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Moje odwieczne powo³anie jest powo³aniem do œwiêtoœci
W g³êbokiej wewnêtrznej wolnoœci poprzez Ducha Œwiêtego w Panu naszym dusza
ma wchodzi w coraz g³êbsz¹ jednoœæ w Ukochanym, tak¿e ma duchowa energia ci¹gle jest
odnawiana, dlatego te¿ tak niestrudzenie z jak najwiêksz¹ gorliwoœci¹ i poœwiêceniem
nieustannie odpowiadam na swoje odwieczne powo³anie, które jest powo³aniem do œwiêtoœci.
Ogieñ mi³oœci Pana naszego gore w duszy mej, która podda³a siê mi³oœci, prawdzie
i mi³osierdziu Ukochanego, który jest przecie¿ Ÿród³em niewyczerpanych ³ask, dlatego te¿
tak bardzo wewnêtrznie wzbogacam i odprê¿am siê w Boskim Oblubieñcu, dziêki któremu
bez ¿adnych kompromisów realizujê swoje odwieczne powo³anie.
Za przyczyn¹ Niepokalanej i za pomoc¹ najprzeró¿niejszych cierpieñ i przeciwnoœci
ju¿ dawno przebudzi³am siê do ¿ycia wiecznego, dlatego te¿ nieprzerwanie odnawiam siê
w Panu naszym, co pozwala mi z pokor¹ na drodze pokuty zwyciê¿aæ w walce z duchem
z³a, dlatego te¿ czerpiê obfite owoce ze œwiêtych, b³ogos³awionych, jak i mêczenników,
aby ziarno Ewangelii rzucone na duszê m¹ mog³o przynieœæ obfity plon i zadziwiæ wszystkich
popleczników z³a, którzy przynosz¹ nie tylko bezowocne, ale i œmiercionoœne plony.
Najmi³osierniejszy Stwórca wprowadzi³ duszê m¹ ponad wszelkie poznanie, gdzie
w jednej Istnoœci i jednej Wszechmo¿noœci, najwy¿szej M¹droœci S³owa Przedwiecznego
przebywa ona w Jego niematerialnym duchowym Bycie. W duchowym oliwnym ogrodzie
Wszechmog¹cego dusza ma jest niewyra¿alnie zauroczona Nim, dlatego te¿ tak bardzo
spieszno jej do Domu Ojca Przedwiecznego, który da³ jej dog³êbnie poznaæ niewielki
r¹bek tajemnic Swych, które przepojone s¹ niewys³owion¹ mi³oœci¹ i radoœci¹ Jego.
Boski Oblubieniec w sposób szczególny wycisn¹³ œlady ¿ycia Swego na mojej
duchowoœci, i dziêki Opatrznoœci Jego ci¹gle idê za Nim mimo, ¿e nie znam zamys³ów
Bo¿ych wzglêdem koñcowego fina³u mojego odwiecznego powo³ania, ale Ukochany ma
w³asny sposób zrealizowania mojej nadprzyrodzonej misji. W ciszy krzy¿owej œmierci
Pana naszego pracujê z pe³nym oddaniem w winnicy Jego pod czujnym okiem Jego, który
pozwoli³ duszy mej wejœæ w bezkres mi³oœci Swej w jednej jednoœci z Nim, dlatego te¿
uczestniczy ona w ¿yciu duchowym zmartwychwsta³ego Oblubieñca swego w œcis³ej harmonii
z wol¹ Jego. Umi³owany Boski Odkupiciel dobrze wie, ¿e bardzo kocham Go ( J 21, 17 ),
dlatego te¿ poprzez Maryjê w tajemnicy Jego i Koœcio³a dusza ma uczestniczy w Jego
Boskiej, wiecznej radoœci oraz w wiekuistych prawdach Jego, które s¹ gwarancj¹ wolnoœci.
 Natura ludzka nie jest samowystarczaln¹ jednostk¹, zale¿y bowiem w samym
istnieniu od stwórczej aktywnoœci Boga i z racji tej w³aœnie zale¿noœci otwarta jest na
œwie¿e dop³ywy stwórczej aktywnoœci, która nie stoj¹c w sprzecznoœci z tym, co natura
ju¿ posiada, mo¿e j¹ wynieœæ do wy¿szego porz¹dku istnienia
(Œwiêty Tomasz
z A k w i n u ), tak¿e ja jako byt skoñczony z woli Bo¿ej mogê realizowaæ swoje
odwieczne powo³anie, które z punktu ludzkiego jest niemo¿liwe do zrealizowania.
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Przedwiecznego ( Hbr 1, 3) nieustannie poznajê duchow¹, niewidzialn¹ prawdê w Nim,
tak¿e w burzliwych wirach tego œwiata jestem skoncentowana przede wszystkim na tym
co duchowe, co jest niewidzialne dla œwiata doczesnego, w którym wdar³a siê kompletna
znieczulica, i to nawet do duchownych synów Pana naszego, czego jestem ewidentnym
przyk³adem, bo przecie¿ nie mam ¿adnej rzeczowej odpowiedzi na Dzie³o Pana mego.
Skoro z woli transcendentalnego Trójjedynego Boga otrzyma³am ³askê cierpienia,
to wiadomo, ¿e tylko w cierpieniu wykonam odwieczne zamiary Ukochanego, dlatego te¿
tak dobrze czujê siê w klimacie umi³owanego Krzy¿a Pana swego, który duszê m¹ prowadzi
w Sobie po mistycznych schodach duchowej drabiny Swej, która prowadzi prosto do Niego.
Od samego pocz¹tku realizacji duchowego Dzie³a Ojca Niebieskiego wiedzia³am, ¿e wszystko
mogê wype³niæ w Nim, bo przecie¿ On umacnia mnie (Flp 4, 13) tym bardziej, ¿e umar³am
dla doczesnoœci i razem z Nim zosta³am przybita do Krzy¿a Jego, dlatego te¿ ju¿ nie ja
¿yjê, lecz ¿yje we mnie Chrystus ( Ga 2, 19 - 20 ), który wprowadzi³ duszê m¹ w ocean
niepojêtego szczêœcia. S³owo Wcielone nieustannie utwierdza duszê m¹ w Sobie, aby ona
¿y³a tylko Nim i przyobleczona w Niego wchodzi³a w najwy¿sze wiekuistoœci Jego, które
mo¿na pojmowaæ jedynie umys³em Jego.
W niesamowitym c i e r p i e n i u dokona³o siê odkupienie i zbawienie œwiata
z woli Ojca Przedwiecznego w Chrystusie poprzez Ducha Œwiêtego, dlatego te¿ Dzie³o
Pana naszego, które prowadzê w Nim dokonuje siê w cierpieniach w pe³ni prawdy Bo¿ej
w rzeczywistoœci cielesno - duchowej, która pozwala siê wyrwaæ w Ukochanym do
rzeczywistoœci jedynie duchowej. Baranek bez skazy, Jezus Chrystus, który niewinnie cierpia³
za wszystkie owce Swe, które nieustannie propaguj¹ z³o na obecne zdemoralizowane czasy
zes³a³ duchowe Dzie³o Swe, które z tak wielkim oddaniem prowadzê w Nim, abym mog³a
mistyczn¹, mi³osn¹ eksplozj¹ Jego pobudziæ w Nim jak najwiêcej dusz do umi³owanego
¿ycia wiecznego, które mieœci siê w niepojêtej OjczyŸnie Jego.
Moc¹ i mi³oœci¹ Wszechmocnego zosta³am wszczepiona w Mistyczne Cia³o Jego, tak¿e
w gêstej gêstwinie krzy¿a, która nasi¹kniêta jest doœwiadczeniami, uciskami i udrêczeniami
dusza moja dosz³a do g³êbi Pana swego w czyste i g³êbokie zrozumienie tajemnic Jego,
które rozpalaj¹ j¹ mi³osnymi, wieczystymi p³omieniami.
“ ¯adne dzie³o duchowe nie przychodzi na œwiat bez boleœci ” ( Œwiêta Teresa
Benedykta od Krzy¿a czyli Edyta Stein), a moje tak trudne, a zarazem upojne duchowe Dzie³o
Bo¿e, które by³o przeznaczone na duszê m¹ zakoñczy³am w Bogu pod wzglêdem pisemnym
dok³adnie z dniem 13. 06. 2019 roku, i one zosta³o w Chrystusie nale¿ycie wy³o¿one i na
mistycznym o³tarzu jako gotowe przekazane do Stolicy Apostolskiej, która od 14-tu lat ignoruje
moje duchowe przesy³ki.
Nigdy nie podjê³abym siê tak wielkiego duchowego Dzie³a Bo¿ego, gdyby do niego
nie powo³a³ mnie osobiœcie Sam Zbawiciel, który obieca³ mi zwyciêstwo, dlatego te¿ tak
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duszê moj¹ do wiekuistych godów z Nim. Mistrz Niebieski dobrze wie, ¿e jako mistyczna
córka Jego jestem ufna w mi³osierdzie Jego, dlatego te¿ da³ mi On dar rozumienia rzeczy
wy¿szych, abym w Nim przekazywa³a niepojête sprawy Jego, które zaczynaj¹ siê za zas³on¹
progu œmiertelnego.
Z Z woli Niepojêtego, gdy dusza ma opuszcza³a na czas tymczasowy swe cielesne
wiêzienie, to wielokrotnie by³a ona w Bogu w wieczystych wiekach, w œwiat³oœciach
Ukochanego na wprost œwietlistego Oblicza Jego, tak¿e ona jest na sta³e zakorzeniona w Panu
swym, który nieustannie inspiruje j¹ w Dziele Swym, dlatego tak niezmordowanie prowadzê
swoj¹ nadprzyrodzon¹ misjê, która powoli zbli¿a siê do ostatecznego kresu. Na mojej drodze
œwiêtoœci czasami dusza ma nie ma upojnych ³ask Bo¿ych, ale uwa¿am to te¿ za wielk¹
³askê Bo¿¹, bo jakby tak ka¿dej mistycznej nocy dusza ma opuszcza³a w Bogu czasoprzestrzeñ,
to to by³oby dla niej jak najbardziej normalne, a to, ¿e z woli Bo¿ej podczas snu od czasu
do czasu dusza ma pozostaje w cielesnych kratach, to ona bardziej odczuwa, co utraci³a
i bardziej te¿ têskni za umi³owan¹ niepojêtoœci¹ Bo¿¹, tak¿e s¹ to wielkie katusze dla duszy
mej, jak i dla serca, i umys³u mego.
Na podstawie duszy mej widaæ, ¿e ona czasami znajduje siê we wznios³ym stanie
Bo¿ym i jest przeobra¿ona w Boga, kiedy we œnie opuœci ona w Bogu czasoprzestrzeñ,
natomiast innym razem znajduje siê ona na dnie nicoœci i cierpi niewyra¿alne mêki
w ciele, tak¿e jasno wynika, ¿e duszy mej ¿ycie w ciele stoi na przeszkodzie, bo ono
przeszkadza jej kontemplowaæ wiecznie Zbawiciela i syciæ siê niepojêt¹ mi³oœci¹ Jego, co
na ten temat bardzo dok³adnie pisa³ te¿ Œwiêty Jan od Krzy¿a.
W Dziele S³owa Przedwiecznego nie potrzebujê absolutnie ¿adnej pomocy, bo jestem
kierowana jedynie przez Niego, bo Ukochany pos³uguje siê mn¹, abym jako œwiadek prawdy
Jego na podstawie prze¿yæ duszy swej przekaza³a duchow¹ sferê niepojêtoœci Jego na tle
duchowej drogi mej, która tak bardzo urodzajna jest w niesamowite ³aski Jego w powi¹zaniu
z ca³ym zniewolonym i zak³amanym œwiatem.
Jako przybrana córka w Jezusie Chrystusie chroniona jestem przez tarczê wiary,
za pomoc¹ której dusza ma przesz³a do najtajniejszych g³êbin Bo¿ych, i obecnie dosyæ
czêsto znajduje siê ona w Bogu w duchowym œwiecie, który jest niewidzialny dla naszych
zmys³ów, dlatego te¿ wszystko mogê zdzia³aæ w Chrystusie, bo On b a r d z o
d o b r z e w y æ w i c z y ³ m n i e w e w n ê t r z n i e, abym mog³a wyjœæ na zewnêtrzny
zdemoralizowany œwiat, dlatego te¿ wszystko nazywam w Nim po imieniu i nie pozwolê,
aby zwyciê¿y³o k³amstwo i pogardzanie ludŸmi, którzy chroni¹ ¿ycie.
Boski Mistrz tak odwiecznie zaplanowa³, abym by³a jedynie z ducha zakonnic¹
klauzurow¹, karmelitank¹ o z³agodzonej klauzurze, co nad wyraz odpowiada mi, co dosz³am
do tego dopiero po wielu latach, bo gdybym faktycznie by³a za klauzur¹ jak to usilnie
dawniej pragnê³am, to nie doœæ, ¿e nie mia³abym ¿adnej woli swej i prawie nic bym nie
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z mojej przemijaj¹cej pielgrzymki, bo przecie¿ wewnêtrzne sprawy klasztorów pozostaj¹
tylko w nich. Proroctwo Prze³o¿onej z klasztoru karmelitañskiego z Czêstochowy, która
nie przyjê³a mnie do klasztoru twierdz¹c a¿ piêæ razy, ¿e mam wiele zrobiæ dla œwiata,
i która od razu zaakceptowa³a moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê sprawdzi³o siê tak mniej wiêcej
w 90 - ciu %, a o tym pisa³am w listach do duchowieñstwa, tak¿e wszystko znajduje siê
nawet na mojej stronie internetowej, która przekroczy³a ju¿ 538 000 odwiedzin.
Ca³e moje odwieczne powo³anie mo¿e byæ jedynie rozpatrywane poprzez pryzmat
Samego Oblubieñca Niebieskiego, bo przecie¿ On prowadzi je i nad wyraz ubogaca duszê
m¹ tajemnymi niepojêtoœciami Swymi, które nie maj¹ absolutnie ¿adnego odpowiednika
w przemijaj¹cym œmiertelnym œwiecie, które podlega pod pojêcia i formy. Ca³a nadprzyrodzona
misja ma budowana jest na fundamencie S³owa Wcielonego, w którym dusza ma jest nad
wyraz rozkochana, tak¿e ona docenia Go we wszystkim i dziêkuje Mu za b³ogos³awione
cierpienia, dziêki którym uodparnia siê na grzeszny, przemijaj¹cy œwiat, i dziêki którym
wesz³a ona w niepojêt¹ sferê duchowego œwiata.
Dawniej K o œ c i ó ³ odrzuci³ naukê Galileusza, twórcê nowo¿ytnej fizyki, bo nie
dorós³ do poziomu wielkiego, w³oskiego astronoma, fizyka i filozofa, a obecnie minê³o
a¿ tak wiele wieków, aby niespotykany i nadzwyczaj przem¹dry Œwiêty Jan Pawe³ II - gi
w ca³ej pe³ni naprawi³ ten b³¹d, ale dalej wszystko idzie opornie u namiestników Chrystusa
i a¿ wierzyæ mi siê nie chce ?, ¿eby nikt nie dorós³ z duchowieñstwa do rzetelnego
przejrzenia moich mistycznych ksi¹¿ek pisanych w Duchu Œwiêtym na s³odki rozkaz Zbawiciela.
Œwiat nie dorós³ do wch³oniêcia niepojêtych tajemnic Bo¿ych, które przekazujê na
usilne proœby Zbawiciela, i faktycznie, ¿e trzeba wielkiego cudu Bo¿ego, aby moja
nadprzyrodzona misja wysz³a nie tyle na œwiat³o dzienne ca³ego œwiata, bo ona i tak ju¿
odrobinê wysz³a poprzez moj¹ stronê internetow¹, ale aby w koñcu zacz¹³ siê badawczy
jej proces w Kongregacji Nauki Wiary, ale to wszystko zostawiam Trójjedynemu Bogu, od
którego zale¿y ka¿dy mój krok, bo przecie¿ On jedyny wspiera mnie w moim odwiecznym
powo³aniu. Heroicznie zaufa³am mi³osiernemu Kap³anowi Niebieskiemu, który niezmiernie
hojnie pociesza mnie wewnêtrznie i przemienia serce oraz duszê m¹ na podobieñstwo Swe,
abym w sprawiedliwoœci Jego w duchu b³ogos³awieñstw Jego dokona³a ca³e duchowe
Dzie³o Jego. Nauczyciel Niebieski ma w³asny sposób zrealizowania Dzie³a Swego, o czym
ju¿ wy¿ej wspomnia³am, które prowadzê w najciemniejszej nocy wiary, jak i ducha, i nie
moja w tym rzecz jak zakoñczy siê moja nadprzyrodzona misja.
Swoj¹ nadprzyrodzon¹ misj¹ odrobinê uœmierzam ból Najwy¿szego i od kiedy pozna³am
wolê Jego, to zawsze jak najrzetelniej wype³niam j¹, tak¿e ca³e moje ¿ycie odnosi siê do
Niego nie tylko podczas modlitwy czy te¿ pisania w Imiê Jego, ale równie¿ podczas
najprzeró¿niejszych cierpieñ i wykonywania jakiejkolwiek pracy. Boski Odkupiciel jest zawsze
przy mnie i mimo, ¿e czasami moc dzia³ania Jego jest nieco mniejsza, ale On i tak nad
wszystkim ma pieczê, i wie co dla mnie najlepsze, dlatego te¿ z pokor¹ przyjmujê wszystkie
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¿e ¿yjê w tym zniewolonym œwiecie, ale jedynie tylko cia³em, bo duchowo ¿yjê w nad
wyraz przepiêknym i niezast¹pionym œwiecie tj. w œwiecie prawdy i mi³oœci Bo¿ej, tak¿e
w ca³ej pe³ni zawierzy³am Matce Bo¿ej Maryi i Jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi, bo
przecie¿ zawsze mogê liczyæ jedynie tylko i wy³¹cznie na Nich.
Moja nadprzyrodzona misja, która przypada na te niezwykle zdemoralizowane czasy,
gdzie ¿yje tak niewielu sprawiedliwych uprasza ³aski dla tej sodomii, aby ludzkoœæ nabra³a
namiar na œwiat duchowy, który zaczyna siê ju¿ wewn¹trz nas, w naszych uœpionych czy
te¿ zamarzniêtych sumieniach. Skoro tak wiele zosta³o mi ofiarowane od Pana naszego
dziêki ³askom Jego, to chocia¿ w minimalnej czêœci sp³acam ten d³ug broni¹c usilnie Dzie³a
Jego, które budowane jest na pokoju, wolnoœci i mi³oœci Jego, dlatego te¿ z p³on¹cym
ogniem mi³oœci Ukochanego, który uczyni³ mnie niewypowiedzianie szczêœliw¹ wype³niam
wyroki Jego.
Na duchowej drodze mej biorê przyk³ad z Niepokalanej, która równie¿ jak ja obecnie
by³a niezrozumiana, ale w pokorze i pos³uszeñstwie pokonywa³a wszelkie trudnoœci
prze¿ywaj¹c dotkliwe cierpienia w tym niesprawiedliwym, przemijaj¹cym œwiecie. Mój zapa³
apostolstwa w Dziele Oblubieñca Niebieskiego nigdy nie zgaœnie, bo on jest ci¹gle
odnawiany w Nim, który zwyciêsk¹ moc¹ zmartwychwstania Swego wprowadza mnie
w g³êboki spokój ducha.
Ca³e duchowe Dzie³o Stwórcy, które prowadzê w sprawiedliwoœci, mi³oœci i pokoju
jest hymnem uwielbienia dla Pana naszego, dziêki któremu przebywam w królestwie prawdy
¿ycia i œwiêtoœci, tak¿e z niewyczerpan¹ moc¹ Ducha Œwiêtego pokonam ca³y zniewolony
œwiat, który za nic ma praktyki ascetyczne czy te¿ dialogi duchowe, które przecie¿
prowadz¹ do duchowej dojrza³oœci i chrzeœcijañskiej œwiêtoœci.
Nie mi³ujê tego przemijaj¹cego œwiata ( 1 J 2, 15 ), bo wszystkie rzeczy doczesne
gin¹, tak¿e d¹¿ê do tego co jest w górze, a nie to co na ziemi ( Kol 3, 2 ), dlatego te¿
na mojej ciernistej drodze krzy¿owej nie obawiam siê zmian, ani te¿ jakichkolwiek
trudnoœci, bo wszystko jest oparte o trwa³e fundamenty Bo¿e, tak¿e có¿ mo¿e uczyniæ mi
cz³owiek skoro Bogu ufam we wszystkim ( Ps 56, 5 ).
Skoro Opatrznoœæ Bo¿a postawi³a Dzie³o Swe, które odwiecznie by³o s¹dzone na
duszê m¹ to robiê to, co jest przyjemne i doskona³e dla wiecznego i nieœmiertelnego
Boga ( Rz 12, 2 ), który wezwa³ mnie z najciemniejszych ciemnoœci do nadprzyrodzonego
œwiat³a Swego ( 1 P 2, 9 ), abym mog³a przynieœæ obfity owoc w Nim (J 15, 5) i pocieszyæ
biednych, odrzuconych i opuszczonych oraz skruszyæ zatwardzia³e dusze, które odrzucaj¹
œwiat³o Jego. W odwiecznym i tak trudnym powo³aniu mym zaufa³am heroicznej dobroci
Bo¿ej, dziêki której Opatrznoœæ Bo¿a obficie wynagradza mi wszystkie udrêki i przeciwnoœci
zwi¹zane z Dzie³em Niebios, bo poprzez to wszystko stokroæ wiêcej otrzyma³am i ju¿
wype³ni³am wolê Pana mego czyli wype³ni³ siê plan zbawienia wzglêdem duszy mej.
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wzmocnionymi moc¹ Najwy¿szego poprzez trzy cnoty Boskie: wiarê, nadziejê i mi³oœæ
doprowadzi³am w Bogu do szczêœliwego koñca Dzie³o Jego, które i tak bêdzie przebadane
w pe³ni czasów wyznaczonej przez Boga. W moim odwiecznym powo³aniu zawsze by³am
i 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.
Z pomoc¹ Opatrznoœci Bo¿ej idê szczególn¹ eremick¹ drog¹, aby móc ¿yæ coraz
g³êbiej jedynie obecnoœci¹ Bo¿¹, dlatego te¿ ka¿dego dnia nieustannie przekraczam w³asne
cz³owieczeñstwo i poprzez swoje odwieczne powo³anie, które zawarte jest w moich mistycznych
ksi¹¿kach wywy¿szam mi³osiernego Ojca Przedwiecznego, który wybra³ mnie s³ab¹ i nêdzn¹
grzesznicê do duchowych spraw Swych, aby zawstydziæ mocnych i m¹drych tego z³udnego,
przejœciowego œwiata, który na si³ê ³amie sumienia ludzkie i w sposób jawny sprzeciwia
siê prawdzie.
Niezbadane s¹ wyroki transcendentalnego Trójjedynego Boga i nie do wyœledzenia
Jego drogi ( Rz 11, 33 ), tak¿e zawsze dokonuje siê to, nie co my chcemy, tylko co
Umi³owany, bo On wie jak najbardziej uœwiêciæ nas w Sobie, dlatego te¿ w ogniu prób
i chorób doœwiadcza nas w Sobie, aby dusze nasze by³y godne Królestwa Jego.
Z 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 ). Boski Oblubieniec poprzez udrêki
fizyczne i duchowe cierpienia oraz przeciwnoœci losu umartwia i pociesza mnie w Sobie,
abym na tej splugawionej grzechami ziemi do koñca wype³ni³a wolê Jego w mi³oœci,
prawdzie i pokoju na uœmierzenie niemi³osiernego bólu Jego. Co ja nie dokonam w swoim
odwiecznym powo³aniu, to Ukochany wszystko dokona za mnie i nie porzuci dzie³a r¹k
Swych (Ps 138, 8) na wiekuist¹ Chwa³ê Sw¹.
Jestem córk¹ œwiat³oœci (J 12, 36) i zd¹¿am do œwiat³a wiekuistego ¿ycia, do naszego
Zbawiciela, który jest jedyn¹ drog¹, prawd¹ i ¿yciem ( J 13, 6 ), i który zwyciê¿y³ œwiat
(J 16, 33), aby w ¿yciu przysz³ym dusza ma by³a zawsze w Nim. Jestem wolna, bo wybra³am
to, co dobre i prawdziwe (Œwiêty Jan Pawe³ II - gi), i po drabinie doskona³oœci dusza ma
zd¹¿a do wiekuistego ¿ycia w Chwale Pañskiej, dlatego te¿ najpierw musi ona przekroczyæ
w Panu naszym próg wiecznej œmiertelnoœci, aby mog³a znaleŸæ siê w wieczystym Ÿródle
m¹droœci i mi³oœci Ukochanego tj. w Niebie oczywiœcie, je¿eli sobie ona na to zas³u¿y
poprzez ¿ycie doczesne.
Na mojej duchowej drodze poprzez b³ogos³awione cierpienia wielokrotnie radujê
i weselê siê w Panu naszym, bo wielkie rzeczy uczyni³ nam Król Niebieski ( Ji 2, 21 ),
dlatego te¿ nie zwa¿am na nieuduchowionych duchownych synów Jego, którzy swoj¹
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tego, ¿e oni lêkaj¹ siê zbyt wielkiej nadprzyrodzonoœci, która mog³aby wkroczyæ w duszê
wybran¹, ale przecie¿, co zosta³o odwiecznie postanowione to i tak dokona siê w Panu
naszym ( Dn 11, 36 ).
W tajemnicy prawdy i mi³oœci Najœwiêtszego poprzez rozleg³y ocean dziejów wesz³am
w Boski Ocean, który znajduje siê w niegasn¹cym œwietle Niebios, tak¿e w radoœci i wolnoœci
Pana naszego w ¿arliwej kontemplacji otworzy³am siê na przysz³oœæ, aby poprzez misjê sw¹
ocaliæ wiele owiec Pasterza Niebieskiego, który da³ mi dar wytrwa³oœci w Dziele Swym.
Moc¹ Niezmiennego swoim ¿yciem dajê œwiadectwo o Nim, tak¿e dusza ma
przenikniêta zbawcz¹ moc¹ Jego idzie œladami Jego niestrudzenie kontynuuj¹c odwieczn¹
misjê sw¹ dla dobra ca³ej ludzkoœci. Przepojona niewypowiedzian¹ radoœci¹ Pana mego
bezwarunkowo zawierzy³am Mu we wszystkim, tak¿e zjednoczona z Nim przez Niego w Duchu
Œwiêtym i Ojcem Przedwiecznym z ¿arliw¹ pobo¿noœci¹ przezwyciê¿am niezliczone
przeszkody przy jednoczesnym otworzeniu siê na œwiat, bo przecie¿ w ciszy dawniej
umieszcza³am komentarze na YouTube, a obecnie na Twitterze, aby zasiaæ ziarno mi³oœci
Najœwiêtszego w zagubionych owcach Jego.
Decydenci z³a, którzy pragn¹ unicestwiæ Koœció³ Chrystusowy i na potêgê atakuj¹
Papie¿a i Samego Zbawiciela doczekali siê jak najodpowiedniejszego Dzie³a Bo¿ego, które
prowadzê, bo ono bardzo jasno o d s ³ a n i a duchowy œwiat, który jest przez nich
odrzucony oraz o d s ³ a n i a ich zak³amane szczêœcie wœród niepowodzeñ, lêków,
niepewnoœci i obaw o przysz³oœæ, a ich manipulacja wiar¹ do celów politycznych,
antyewangelizacja czy te¿ spacyfikowanie narodów do ob³udnego ich myœlenia z czasem
obraca siê przeciwko nim.
K Cz³owiek d¹¿y za poznaniem prawdy duchowego œwiata i nikt nigdy nie zdawa³
sobie sprawy z tego, ¿e Boski Mistrz mo¿e powo³aæ jak¹œ duszê do tak czêstego
opuszczania cia³a w Nim podczas snów, zreszt¹ jak i ja sama, dopóki nie otrzyma³am tych
przes³odkich i wprost nieprawdopodobnych ³ask.
W moim odwiecznym powo³aniu najbardziej jest mi pomocna dusza moja, która
nape³niona Samym Bogiem poznaje niepojête tajemnice Niebios i ca³e Dzie³o Pana mego
przedstawiam na podstawie prze¿yæ duszy swej, tak¿e nikt nie jest mi potrzebny w tym tak
przeb³ogim powo³aniu, które duszê m¹ prowadzi do jaœniej¹cych, duchowych K o m n a t,
które maj¹ miejsce w Wiekuistej Chwale Wszechpotê¿nego. Na burzliwym OCEANIE ¿ycia
swego jestem wierna prawdzie Chrystusowej, tak¿e swoim ¿yciem dajê œwiadectwo realnie
istniej¹cego Kap³ana Niebieskiego, który nieustannie obecny jest w Najœwiêtszym Sakramencie.
Z woli Jedynego Jezusa Chrystusa w Trójcy Œwiêtej dusza moja podlega zarówno
czasowi, gdy jest w ciele i wiecznoœci, gdy jest poza pow³ok¹ cielesn¹, tak¿e ona karmiona
jest niepojêcie wielkimi udrêkami, a jeszcze wiêkszymi s³odkoœciami, które pochodz¹
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³ask Bo¿ych, aby by³a równowaga w drodze do wiecznego ¿ycia, któr¹ wykonujemy poprzez
pracê i modlitwê dla Ukochanego, który tak bardzo kieruje moim umys³em i moimi
najdrobniejszymi poczynaniami oraz napomina mnie poprzez uporczywe, d³ugotrwa³e czy
te¿ krótkotrwa³e osch³oœci, które umacniaj¹ ducha mego, i dziêki czemu coraz bardziej
odnawiam siê w Nim.
Obecnie nie mam si³y przebicia z Dzie³em Bo¿ym, które prowadzê z woli Pana mego
u niedoœwiadczonych i nieuduchowionych ksiê¿y arcybiskupów i kardyna³ów, którzy w ogóle
nie reaguj¹ na moje duchowe pisma i ksi¹¿ki, ale wcale nie zra¿am siê t¹ sytuacj¹, bo
przecie¿ wszystkie nadprzyrodzone dzie³a rodzi³y siê w wielkich trudach, przeciwnoœciach
i cierpieniach, tak¿e jak widaæ jest to n o r m a l n o œ æ do której nale¿y przywykn¹æ
oraz z pe³nym zaufaniem walczyæ o sprawy Ukochanego do koñca ¿ycia swego.
Jestem ca³kowicie uleg³a Panu naszemu daj¹c swoim ¿yciem œwiadectwo o mojej
nadprzyrodzonej misji, która realizowana jest w oparciu o Ewangeliê Mistrza Niebieskiego
za wstawiennictwem Arki Nowego Przymierza Maryi, i zarówno moje si³y ludzkie, jak
i duchowe poœwiêci³am Dzie³u Bo¿emu, którego najwiêkszy rozkwit paradoksalnie, ale
przypada na tê niesamowit¹ ciszê na moje duchowe przesy³ki od duchowieñstwa, w których
nieprzerwanie informowa³am o moim odwiecznym powo³aniu, którzy przybrali postawê
niesamowitej biernoœci i znieczulicy, co jest niedopuszczalnoœci¹ w Koœciele Kap³ana
Niebieskiego.
W mojej nadprzyrodzonej misji najukochañsze S³owo Wcielone rozprasza ciemnoœci
Sob¹, dlatego te¿ wiele razy znajdowa³am siê w przecudownym Boskim b³ogostanie, który
nie sposób opisaæ ograniczonym jêzykiem, aby móc przekazaæ to wszystko dla przemienienia
serc i dusz dla wszystkich bezowocnych masonów, którzy w swoich faryzejskich naukach
promuj¹ jedynie cywilizacjê k³amstwa i œmierci. Poprzez tajemnice radosne i bolesne dusza
ma w Panu swym przesz³a z ciemnoœci do œwiat³a wiekuistego, tak¿e obecnie znajduje siê
ona w tajemnicy œwiat³a i ¿yje w Ukochanym dla Niego Samego, dlatego te¿ ofiarowa³am
¿ycie swe, aby wype³niæ wolê Jego dla ratowania zatwardzia³ych i zagubionych dusz oraz
za zbawienie duszy swej.
£aska S³owa Wcielonego nie opuszcza mnie ani na moment, ani w cierpieniu,
ani te¿ w radoœci, a niegasn¹cy ogieñ mi³oœci Ukochanego przyæmiewa wszystkie moje
niedomagania, dlatego te¿ dusza moja przyobleczona w moc Najœwiêtszego z utêsknieniem
dochodzi ju¿ do kresu drogi swej w doczesnym pielgrzymowaniu, aby w ¿yciu przysz³ym
móc zmartwychwstaæ do ¿ycia wiecznego w Panu swym.
W ciemnej nocy ducha dusza moja niejednokrotnie doznawa³a chwilowego
opuszczenia czy te¿ osamotnienia, aby mog³a ona odczuæ agoniê umierania Pasterza
Niebieskiego na Krzy¿u Jego, ale te wszystkie wewnêtrzne cierpienia i osch³oœci ducha
mego pozwoli³y mi ¿yæ jedynie w œwietle zmartwychwsta³ego Pana naszego, dziêki któremu
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Kap³ana Niebieskiego, który nieustannie urabia j¹ w Sobie na podobieñstwo Swe, i poprzez
ni¹ broni Dzie³a Swego, które ona nad wyraz kontempluje w sobie, jak i w Nim.
Zakorzenieni jesteœmy w mi³osnym Misterium Pana naszego, za pomoc¹ którego
przedstawiam jasno ca³¹ swoj¹ drogê krzy¿ow¹, w której nieustannie przyœwiecaj¹ œwiête
znaki czasu mówi¹ce nam o niewidzialnym Stwórcy, i które s¹ mistycznymi lampami na
naszej drodze doskona³oœci, która prowadzi dusze nasze do wiekuistego zbawienia.
Najmi³osierniejszy Jezus Chrystus za pomoc¹ znaków czasu przemawia do grzesznych
dzieci Swych, o czym ju¿ wielokrotnie pisa³am w swoich duchowych listach i ksi¹¿kach,
i w ciemnej nocy ducha mistyczne znaki czasu nad wyraz oœwiecaj¹ moj¹ duchow¹ drogê,
która biegnie prosto do wiekuistego Nieba.
Od kiedy dusza moja odda³a siê w ca³ej pe³ni Boskiemu Oblubieñcowi, to od tego
momentu ona jest nad wraz udrêczona przemijalnoœci¹, ale w tych niewypowiedzianych
udrêkach i osch³oœciach jest ona równie¿ bardzo czêsto nape³niana pe³ni¹ mi³oœci Pana
swego, dziêki któremu w nocach mistycznych o p u s z c z a ona czasoprzestrzeñ i wchodzi
w Umi³owanym w szerokoœci, d³ugoœci, wysokoœci i g³êbokoœci wielowymiarowego œwiata
Jego czyli w g³êbsze poznanie niepojêtych tajemnic Jego, aby przez Ducha Jego przynios³a
ona plon mi³oœci 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. Podczas tak licznych lewitacji dusza ma zawsze, ale
to zawsze sterowana jest Samym Bogiem i ona nigdy nie wie, gdzie bêdzie w Bogu i jak
d³ugo ? Pasterz Niebieski przyoblek³ duszê m¹ Sob¹ i da³ jej tyle m¹droœci i mi³oœci
Swej, aby ona moc¹ Jego wszystko pojmowa³a w Nim, abym na podstawie prze¿yæ duszy
swej mog³am przekazaæ niepojêtoœci Niebios, do których ¿adna œmiertelnoœæ nie mo¿e
wkroczyæ, jedynie tylko dusza. Dusza ma ¿yje w krainie nienasyconej mi³oœci Nieœmiertelnego,
w której przedziwna moc Ukochanego wprowadzi³a j¹ w pozarozumowe niepojêtoœci Jego,
które ona poznaje umys³em Jego, gdy ona jest przebóstwiona w Niego.
W swojej bezradnoœci i s³aboœci opatrzona darami Ducha Œwiêtego, i przyobleczona
te¿ w nienasycon¹ mi³oœæ Bosk¹ wspinam siê w Ukochanym do Boskiego poziomu Jego,
do nadprzyrodzonej harmonii Jego, która pozwala duszy mej pojmowaæ niepojêtoœci Jego
niezrozumia³e na poziomie ludzkim w naszym œwieckim ¿yciu. Zdajê sobie sprawê z tego,
¿e dusza ma jest wybrank¹ do tak wielkich spraw Królestwa Niebieskiego, bo przecie¿
poœredniczy ona miêdzy upojnym Niebem a grzeszn¹ ziemi¹, tak¿e jestem w ca³ej pe³ni
odpowiedzialna za Dzie³o Bo¿e, które prowadzê i muszê w Bogu broniæ Chrystusowego
Koœcio³a, bo przecie¿ odda³am sam¹ siebie wraz z dusz¹ za mistyczne cia³o swojego
Mistrza Niebieskiego.
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i pokory, aby by³a ona giêtkim narzêdziem w Œwiêtych Rêkach Jego, dlatego te¿ nasze
wole zjednoczy³y siê, abym moc¹ Jego mog³a kontynuowaæ swoje odwieczne powo³anie
wœród œwiêtych znaków czasu, które rozœwiecaj¹ mi ciemne noce ducha. Poprzez tak liczne
³aski Bo¿e, które uszczêœliwiaj¹ duszê m¹, dziêki wszechpotê¿nej mocy Bo¿ej kontynuujê
duchowe Dzie³o Bo¿e, i jak to podaje Rahner: ¡ cz³owiek powo³any do celu nadprzyrodzonego,
jest przez ten sam fakt zawsze i wszêdzie inny w swojej strukturze ni¿ by³by wówczas,
gdyby nie mia³ tego celu. ¢
Duch Prawdy i Mi³oœci prowadzi mnie do odwiecznej prawdy, dlatego te¿ ca³e
swoje odwieczne powo³anie przekazujê w prawdzie, bo tylko prawda Bo¿a nas wyzwala
(J 8, 32) i w niej dusze nasze dosiêgaj¹ zbawienia w Panu naszym, który przecie¿ daje nam
¿ycie wieczne (J 10, 28). Jestem mocna w Panu swym si³¹ potêgi Jego (Ef 6, 10) i w moim
odwiecznym powo³aniu w radoœci i mi³oœci zwyciê¿ê w Nim na wiekuist¹ Chwa³ê Jego,
chocia¿by po œmierci swej.
Dusza moja w czystoœci i pos³uszeñstwie obejmuje Boskiego Oblubieñca swego,
który jest jedyn¹ jej mi³oœci¹, i to mi³oœci¹ tak¹, któr¹ ona nigdy nie mo¿e nasyciæ siê,
dlatego te¿ ona tak bardzo pragnie byæ ci¹gle z Nim, co w przemijaj¹cej doczesnoœci
w œmiertelnym ciele jest to niemo¿liwe, ale przecie¿ nic wiecznie nie trwa, tak¿e gdy
ona przejdzie do nieœmiertelnoœci Umi³owanego za progiem wiecznej œmiertelnoœci na
wiekuiste pozaczasowe czasy, to nareszcie uspokoi siê ona w Panu swym, który tak bardzo
ubogaca jej ¿ycie duchowe w tym chwilowym, ziemskim pielgrzymowaniu.
K W Koœciele Pana naszego znajduje siê spory procent zmys³owych kap³anów, którym
ciê¿ko jest ogarn¹æ sprawy wybitnie duchowe, tak jak np. w moim wypadku, dlatego te¿ wol¹
m i l c z e æ, aby swoim odpisywaniem nie zaszkodziæ sobie w ich duchowej posadzie, któr¹
maj¹ prawie do œmierci. Za wstawiennictwem Ró¿y Duchowej Maryi w Trójjedynym Bogu
napisa³am 33 duchowe ksi¹¿ki oraz wys³a³am ogrom duchowych listów, które s¹ dodatkowymi
duchowymi ksi¹¿kami, aby mog³y rozwiaæ siê wszystkie w¹tpliwoœci w tak niezmiernie
trudnym powo³aniu, które przekracza horyzonty myœlowe nie tylko decydentów z³a, ale
równie¿ wielu ksiê¿y, i to nawet arcybiskupów i kardyna³ów. W obecnej dobie czasu do
samej œmierci swej bêdê umieszcza³a komentarze tzw. tweety g³ównie na @EpiskopatNews
oraz @Pontifex_pl, aby trafiæ w Bogu do jak najwiêkszego grona g³ównie kap³anów, którzy
wielokrotnie nie doroœli nie tylko do zrozumienia mojej duchowej misji, ale nawet mojego
duchowego pisania, bo przecie¿ od siebie samej tak nie pisa³abym, bo piszê Samym Bogiem.
Nie mogê absolutnie dostaæ ¿adnego oœwiadczenia od @EpiskopatNews, aby zbyli mnie
byle czym, bo to jest Dzie³o Bo¿e i ono musi byæ przebadane przez Kongregacjê Nauki
Wiary, i powinna ju¿ nast¹piæ interwencja od @EpiskopatNews do Papie¿a Franciszka
@Pontifex_pl, abym mia³a z nim audiencjê w sprawie nadprzyrodzonej misji mej.
Szczêœæ Bo¿e !
Anna Aniela Flak

