludziom; 5). od wszelkiej niepo¿ytecznej myœli;
6). od wszelkiej zbytecznej troski; 7). od wszelkiej niechêci i gorzkoœci; 8). od wszelkiego
pró¿nego upodobania; 9). od szukania pociechy ludzkiej; 10). od wszelkich skrupu³ów
i niepokoj¹cego lêku; 11). od wszelkich odruchów niecierpliwoœci; 12). od wszelkiej skazy
w³asnej woli (Jakub Alvarez de Paz).
Pasterz Niebieski, wszechpotê¿ny Król ³aski, mi³osierdzia i mi³oœci nieustannie
wspomaga i pociesza córkê Sw¹ Annê, i w nocnych ciemnoœciach z nieskoñczonego
mi³osierdzia Swego niejednokrotnie wprowadzi³ jej duszê w niepojête wiecznoœci Swe, aby
mog³a ona znaleŸæ siê w g³êbinach niepojêtej Otch³ani Jego i skosztowaæ oraz zobaczyæ
i zrozumieæ w Nim chocia¿ niewielk¹ namiastkê wiecznej umi³owanej szczêœliwoœci Jego,
któr¹ przecie¿ z woli Jego relacjonowa³am w swoich mistycznych ksi¹¿kach pisanych
w Nim dla ca³ej grzesznej ludzkoœci.
30 grudnia 2009 r. w mistycznym œnie dusza ma opuœci³a w Bogu czasoprzestrzeñ
i znalaz³a siê w przepiêknych ciemnoœciach, które by³y rozjaœnione przez odblask Chwa³y
Chrystusowej, jak to pojê³a dusza ma. W tej niepojêcie ciep³ej i s³odkiej ³asce dusza moja
by³a wœród dusz Rodziców swych, za poœrednictwem których zobaczy³a ona przysz³oœæ
sw¹ w doczesnoœci, kiedy bêdê zasypia³a w Bogu, ale ju¿ na ca³¹ wiecznoœæ czyli widzia³am
swoj¹ upragnion¹ œmieræ. Z g³êbi duszy us³ysza³am donoœny g³os Zbawiciela, który by³
s³yszalny równie¿ przez dusze moich Rodziców, a oto s³owa Oblubieñca Niebieskiego:
 Córko Moja, Dzie³o Me, które prowadzisz nikt nie jest w stanie zablokowaæ, ani te¿
zdyskredytowaæ, bo ono jest w obronie Koœcio³a, i pamiêtaj b¹dŸ zawsze taka jaka jesteœ
i nie martw siê niczym, i wiedz jedno, ¿e we Mnie wszystko pokonasz i zwyciê¿ysz.
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nakaza³ mi, ¿ebym tak nie zamartwia³a siê o tê przejœciow¹ doczesnoœæ, bo przecie¿
w blasku œwiêtoœci Jego pokonam wszystko.
Umi³owane i najmi³osierniejsze S ³ o w o W c i e l o n e widzi i odbiera moje
wewnêtrzne udrêki i najprzeró¿niejsze osch³oœci, dlatego te¿ w opisywanym przypadku
zmi³owa³o siê nad dusz¹ moj¹ i w mistycznej ³asce danej mi od Niego pocieszy³o j¹
i to parokrotnie, bo przecie¿ dusza ma znalaz³a siê w zaœwiatach Jego i by³a nape³niona
Nim Samym, tak¿e ca³y czas czu³a ona obecnoœæ Jego mimo, ¿e nie widzia³a Jego oczyma
swymi, a poza tym spotka³a siê ona z duszami Rodziców swych i zobaczy³a ostateczne
przejœcie swe do wiecznoœci, które wkrótce spotka j¹, a ponadto Ukochany przemówi³ do niej.
Jestem œwiadkiem Ewangelii i nie bojê siê œmierci w Imiê Chrystusa, którego umi³owa³am
nade wszystko, bo On zawsze okazuje mi mi³osierdzie Swe i zawsze te¿ jest ze mn¹
i wspiera mnie w przemijaj¹cym, ziemskim pielgrzymowaniu, aby nastêpnie dusza ma mog³a
przejœæ do Wieczystej Chwa³y Jego.
Kap³an Niebieski w ca³ej pe³ni w³ada dusz¹ moj¹ i jako Budowniczy Dzie³a Swego
zsy³a widzialne znaki czasu dla zdeprawowanej ludzkoœci, aby nie by³o ¿adnych niejasnoœci
czy niedomówieñ, co do mojej nadprzyrodzonej misji. Jestem niezmiernie wdziêczna
Trójjedynemu Bogu, ¿e jestem w stanie œwieckim, i jako pustelniczka wewnêtrzna
podlegam tylko i wy³¹cznie Jemu Samemu, bo dziêki Niemu wszystkie ziemskie naciski
mam za nic i gardzê te¿ dyktatur¹ demokracji, której celem jest wolnoœæ z przemilczaniem
ewidentnych krzywd oraz przestrzeganie ob³udnej poprawnoœci politycznej, bo ja jako oddana
oblubienica Pana naszego przebywam w wolnoœci, pokoju i w bezgranicznej mi³osnej chwale
Jego. Akt mojej wolnej woli z³¹czy³ siê z umi³owan¹ wol¹ Bo¿¹, tak¿e z woli Stwórcy
poprzez prawdê i mi³oœæ Jego dosz³am do rzeczy niezwyk³ych, dlatego te¿ ducha mego
nikt nie z³amie, bo przecie¿ w duchu Bo¿ym s³u¿ê mi³oœci Bo¿ej, jak i mi³oœci ludzkiej.
Mimo, ¿e dusza moja têskni za wiecznymi czasami, które nie podlegaj¹ czasowi, ale póki
ona jeszcze daje ¿ycie cia³u memu, to muszê walczyæ do samego koñca, bo jako rozmi³owana
córka w Chrystusie nie mogê milczeæ jak zniewolony œwiat rani mojego najukochañszego
Boskiego Oblubieñca.
Z 7 na 8 - go kwietnia 2010 r., gdy we œnie dusza ma ponownie opuœci³a w Panu
naszym czasoprzestrzeñ, to w sposób niewyra¿alny by³a ona zanurzona w otch³ani niepojêtych
tajemnic Jego, i wówczas wszystko pojmowa³a ona w Ukochanym, lecz gdy obudzi³am siê,
to prawie wszystko zosta³o wymazane z pamiêci mej, tak¿e nic nie mogê dodaæ, ani te¿ uj¹æ.
Boski Odkupiciel nape³nia duszê m¹ skarbami ³ask Swych, tak¿e ona rozpalona ¿arem
mi³oœci do Niego niewyra¿alnie cierpi, bo ona nie mo¿e nasyciæ siê mi³osierdziem, mi³oœci¹,
prawd¹ i œwiat³oœci¹ Jego. Ojciec Przedwieczny daje poznaæ duszy mej tak wiele tajemnic
Swych, gdy ona jest w Nim poza pow³ok¹ cielesn¹, tak¿e, gdy ona jest ju¿ w ciele, to dosyæ
czêsto pogr¹¿am siê w g³êbokim skupieniu i podczas pisania odtwarzam w pamiêci chwilowe
¿ycie duszy mej, gdy by³a ona w wiecznej mi³oœci, która jest odwieczn¹ œwiat³oœci¹. Jako
Aposto³ka Jezusa Chrystusa kocham pisanie w Imiê Jego, poprzez które pragnê zaraziæ
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z nienawiœci i w duchu Ewangelii Chrzeœcijañskiej zakoñczyli swoje przemijaj¹ce ¿ycie,
które jest wstêpem do wiecznej szczêœliwoœci.
W moim ziemskim pielgrzymowaniu jestem œwiadkiem wiernoœci Chrystusowej,
i w swojej pisanej modlitwie, która jest w pewnym stopniu ofiar¹ duchow¹ wznoszê siê
ponad nieskoñczon¹ nadprzyrodzonoœæ, za progiem której dusza moja bêdzie wiecznie
ucztowaæ z Panem naszym oczywiœcie, gdy na to sobie ona zas³u¿y, tak¿e w zatroskaniu
o owce Pasterza Niebieskiego przekazujê niepojêtoœci ³ask Bo¿ych, które doœwiadcza
dusza ma bêd¹c w pow³oce cielesnej, jak i po za cia³em. Z pomoc¹ niezast¹pionego
Boskiego Oblubieñca, w którym jestem nad wyraz zakochana przechodzê najprzeró¿niejsze
próby i stajê siê coraz mocniejsza w Nim, i poprzez cierpliwoœæ i pokorê doczekam siê
upragnionej mety mojego odwiecznego powo³ania, bo przecie¿ wszystko ma swój czas
w niepojêtych zamys³ach Kap³ana Niebieskiego.
W ka¿dym kolejnym dniu dojrzewam w Bogu, który inspiruje mnie do coraz wiêkszej
pracy dla owiec trzody Swej, która nie szanuje i nie mi³uje Go oraz za du¿¹ wagê
przywi¹zuje do doczesnych utrapieñ przemijaj¹cego œwiata. Jako cz³onek Koœcio³a w Chrystusie
poprzez swoj¹ nadprzyrodzon¹ misjê pragnê uratowaæ ca³y topi¹cy siê Koœció³, który jest
mistycznym cia³em Chrystusa, aby ludzkoœæ w niezachwianej nadziei i mi³oœci otworzy³a
swoje serca i dusze na niepojêt¹ œwiat³oœæ Kap³ana Niebieskiego, którego nie przemog¹
¿adne ciemnoœci przejœciowego œwiata. Modlê siê i pracujê dla ca³ego zdeformowanego
œwiata, który neguje prawdê, nie ma szacunku dla cz³owieka i pracy jego, aby wszechpotê¿ny
i mi³osierny Nieskoñczony skruszy³ diabelskie serca grzeszników, którzy tak bardzo boj¹ siê
o szczêœcie bliŸnich.
12 kwietnia 2010 r. po pó³nocy we œnie na krótk¹ chwilê dusza ma opuœci³a w Bogu
czasoprzestrzeñ i lewitowa³a w rozjaœnionych odblaskiem wiecznoœci w Przestworzach
Najœwiêtszego, i w tych mi³osnych ukojeniach ona pojê³a w Boskim Oblubieñcu, ¿e zbli¿a
siê do mistycznej granicy jasnoœci nad jasnoœciami, gdzie wszystkie Dusze Œwiête bywaj¹
w ³onie Przenajœwiêtszej Trójcy Jego. W tej niezwykle przes³odkiej ³asce dusza moja
radowa³a siê w Panu naszym, ¿e poznawa³a w Nim te niepojête przestworza Jego i to bez
¿adnej zas³ony, tak¿e zanurzona w Nim w milczeniu wychwala³a Go, ¿e ma mo¿noœæ
zbli¿aæ siê do tronu wiekuistej Chwa³y Jego. Podczas tej upojnej opisywanej ³aski dusza ma
chwilowo zatonê³a w wiecznym pokoju i wychwala³a Boskiego Oblubieñca niewypowiedzianie
przepiêknym mistycznym jêzykiem, i ona tak bardzo pragnê³a, aby te misterialne zwroty
by³y utrwalone, kiedy ona wróci do cia³a, lecz niestety, kiedy ona wróci³a z zaœwiatów,
a ja obudzi³am siê, to w pamiêci mej zosta³y niewielkie strzêpy tych mistycznych zwrotów,
¿e nie sposób to odbudowaæ.
Rozpalona nad wyraz ¿ywym p³omieniem mi³oœci Boskiego Oblubieñca, Jezusa
Chrystusa dusza ma niejednokrotnie przebywa w niepojêtych odblaskach wiecznej œwiat³oœci
Umi³owanego, tak¿e próbuje ona odbrobinê wiecznej wiekuistoœci, dlatego te¿ w odblasku
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stawiaj¹c opór przemocy, i daj¹c œwiadectwo pokoju i mi³oœci, aby ludzkoœæ pobudziæ do
przebywania w Ÿródle wiecznego ¿ycia i wiecznej radoœci, co jest zadatkiem wiekuistego
zbawienia dla naszych dusz.
Najukochañsze S ³ o w o P r z e d w i e c z n e o niewyczerpanej cierpliwoœci da³o
i w dalszym ci¹gu daje duszy mej ogrom ³ask, abym mog³a to wszystko w sposób jak
najbardziej czytelny przekazaæ ca³ej zdemoralizowanej ludzkoœci, gdzie œrodki masowego
przekazu na potêgê d³awi¹ krytykê i prawdê, a poza tym eliminuj¹ one Koœció³ z ¿ycia ludu
Bo¿ego, aby ludzkoœæ “topi³a siê” w chorych ideologiach, które s¹ jarzmami najokropniejszego
z³a. Na modlitwie pisanej w moich mistycznych ksi¹¿kach g³oszê niepojêtoœci Bo¿e w Panu
naszym, które tak czêsto doœwiadcza dusza ma w powi¹zaniu z moim mistycznym ¿yciem,
aby najprzeró¿niejsze re¿imy, które niszcz¹ wszystko to, co jest niezale¿ne wiedzia³y, ¿e na
d³u¿sz¹ metê nie da siê odci¹gn¹æ dzieci Bo¿ych od ród³a Wody ¯ywej, od ród³a ¯ycia
Wiecznego, bo jak wiadomo “ kto jak¹ broni¹ walczy od takiej te¿ i ginie ”, tak jak
zginê³o wiele imperiów i re¿imów przed nami.
19 wrzeœnia 2010 r. po pó³nocy mia³am przepiêkny, krótkotrwa³y mistyczny sen, który
odbiera³am jako realnie istniej¹c¹ rzeczywistoœæ, a mianowicie cia³o me straci³o ciê¿ar
ciê¿koœci i bardzo powoli wznosi³am siê nad powierzchni¹ ziemi a¿ dosz³am do
Przestworzy Boskiego Oblubieñca, gdzie On Sam czeka³ na mnie. W tym ówczesnym
opisywanym momencie, gdy Zbawiciel by³ blisko mnie dusza moja w szczególny sposób
by³a zjednoczona z Nim, i ona nie mog³a wprost naradowaæ siê ze spotkania z Nim.
W tej nad wyraz upojnej ³asce nagle pojawi³ siê przede mn¹ komputer, w którym za spraw¹
Umi³owanego zosta³y naniesione wszystkie drobne poprawki oraz wprowadzone nowe foldery
œwiadcz¹ce o Jego niezg³êbionych i niepojêtych g³êbinach niezmiennej wiecznoœci, tak¿e
dusza moja by³a niezmiernie rada, ¿e ma œwiadectwo realnie istniej¹cego Ukochanego, który
tak bardzo uœwietnia jej duchowe pielgrzymowanie.
W tej trwaj¹cej mistycznej ³asce nagle obudzi³am siê, a w³aœciwie, to ja dalej
spa³am w tym mistycznym œnie, tylko po prostu odbiera³am, ¿e faktycznie obudzi³am siê,
i kiedy zajrza³am do komputera, to dziêkowa³am Panu naszemu, ¿e wszystkie nowe foldery
wprowadzone przez Niego s¹ w nim, tak¿e niewyra¿alnie radowa³am siê, bo dobrze
wiedzia³am, ¿e w³aœnie one pozwol¹ powaliæ mi wszystkich nihilistów, którzy niszcz¹
wartoœci duchowe. Kiedy ju¿ na dobre rozbudzi³am siê, to jedynie zosta³y w pamiêci mej
nieliczne strzêpy przepiêknych folderów Boskiego Mistrza, który tak bardzo ubogaci³
duszê moj¹ ³ask¹ Sw¹, tak¿e przez moment poi³am siê jeszcze tak blisk¹ bliskoœci¹
Ukochanego, który mi³oœci¹ i moc¹ Sw¹ wzmocni³ mnie na trudy relatywistycznej dyktatury.
Dusza moja w sposób niewymowny cierpi za niezast¹pionym Boskim Oblubieñcem
i te krótkotrwa³e ³aski Jego, gdzie na moment przyobleka siê ona w Niego jeszcze wiêksz¹
spotêgowuj¹ têsknotê za Nim, tak¿e ta têsknota nie ma koñca, bo przecie¿ ona skosztowa³a
ju¿ smak mi³oœci Jego, dlatego te¿ ona ci¹gle têskni i têskniæ te¿ bêdzie za wiecznym
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cich¹ nadziejê, ¿e byæ mo¿e podczas snu w koñcu dusza ma przebudzi siê do wiecznego
¿ycia w Panu naszym, tak¿e z utêsknieniem czeka ona na oderwanie siê od tej krêpuj¹cej
cielesnej pow³oki, która tak bardzo wiêzi j¹ w tym zak³amanym œwiecie. W tym tak
krótkim doczesnym pielgrzymowaniu dusza moja dosyæ czêsto by³a nape³niana blaskiem,
m¹droœci¹ i mi³oœci¹ Ukochanego, tak¿e ona doskonale wie, co to jest s³odycz niepojêtego
kochania Jego, który ci¹gle prowadzi j¹ w Sobie do ¿ycia wiecznego w nieskoñczonych
wiekach Swych.
Dusza moja kosztuje nie tylko radoœci i mi³oœci Pana naszego, który jest jedyn¹
ostoj¹ i umocnieniem w tym zniewolonym œwiecie, ale równie¿ kosztuje ona niewyra¿alnego
cierpienia jakie rozpanoszone jest w dzieciach Jego, które rozkoszuj¹ siê odpadkami
i pomyjami zgni³ego ¿ycia moralnego, które popycha ich dusze w wiekuist¹, piekieln¹
otch³añ. Wszechmocny tak wiele daje mi ³ask i najprzeró¿niejszych doœwiadczeñ, które
stara³am siê przelewaæ na ekran komputerowy na przestrogê i pocieszenie dusz i mimo,
¿e zdajê sobie sprawê z tego, ¿e nadprzyrodzona misja ma jest nad wyraz bardzo trudna,
ale podda³am siê woli Ukochanego i jestem wierna tylko Jemu, bo przecie¿ On jedyny
prowadzi duszê moj¹ do wiekuistej œwiat³oœci Swej.
Jako duchowa córka Trójjedynego Boga nad wyraz mêczê siê w tych zak³amanych
prawdach, które s¹ zgodne z prawdami unijnymi, i które wykluczaj¹, piêtnuj¹ i niszcz¹
wszystkich tych, którzy nie s¹ poprawni politycznie, tak¿e to moje przemijaj¹ce, ziemskie
pielgrzymowanie niejednokrotnie odbywa siê w gorej¹cym, piekielnym ogniu, który
przekszta³ca duszê m¹ w Ukochanego. Prze¿ycia i wysi³ki me s¹ mi³e Panu naszemu, który
da³ mi m¹droœæ i pewnoœæ w Sobie, dlatego te¿ wszystko wykonujê z ufnoœci¹ w Nim,
aby dusza moja mog³a zas³u¿yæ sobie na wiekuiste, zbawienne gody w Nim.
Z 26 na 27 wrzeœnia 2010 r. we œnie na czas okreœlony dusza ma w Chrystusie
opuœci³a cia³o swe, jak to dok³adnie zrozumia³a ona w Nim, aby poza czasoprzestrzeni¹
wychwalaæ Go w tych niepojêtych mi³oœciach Jego, tak¿e wœród b³ogich duchowych
ob³oków l e w i t o w a ³ a ona w Nim i rozkoszowa³a siê niezg³êbionymi, niezmiennymi
i wiecznymi g³êbinami Królestwa Jego. W tej przes³odkiej lewitacji dusza ma prosi³a
Wszechmocnego, aby udzieli³ jej szczególnej mocy Swej w dokoñczeniu Dzie³a Jego na
wiekuist¹ Chwa³ê Jego oraz niezmiernie dziêkowa³a Mu, ¿e ponownie wyrwa³ j¹ z cielesnego
wiêzienia, aby mog³a ona w swobodzie Jego chocia¿ odrobinê wznosiæ siê w niepojêtych
Przestworzach Jego.
Tak jak nie mo¿na opisaæ jakiegokolwiek bólu, tak te¿ nie mo¿na opisaæ jak dusza
czuje siê, kiedy l e w i t u j e w Bogu i te dwa pojêcia s¹ przeciwstawnymi pojêciowymi
biegunami. Kiedy we œnie dusza ma opuœci w Bogu czas i przestrzeñ, to tempo jej
lewitowania jest ró¿ne pocz¹wszy od ekspresowoszybkiego, ¿e w u³amku minuty przeleci
ona wiele uk³adów pozas³onecznych, czy te¿ wolniejsze, ¿e lewituje w naszym Uk³adzie
S³onecznym czy te¿ nad oceanami œwiata, albo te¿ zatrzyma siê ona w okreœlonym miejscu
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nad jasnoœciami Œwiata Boskiego mimo, ¿e dok³adnie mam wyryty obraz w pamiêci, to
wówczas nawet nie podejmujê siê opisywania niepojêtych i tak dog³êbnych spraw Bo¿ych,
które odrobinê lepiej by³yby czytelne na namalowanym obrazie przez malarza wielkiej
klasy. Z polecenia Trójjedynego Boga podjê³am siê bez ¿adnego wahania opisywaæ rzeczy,
które s¹ nieopisywalne i nie podlegaj¹ ¿adnym formom i pojêciom, bo s¹ ze œwiata
duchowego i czasami tak jest, ¿e w œwiecie wielowymiarowym dusza moja ma jednoczeœnie
podwójn¹ czy te¿ potrójn¹ ³askê, to nawet tak trudne sprawy Bo¿e za spraw¹ Ducha Œwiêtego
wyjaœniam w sposób przystêpny dla antyreligijnych i antymoralnych owiec. Zwierzchnik
Niebieski, który rozproszy³ ciemnoœci œwiata nieustannie nape³nia duszê m¹ najœwiêtszym
œwiat³em Swym, aby ona w niewyczerpanej mocy i mi³oœci Jego mog³a poznawaæ niepojête
tajemnice Jego oraz kosztowaæ niewys³owione aromaty z Królestwa Jego, i wszystkie te
przeb³ogie ³aski nie s¹ dla duszy mej, tylko dla wszystkich dzieci Boskiego Oblubieñca,
dlatego te¿ w duchu Dzieciny Bo¿ej ujawniam ¿ycie duchowe na podstawie prze¿yæ duszy
swej wraz z grzechami przemijaj¹cego œwiata, który ¿ywcem grzebie niewygodne prawdy
i poprzez k³amliwe media promuje politykê diabelskiej mi³oœci upajaj¹c siê fa³szywymi
autorytetami, nic niewartymi badaniami czy te¿ rozprawami naukowymi, co wszystko to
ur¹ga nie tylko chrzeœcijanom, ale i nauce Jezusa Chrystusa.
7 listopada 2010 r. po pó³nocy w mistycznym œnie, który odbiera³am jako rzeczywistoœæ
obecnej doczesnoœci l e w i t o w a ³ a m na du¿ych wysokoœciach, i jak to zrozumia³am
w Chrystusie, to wznios³am siê na wysokoœæ 100 tys. km n. p. m., tak¿e by³am nad
wyraz szczêœliwa, ¿e mog³am oderwaæ siê od niewiernych i zab³¹kanych owiec Pana
naszego, które tak nagminnie promuj¹ mordownie niechcianych nienarodzonych dzieci,
przeœladuj¹ chrzeœcijan, ³ami¹ prawa ludzkie i jawnie walcz¹ z Koœcio³em. W tej przeb³ogiej
³asce lewitowa³am z tak wielk¹ radoœci¹, ¿e myœla³am, ¿e bêdzie to trwa³o wiecznie, a¿
nagle znalaz³am siê w rozkoszach duchowych cierpieñ, gdzie wszyscy oczerniali mnie,
¿e z tego wszystkiego poczu³am, ¿e jest mi za gor¹co, a poza tym by³o mi brak powietrza,
i gdy przebudzi³am siê, to by³am ca³a spocona, tak¿e od razu otworzy³am okno, bo faktycznie
by³o mi za gor¹co.
Na mojej drodze doskona³oœci z woli Wszechmog¹cego miewam mistyczne sny,
a poza tym Ukochany niewyra¿alnie wywy¿szy³ duszê m¹, bo dziêki Niemu pokona³a ona
swoich œmiertelnych wrogów, a ponadto, kiedy we œnie ona opuszcza w Nim cielesn¹
pow³okê, to dosyæ czêsto ona wchodzi w Nim do przedziwnej, wiekuistej Chwa³y Jego,
która ma miejsce w niepojêtych, wielowymiarowych zaœwiatach Jego. Dusza ma w ukrytej
kontemplacji oparta o silne fundamenty Boskiego Odkupiciela niepostrze¿enie brnie do
wiekuistej wiecznoœci, aby mog³a ona zjednoczyæ siê z Umi³owanym po nieskoñczone czasy.
W moim mistycznym ¿yciu nigdy nie spocznê, ani te¿ nie zaznam jakiegokolwiek ukojenia,
bo przecie¿ dusza moja zosta³a rozpalona m i ³ o œ c i ¹ Najœwiêtszego, tak¿e pragnie ona
przebywaæ jedynie w wiecznej obecnoœci Jego, co mo¿e dokonaæ siê jedynie wówczas, kiedy
ona zrzuci swój cielesny balast na ca³¹ wiecznoœæ czyli z utêsknieniem wyczekujê tej chwili,
kiedy zasnê w Nieœmiertelnym, który w niewymowny sposób rozkocha³ mnie w Sobie.
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Sw¹ A n n ê w ziemskim pielgrzymowaniu, aby ona w heroicznej mi³oœci przekaza³a
swoje odwieczne powo³anie dla wszystkich grzeszników, którzy obecnie ¿yj¹ poza
œwiat³oœci¹, pokojem i nagrod¹ wiecznego zbawienia, co wszystko zawarte jest w Jezusie
Chrystusie. Na mojej mi³osnej drodze krzy¿owej, która dokonuje siê przez Chrystusa Pana
naszego dosyæ czêsto rozmyœlam mêkê i œmieræ Jego, dlatego te¿ z radoœci¹ idê przez
¿ycie z Nim, bo przecie¿ c i ¹ g l e o d n a w i a m siê poprzez tajemnicê œmierci
i zmartwychwstania Jego.
Poprzez dar Eucharystii dusza ma ³¹czy siê z Odkupicielem i Zbawicielem naszym,
który w tym niepojêtym darze zostawi³ nam chleb ¿ycia wiecznego, i w³aœnie dziêki temu
niebiañskiemu darowi ju¿ tutaj na ziemi wch³ania ona skarby Jego. Poprzez tak liczne ³aski
Bo¿e, które bezustannie sp³ywaj¹ na duszê moj¹ sta³a siê ona prawdziwym œwiadkiem
niewidzialnego duchowego œwiata, który rozpoœciera siê w bezkresie niepojêtoœci Bo¿ej,
dlatego te¿, kiedy zza œwiata wraca ona w umi³owanym Panu naszym do cielesnego
wiêzienia, to wówczas jestem otwarta na najmniejsze natchnienia najmi³osierniejszego S³owa
Wcielonego. Samoistny Trójjedyny Bóg pozwala duszy mej tak czêsto przebywaæ w Bycie
Swym mimo, ¿e ona jeszcze nie opuœci³a swoich cielesnych krat na ca³¹ wiecznoœæ, aby
chocia¿ odrobinê zasmakowa³a ona w przysz³ej szczêœliwoœci i przekaza³a te niepojêtoœci
ca³emu zdemoralizowanemu œwiatu, w którym On nie jest wa¿ny, jedynie tylko bezsensowna
nienawiœæ, która zabija niewinnych ludzi.
2 kwietnia 2011 r., w 6 - t¹ rocznicê œmierci Jana Paw³a II - go we œnie po pó³nocy
dusza ma opuœci³a w Chrystusie czasoprzestrzeñ i momentalnie znalaz³a siê w niezg³êbionych,
niebiañskich przybytkach Pana naszego na wprost Niepojêtego, który nad wyraz ³askawie
spojrza³ na ni¹. Dusza ma oœwiecana œwiat³em i mi³oœci¹ Najsprawiedliwszego w g³êbokiej
ciszy podziwia³a nadzwyczajne i przedziwne dzie³a Najœwiêtszego, który po raz kolejny
da³ jej skosztowaæ przeb³ogich aromatów z wiekuistego ¿ycia Swego, które spowodowa³y,
¿e znalaz³a siê ona w stanie g³êbokiego ekstatycznego upojenia. W tym bezmiarze tajemnic
nieskoñczonego œwiata najukochañszy Jezus Chrystus przyoblek³ duszê m¹ w m¹droœæ Sw¹
i powoli wtajemnicza³ j¹ w wiedzê Sw¹, aby podziwia³a ona cudowne dzie³a Jego oraz,
aby dobrze wiedzia³a jak króluj¹ i bêd¹ królowaæ dusze zbawione w Nim a¿ po wsze
nieskoñczone wieki. W tej przecudownej ³asce Boski Oblubieniec by³ ca³y ze szczerego,
mistycznego z³ota i z Jego mistycznej postaci emanowa³y z³ociste promienie, które
w znacznym stopniu razi³y oczy duszy mej, tak¿e w tym przybytku Bogobojnego N i e b a
wszystko mieni³o siê w z³ocie, a ponadto dusza ma przez u³amek sekundy zobaczy³a tam
rozpromienion¹ duszê Œwiêtego Jana Paw³a II - go, której astralne cia³o równie¿ by³o
z lœni¹cego z³ota, tak¿e ona by³a przesi¹kniêta Umi³owanym czyli by³a ona przyobleczona
w Niego.
£ a s k i P a ñ s k i e, które tak obficie sp³ywaj¹ na duszê moj¹ s¹ zawsze
rekompensowane przez najprzeró¿niejsze choroby, osch³oœci czy te¿ udrêczenia, aby by³a
równowaga we wszystkich moich poczyniach na drodze, która prowadzi do wieczystego
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zmartwychwsta³ego Jezusa Chrystusa przez wiarê w Nim Samym realizujê swoje odwieczne
powo³anie, aby w ¿yciu przysz³ym dusza ma dost¹pi³a Chwa³y Jego ( 2 Tes 2, 14 ). Z tych
moich przeciwnoœci, które odrobinê nadszarpuj¹ mi stan zdrowia mego najwiêksz¹ radoœæ
ma diabe³, bo on ci¹gle coœ wymyœla i wszelkimi sposobami buntuje ludzi, aby d³awili
oni wolnoœæ s³owa w tym naszym zniewolonym œwiecie, który wykazuje siê wielkim
bezrobociem i niesprawiedliwoœci¹ spo³eczn¹. Ksi¹¿ê najokropniejszych ciemnoœci i piek³a
tj. szatan wielokrotnie próbuje zraniæ i zniszczyæ mnie, i podsuwa mi te¿ najokropniejsze
myœli, ale z pomoc¹ Niepokalanej zawsze go zwyciê¿am i dalej wspinam siê na umi³owan¹,
duchow¹ Górê Karmel, aby w ca³ej pe³ni wype³niæ wolê Umi³owanego w sobie.
Przewodnik M¹droœci, który ma w³adzê nad ¿yciem i œmierci¹ ( Mdr 16, 13 )
poprzez wszystkie cierpienia i ³aski uzdrawia duszê m¹ Sob¹, tak¿e dusza ma nigdy nie
zb³¹dzi w Nim, bo przecie¿ On nadaje kierunek mojego dzia³ania i bezb³êdne poznanie
tajemnic Swych (Mdr 7, 15 - 16). Na swojej duchowej drodze wychwalam Stwórcê poprzez
wszystkie dzie³a Jego, jakie stworzy³ w nieskoñczonoœci Swej, jak i poprzez nadprzyrodzon¹
misjê m¹, któr¹ odwiecznie przygotowa³ na dusz¹ m¹, która orzeŸwiona mi³oœci¹ Jego
wesz³a w tajniki Jego niepojêtej m¹droœci nad m¹droœciami.
Z 24 na 25 - go maja 2011 r. spa³am mo¿e ze trzy godziny, a kiedy obudzi³am
siê, to ogarnê³y mnie niesamowite wewnêtrzne katusze, co pozwoli³o odczuæ mi chocia¿
w niewielkiej namiastce cierpienia dusz potêpionych, które w grzesznych g³êbinach szatana
cierpi¹ niemi³osierne mêki. Pasterzowi Niebieskiemu dziêkowa³am, ¿e da³ mi moc Sw¹,
¿e mog³am prze¿yæ odrobinê niewymownych cierpieñ, które przeszywaj¹c wszystkie cz³onki
cia³a mego wraz z dusz¹ unieruchomi³y ca³e cia³o me, tak¿e by³am jakby zawieszona
w pró¿ni na tle wieczystej otch³ani, która na moment wtargnê³a do mnie. Tak na moje
rozeznanie cierpia³am ze trzy godziny, i jak poczu³am przeszywaj¹cy ból serca po³¹czony
z silnymi pieczeniami wokó³ niego, to wówczas straci³am kontrolê nad sob¹, i pewnie
zapad³am w sen lub te¿ dusza ma w Bogu opuœci³a cia³o, ale tego nie wiem, bo wówczas
nie mia³am ³aski zrozumienia w Panu naszym, co faktycznie dzieje siê z dusz¹ moj¹ ?
W tej b³ogiej ³asce nie czu³am ¿adnego bólu, jedynie tylko przewielebn¹ mi³oœæ Jezusa
Chrystusa, a dusza mojej ukochanej Mamy sta³a blisko mnie, i nawet usiad³a na skraju
tapczanu, na którym le¿a³am, i parê m¹drych zdañ wypowiedzia³a ona do mnie, lecz gdy
budzi³am siê, to jeszcze nad g³ow¹ s³ysza³am jej g³os, lecz gdy ju¿ na dobre rozbudzi³am
siê, to zdania wypowiedziane przez ni¹ zosta³y wymazane z pamiêci mej. Nawet, je¿eli to
by³ sen, to dusza Mamy mej i tak by³a u mnie, bo w³aœnie s³ysza³am jej wyrazisty g³os
nad g³ow¹ sw¹ i to dosyæ d³ugo, abym dobrze wiedzia³a, ¿e by³a ona przy mnie i to
w moich dotkliwych cierpieniach, aby nie tylko duchowo wesprzeæ mnie, ale równie¿ wyrwaæ
mnie z piekielnej otch³ani, jaka nieprzerwanie serwowana jest mi przez moce piekielne.
Boski Mistrz wyrywa mnie z ka¿dej trudnoœci, tak¿e zawsze jestem ocalona w Nim
i gotowa na zaœniêcie w Nim, i skoro Umi³owany jeszcze nie zabiera duszy mej do Siebie
tzn., ¿e jeszcze potrzebuje mnie na tej grzesznej ziemi, gdzie w odra¿aj¹cych zbrodniach
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cenzura polityczna, która na potêg¹ ogranicza wolnoœæ s³owa. Na mojej ciernistej i mi³osnej
drodze œwiêtoœci upajam siê ³askami Najœwiêtszego, który pozwala mi wspó³pracowaæ w Dziele
Odkupienia, dlatego te¿ z mi³oœci do Niego i w mi³oœci Jego pe³niê umi³owan¹ wolê Jego.
W umi³owanym, duchowym œwiecie Pana naszego jestem wolna w Nim, i w wolnoœci Jego
przekazujê s³owa ¿ycia wiecznego w Nim, aby oprawców i masonów tego totalitarnego
œwiata przebudziæ do ¿ycia wiecznego, który przepojony jest niewys³owion¹ dobroci¹
i mi³oœci¹, i gdzie te¿ brat nie zabija brata.
8 - go lutego 2012 r. po pó³nocy w wielkich dreszczach dusza ma opuœci³a w Bogu
cia³o i znalaz³a siê ona w piekielnych sferach samego piek³a widz¹c ogrom dusz, które pali³y
siê we w³asnych potêpionych, astralnych cia³ach, ¿e ich widok napawa³ j¹ niewyobra¿alnym
bólem i obrzydzeniem, i ona myœla³a, ¿e do koñca œwiata bêdzie przebywa³a w tym
potêpieñczym piekle, i zaczê³a bardzo ³kaæ jednoczeœnie prosz¹c Umi³owanego, aby wyratowa³
j¹ z tego pado³u, ale widocznie ta piekielna gehenna trochê musia³a potrwaæ, aby ona po
raz kolejny mog³a zapamiêtaæ sobie jak cierpi¹ potêpione dusze w tzw. diabelskim raju,
o którym re¿imy lewicowo - liberalne nie maj¹ ¿adnego pojêcia, jedynie tylko przekazuj¹
stwory ze swojej wyimaginowanej wyobraŸni, aby móc bezkarnie czyniæ z³o w tej obecnej
kulturze k³amstwa i œmierci. Gdy dusza ma wraca³a do cia³a, to w tym momencie, gdy ona
ju¿ wkracza³a do swoich cielesnych, tymczasowych krat, to uczu³am dosyæ silne uk³ucie
po³¹czone z lekkim uderzeniem w czubek g³owy swej i póŸniej, dos³ownie w u³amku sekundy
poczu³am jakby pr¹d przebieg przez wszystkie cz³onki cia³a mego, i w³aœnie w tym
momencie nad g³ow¹ sw¹ us³ysza³am wyraŸny g³os duszy Mamy mej, która rzek³a: ¡ Ania,
ju¿ jest wszystko dobrze ¢, i równie¿ us³ysza³am g³os duszy Taty swego, która powtórzy³a
te same s³owa, co dusza Mamy mej i mimo, ¿e ich nie widzia³am, ale czu³am, ¿e one
s¹ przy mnie, tak¿e tu¿ przy budzeniu i po przebudzeniu siê mia³am do czynienia
z krótkotrwa³¹ wizj¹ umys³ow¹. Dusze moich Rodziców pomog³y mi dojœæ do siebie po
tak okropnej ³asce, któr¹ przecie¿ mia³am z woli Mistrza Niebieskiego, abym od czasu do
czasu wspomina³a o diabelskim ksiêciu tj. diable, w którego tak wielu nie wierzy, bo myœl¹,
¿e ¿ycia duchowego nie ma, a je¿eli jest, to jest to jedynie raj dla popleczników szatana.
Po tej ³asce z diabelskich krain d³ugo nie spa³am, a nad ranem przysnê³am i nie
wiem czy to by³ sen czy te¿ dusza ma opuœci³a w Bogu cia³o ?, bo by³am z duszami
Rodziców swych w Mrze¿ynie nad Morzem Ba³tyckim na naszym dawnym mieszkaniu,
w którym otrzyma³am dwumiesiêcznego ch³opczyka na dwa tygodnie, abym mog³a opiekowaæ
siê nim, i gdy tak patrzy³am na niego, to wówczas pomyœla³am sobie, ¿e mo¿e ja œniê,
a je¿eli faktycznie œniê, to na pewno czeka mnie jakiœ k³opot, bo przecie¿ ma³e dziecko,
to k³opot. Gdy obudzi³am siê po tym œnie, to faktycznie mia³am k³opot ze swoim
zdrowiem, bo dosta³am jakby na zawo³anie dreszczy, a gdy wypi³am mleko z bu³k¹, to
zaraz piek³a mnie zgaga po³¹czona z bólami ¿o³¹dka i w¹troby, a poza tym inne sta³e
choroby odezwa³y siê, tak¿e w tej chorobowej jakby filharmonii pewnie ze dwa tygodnie
bêd¹ mnie przeœladowaæ najprzeró¿niejsze choroby i przeciwnoœci, ale mówiê wola Twoja
Panie, bo Ty najlepiej wiesz, co mi potrzeba, aby dusza ma zosta³a œwiêt¹.
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abym w Krzy¿u Jego poprzez agonalne cierpienia Jego mog³a wejœæ w bezkresne tajemnice
Jego, które pozwol¹ duszy mej rozumieæ rozumem Jego niepojêtoœci wielowymiarowych
tajemnic Jego, które zastrze¿one s¹ jedynie dla zbawionych dusz. Pasterz Niebieski tak
bardzo ubogaci³ mi duchowe ¿ycie, ¿e to nie sposób przekazaæ ograniczonym jêzykiem,
tak¿e te moje dolegliwoœci chorobowe, które od czasu do czasu relacjonujê z polecenia
Umi³owanego, jedynie wzmaniaj¹ mnie na drodze, która prowadzi na Golgotê, która us³ana
jest z p³atków, jak i z kolców najprzeró¿niejszych ró¿.
Z pomoc¹ Pasterza Niebieskiego z duchowymi wewnêtrznymi kolcami zatraci³am siê
w Ukochanym, który w trudzie przeprowadza mnie przez coraz to nowe przeciwnoœci, które
w moim ziemskim pielgrzymowaniu jak widaæ nie maj¹ koñca. Te wszystkie duchowe
cierpienia rozbudzi³y jeszcze wiêksz¹ mi³oœæ duszy mej do Boskiego Oblubieñca, który
króluje w twierdzy jej, i który nie tylko upaja j¹ mi³oœci¹ Sw¹, ale równie¿ coraz bardziej
porywa j¹ do Siebie i tajemnic Swych, dlatego te¿ w cichoœci i pokorze ona tak cierpi
w Nim, aby poprzez ten tygiel cierpienia mog³a ona jak najbardziej oczyœciæ i oœwieciæ
siê w Nim. Dusza ma nieustannie umiera z mi³oœci za Kap³anem Niebieskim, który tak
dog³êbnie da³ jej odczuæ mi³oœæ Sw¹, która przepojona jest niezwyk³ymi Boskimi aromatami
Jego po³¹czonymi z b³ogim œwiat³em Jego.
 Córko moja, gdy jesteœ s³aba i cierpi¹ca, jesteœ jak Jezus na Krzy¿u, który jest
Synem jednorodzonym na ³onie Ojca. Jezus na Krzy¿u konaj¹cy, s³aby, opuszczony przez
Ojca, by³ zawsze “ in sinu Patris” i nigdy nie by³ bardziej mi³y Ojcu, i nigdy nie by³ bli¿ej
Ojca. Jezus przeznacza ciê do zaœlubin z Nim, ale z Nim ukrzy¿owanym: trzeba byœ
cierpia³a szczególnie tak, jak dzieje siê to obecnie, cierpieniem czystym, cierpieniem, którego
nikt nie zna i któremu nikt nie wspó³czuje. Nie mo¿emy uczyniæ nic przyjemniejszego Jezusowi
ni¿ jednoczyæ siê z Nim w Jego mi³oœci do Ojca oraz pe³niæ Jego œwiêt¹ wolê (Dom
Columba Marmion).
Przenikn¹³ duszê moj¹ miecz boleœci, aby zamys³y serc wielu wysz³y na jaw ( £k
2, 35 ), i aby spe³ni³y siê fundamentalne sprawy siêgaj¹ce wiecznoœci, tak¿e dusza moja
bierze udzia³ w wielkim Planie Zbawczym, dlatego te¿ jestem pos³uszna we wszystkim
Bogu, i dajê siê Jemu prowadziæ tak, jak dawniej Maryja. Znoszê niezmordowanie cierpienia
Bo¿e dla imienia Bo¿ego (Ap 2, 3) i wiem, ¿e Stwórca nie pozwoli os³abn¹æ mi i nie
opuœci mnie ani na chwilê, i chocia¿ moja moc to ¿adna, ale z moc¹ Bo¿¹ pokonam
wszystko, tak¿e nie lêkam siê niczego, i nigdy te¿ nie upadnê na duchu (Pwt 31, 7 - 8).
W swoim odwiecznym powo³aniu, które prowadzê w œwietle nadziei Mistrza
Niebieskiego mam oczy cia³a i duszy otwarte na ca³y zniewolony, jak i duchowy œwiat,
które s¹ przeciwstawnymi œwiatami, dlatego te¿ mam tak bardzo bogate wewnêtrzne ¿ycie,
które przepe³nione jest Trójjedynym Bogiem, który niewymownie dba o duszê m¹. Od
kiedy dusza ma wesz³a na duchow¹ drabinê doskona³oœci, to od tego momentu nie nam
ju¿ w³asnej woli, bo moj¹ wol¹ jest pe³nienie jedynie woli Ojca Niebieskiego, który pos³a³
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doczesnego œwiat³a, w œwietle Jego chocia¿ w ma³ej czêœci wynagradza³a Mu wszelk¹
boleœæ Jego jaka sp³ywa z ogromu niesamowitego z³a, która rozpanoszy³a siê na ca³ym upad³ym
œwiecie. Noszê w swoim ciele œlady mêki Chrystusowej (Ga 6, 17), dlatego te¿ przebywaj¹c
w bezmiarze cierpieñ Nieœmiertelnego nie nale¿ê do ¿adnego œmiertelnika, jedynie tylko
do Ukochanego, który uœwiêca i oœwieca duszê m¹ blaskiem ¿ycia wiecznego w niepojêtej
œwiat³oœci Swej, tak¿e w pe³nej harmonii i p³ynnoœci znaków czasu przekaza³am swoje
odwieczne powo³anie, w którym jest œcis³a zgodnoœæ pomiêdzy Koœcio³em i œwiatem nauki.
23 maja 2015 r. po pó³nocy we œnie, który odbiera³am jako naturaln¹ rzeczywistoœæ,
w której jeszcze ¿yjê zaczê³am wznosiæ siê w Panu naszym na coraz wy¿sze wysokoœci
i wówczas wiedzia³am, ¿e wkrótce znajdê siê na Ksiê¿ycu, lecz w momencie, kiedy zaczê³am
rozmyœlaæ o grzesznym œwiecie, to raptem utraci³am moc lewitowania i mêczy³am siê w tej
doczesnoœci, która nasi¹kniêta jest ateistycznymi i nieludzkimi re¿imami. Przed tymi swoimi
rozmyœlaniami by³am ca³a nasi¹kniêta Wszechmocnym i s³ysza³am g³os Jego nie tylko
w Sobie, ale i na zewn¹trz, a gdy znalaz³am siê w beznadziejnej niemocy swej, to ju¿
wiedzia³am, ¿e nigdy nie wyjdê z tego. Gdy przebudzi³am siê, to Bogu dziêkowa³am, ¿e to
tylko by³ sen, poprzez który zrozumia³am, ¿e za bardzo ¿yjê sprawami ziemskimi, które tak
bardzo spalaj¹ mnie i w du¿ym stopniu utrudniaj¹ oderwaæ siê od tej przejœciowej doczesnoœci.
Jako duchowa córka Boskiego Oblubieñca sta³am siê narzêdziem ³aski Jego, tak¿e
jestem pob³ogos³awiona przez Niego Samego do wype³nienia odwiecznych zamierzeñ Jego,
i w cierpi¹cych bólach rodzenia duchowego Dzie³a Jego moc¹ Jego zbli¿am siê ju¿ do kresu
swojego doczesnego ¿ycia, aby dusza moja wiecznie zamieszka³a w Nim w Niebieskim
Królestwie Jego. Ofiarowa³am siê Panu naszemu we wszystkim i co On obieca³ duszy mej,
to wszystko spe³nia siê, i w pe³ni czasów nieodwo³alnie i tak wszystko dope³ni siê na Chwa³ê
Jego, tak¿e w mi³oœci Jego przyniosê obfity owoc dla Niebios, ale ju¿ po œmierci mej.
Duchowni synowie Mistrza Niebieskiego czekaj¹ na znak od Stwórcy odnoœnie
mojego odwiecznego powo³ania, tak¿e poprzez swoje milczenie na razie nie pozwalaj¹
dojœæ do otwarcia przewodu Dzie³a Ukochanego, ale przecie¿ nic wiecznie nie trwa
w przejœciowym œwiecie, tak¿e wkrótce skoñczy siê i ich biernoœæ, która w moim wypadku
jest lekcewa¿eniem mnie jako owcy Bo¿ej, ale ja im wszystkim wybaczam i w pe³ni
rozumiem, bo przecie¿ to jest tak nies³ychanie nieprawdopodobne Dzie³o Najœwiêtszego,
które w pierwszym momencie jest trudno je poj¹æ, dopiero wczytanie siê w duchowe teksty
rozœwietla umys³y dzieci Bo¿ych. Ta nad wyraz idealna cisza na moje duchowe przesy³ki
od duchownych synów S³owa Przedwiecznego jedynie na pocz¹tku mojego wysy³ania by³a
ciê¿k¹ prób¹, jaka zosta³a mi wystawiona przez Pana naszego, ale obecnie zahartowa³am
siê w Ukochanym, i ju¿ nie reagujê na te biernoœci mimo, ¿e to jest s³u¿bowy i moralny
obowi¹zek odpisania na tak wiele duchowych listów. Nikt, ani te¿ nic nie jest w stanie
zablokowaæ Boskiego Dzie³a, które prowadzê z tak wielkim namaszczeniem w Boskim
Oblubieñcu, bo On wielokrotnie w niezg³êbionych tajemnicach Swych przepowiedzia³ mi
zwyciêstwo, tak¿e nie przera¿a mnie moja nicoœæ nad nicoœciami, ani te¿ moje tak liczne
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duchowieñstwa, bo przecie¿ to wszystko nad wyraz wzmacnia mnie w Umi³owanym.
K W obecnej dobie czasów, która przypada na tê wspó³czesn¹ sodomiê mam ju¿
najwiêksze prawo otrzymaæ rzeteln¹ odpowiedŸ na zakoñczone pod wzglêdem pisemnym
Dzie³o Bo¿e i to od samego Papie¿a Franciszka @Pontifex_pl, który nawet nie wie,
¿e przez ca³y pontyfikat jego, jak i poprzednika jego Benedykta XVI - go emeryta dobijam
siê z nadprzyrodzon¹ misj¹ m¹, w zwi¹zku z czym nie maj¹c wyjœcia umieœci³am kolejn¹
publikacjê na internetowej stronie mej /annaanielaflak.eu/, aby u³atwiæ podjêcie decyzji dwom
bardzo rzetelnym kap³anom z Episkopatu @EpiskopatNews tj. ks. Pawe³ Rytel - Andrianik
@xRytel i ks. Leszek Gêsiak SJ @rzecznikKEPpl, aby spotkali siê ze mn¹ w sprawie
duchowej misji mej, dla której watykañskie wrota ca³y czas s¹ zamkniête.
W Dzie³ach Niebios ¿adna owca Bo¿a, która prowadzona jest w Panu naszym
nigdy nie zniechêci siê na brak odpowiedzi ze strony duchowieñstwa i nic nie rozwieje
siê, i takie milczenie rozumiane jest jako niezrozumienie danej misji, i to jest wielkie
b³ogos³awieñstwo, bo wówczas dana owca bardziej doszlifowuje swoj¹ misjê, aby by³a
ona jak najbardziej czytelna w odbiorze, co mogê to powiedzieæ z w³asnego doœwiadczenia
na podstawie prowadzenia swojego odwiecznego powo³ania, które przecie¿ prowadzê w pokorze
i odwadze Umi³owanego. Posz³am w Chrystusie za g³osem swojego powo³ania, aby dusza
ma w ¿yciu przysz³ym mog³a wiecznie wieczerzaæ w Trójjedynym Bogu, który w obecnej
dobie czasu czyni moj¹ drogê bezpieczn¹ w Sobie wprowadzaj¹c j¹ w nieskoñczone
szczêœcie Swe, dlatego te¿ chwalê Umi³owanego poprzez ¿ycie swe, które wpisane jest na
sta³e w Dzie³o Jego.
Boska moc Pana naszego prowadzi mnie Swoj¹ tajemnicz¹ drog¹ duchow¹, co to
wszystko przerasta nasz umys³ i si³y, tak¿e jako niestrudzona aposto³ka Jego Wszechpotê¿nej
Boskoœci poprzez tajemnice mêki, œmierci i zmartwychwstania Jego ufnie koñczê ju¿
testament Jego w stosunku do duszy mej. Jestem œwiadoma misji swej, któr¹ pe³niê
wobec ca³ej ludzkoœci, która pozwala mi ¿yæ w niepojêtych œwiat³oœciach najg³êbszych
tajemnic Ojca Przedwiecznego, dla którego poœwiêci³am siê jako jedynej mi³oœci mej,
dlatego te¿ nieprzerwanie jestem inspirowana Najœwiêtszym, aby poprzez nadprzyrodzon¹
misjê sw¹ wszyscy chrzeœcijanie w Duchu Œwiêtym poprzez Bogurodzicê mogli powróciæ
do pe³nej jednoœci w Panu naszym.
 Cz³owiek powinien spe³niæ trzy warunki, aby mieszkaæ w Bogu. Po pierwsze, wyrzec
siê siebie samego i wszystkich rzeczy, wyzbyæ siê przywi¹zania do tego, co wewn¹trz
porusza zmys³y, oraz nie zatrzymywaæ siê przy ¿adnym stworzeniu nale¿¹cym do tego
œwiata lub do wiecznoœci. Po drugie, nie powinien kochaæ dobra tego lub tamtego, lecz
jedynie to od którego pochodz¹ wszystkie inne, jako ¿e wszelka rzecz jest mi³a i godna
po¿¹dania tylko w tej mierze, w jakiej jest w niej Bóg. Dlatego te¿ ka¿de dobro mamy
mi³owaæ tylko w tym stopniu, w jakim mi³ujemy w nim Boga. Zatem jeœli chcecie w Nim
trwaæ, mi³ujcie Go tylko dla Niego Samego. Po trzecie, cz³owiek nie powinien ujmowaæ
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siebie samego w swym ogo³oceniu (Mistrz Eckhart, “ Kazania ”).
Boski Oblubieniec wybra³ duszê moj¹, aby ona przynios³a winny owoc œwiatu
z winnicy Jego w Imiê Jego ( J 15, 16 ), dlatego te¿ w ³askach Swych do niej zawsze
mówi On jej otwarcie, co do dalszych poczynañ Dzie³a Swego, które dokonuje siê
w ³asce i prawdzie Jego. Jako w ca³ej pe³ni oddana, nawrócona owca Boskiego Oblubieñca
w wolnoœci Jego sta³am siê dzieckiem œwiat³oœci w Nim, aby w œwiat³oœci Jego wspó³dzia³aæ
z Nim wed³ug zamiaru Jego dla dobra wszystkich dusz ( Rz 8, 28 ). Na swojej drodze
krzy¿owej jestem wolna od jakichkolwiek ob³udnych wzglêdów ludzkich, i nie przystajê te¿
z bliŸnimi, którzy postêpuj¹ wed³ug w³asnych ¿¹dz i nie przyjêli te¿ mi³oœci prawdy Pana
naszego, aby dost¹piæ zbawienia ( 2 Tes 2, 10 ), ale nie znaczy to, ¿e nie cierpia³am przez
zawistnych ludzi, którzy przez swoj¹ chorobliw¹ zazdroœæ nienawistnie nêkali mnie i to
na najprzeró¿niejsze sposoby, aby “dowartoœciowaæ siê” w zak³amaniu swym. W mi³osnej
wolnoœci Pana naszego odczuwaj¹c cierniste ciernie Jego wewn¹trz siebie wesz³am w chwa³ê
potêgi Jego, aby poprzez mi³osne cierpienia dusza moja mog³a poznawaæ i kosztowaæ
niewymowne niepojêtoœci Jego.
Poprzez trzy cnoty teologiczne z³¹czona jestem z Bogiem jako ostatecznym celem,
i gdy Bóg chocia¿ na moment oddala siê od duszy mej, to wszystko zamiera we mnie,
dlatego te¿ staram siê uwalniaæ od niekoniecznych zajêæ, aby obcowaæ jedynie z Boskim
Oblubieñcem i w ka¿dej wolnej chwili lgnê do Stwórcy, który jest ród³em wszelkiego
dobra. Olœniewa mnie œwiat³oœæ z Nieba i dochodzê powoli do pe³nego poznania Syna
Bo¿ego, do Cz³owieka doskona³ego, do miary wielkoœci wed³ug Pe³ni Chrystusa (Ef 4, 13),
i skoro zosta³am porwana przez Boga do wnêtrza Œwi¹tyni Nieba, jak Izajasz (Iz 6, 1-8),
to za spraw¹ Ducha Pañskiego coraz bardziej upodabniam siê do obrazu Bo¿ego (2 Kor 3,14-18).
Ujrza³am Chrystusa (Dz 22, 18), który daje mi ¿ycie Swe (J 10, 15), i który wezwa³
mnie po imieniu ( J 10, 3 ) do Swojego nadprzyrodzonego Dzie³a, dlatego te¿ zwi¹za³am
siê z umi³owanym Oblubieñcem Niebieskim i ¿yjê wed³ug obyczajów panuj¹cych w Niebie,
i chocia¿ jestem u³omnym narzêdziem, lecz staram siê byæ wierna Prawu Bo¿emu, aby
poprzez duchow¹ misjê m¹ przenikniêt¹ œwiat³oœci¹ Bo¿¹ urzeczywistni³y siê zamiary Bo¿e
a¿ po krañce ziemi (Iz 49, 6).
Skoro zosta³am powo³ana do duchowego Dzie³a Bo¿ego œwiat³oœci¹ zmartwychwsta³ego
Jezusa Chrystusa, który zerwa³ wiêzy œmierci i zosta³ wskrzeszony przez Swojego Ojca
( Dz 2, 24 ), i który stopniowo przekazywa³ duszy mej tajemnice Swe (Ga 1, 6 - 8, 11 - 12),
to przecie¿ wiadomo, ¿e wype³niê testament Trójjedynego Boga co do ka¿dej litery S³owa
Jego. W swoim odwiecznym powo³aniu uwierzy³am wbrew nadziei ludzkiej i zwyciê¿ê
w mi³osiernym Panu naszym, w którym mam byæ mê¿na i wytrwa³a ( Joz 1, 6 - 9 ) przy
jednoczesnym przestrzeganiu i wype³nianiu praw Jego, aby powiod³y siê odwieczne zamiary
Jego wzglêdem umi³owanego Koœcio³a Jego, jak i ca³ej grzesznej ludzkoœci. Szczêœæ Bo¿e !
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