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Moje duchowe pisanie jest adoracj¹ Najœwiêtszego  

Moje   duchowe pisanie  jest  adoracj¹  Najœwiêtszego,  który  jest Opok¹ ca³ej ludzkoœci, 
dlatego  te¿  w  pokorze,  mi³oœci  i  prawdzie  przekazujê  swoje  mistyczne  ¿ycie  na tle obecnej 
epoki,  w  której  przysz³o  mi  ¿yæ,   gdzie  decydenci  bezprawia  skrywaj¹  prawdê,  manipuluj¹ 
spo³eczeñstwem,  jak  i  pozoruj¹  bezpieczeñstwo  narodów  oraz  jawnie  rezygnuj¹  z  wolnoœci 
Bo¿ej.  Jestem  mocna  w  Chrystusie  z  woli  którego  zaanga¿owa³am  siê  w  sprawy  Koœcio³a 
i  œwiata,  dlatego  te¿  jako  mistyczna  córka  Jego  zawsze  s³ucham  tylko  Jego,  tak¿e  zawsze 
d¹¿ê  do  tego,  co  jest  w  Niebie.  Œwiêty  i  nieœmiertelny  Wszechmocny  tak  bardzo  ubogaca 
moje  szare,  ziemskie  ¿ycie,  ¿e  dusza  ma  nie  mo¿e  doczekaæ  siê  tej  chwili,   kiedy   bêdzie 
wyzwolona  z  wiêzów  œmierci,  aby  móc  przebywaæ  ju¿  na  ca³¹  wiecznoœæ  w  �ródle  Wody 
¯ycia  Wiecznego.   Ojciec   Niebieski   nape³nia   duszê  m¹  obecnoœci¹  i  mi³oœci¹  Sw¹,  tak¿e 
ona  czuje  siê  jakby  by³a  w  Przedsionku  Nieba,  ale  przecie¿,  gdy  ona  jest  w  ciele,  to  ona 
nie   mo¿e   poiæ  siê  bez  przerwy  odrobin¹  wiecznej  szczêœliwoœci  Jego,  bo  to  jest  dla  niej 
za  ma³o,   dlatego  te¿  ona  usilnie  prosi  Go,   aby  On  ulitowa³  siê  nad  jej  têsknot¹  za  Nim 
i  zabra³  j¹  ju¿  do  Siebie,  ale  na  ca³¹  wiecznoœæ.  Dusza  moja   podczas   snu   dosyæ   czêsto 
opuszcza  cia³o  w  Panu  swym,   tak¿e   ona   w   zaœwiatach   Najwy¿szego   poznaje  tajemnice 
Jego  i  raduje  siê  z  tej  duchowej,  wiekuistej  szczêœliwoœci,   a   gdy   ona   powraca   do  cia³a 
swego,  to  te  powroty  dobijaj¹  j¹,  bo  ona  ma  ju¿  dosyæ  tej  fikcyjnej  rzeczywistoœci,  gdzie 
ludzie  s³uchaj¹  jedynie  innowierców  i  ¿yj¹ w niewoli grzechów oraz d¹¿¹ do tego co na ziemi. 
 

Do  drogocennych  chwil  ¿ycia  mego  zaliczam  nie  tylko  drogocenne ³aski Oblubieñca 
Niebieskiego,   który  w  sposób  niewymowny  karmi  duszê  m¹,   ale  równie¿  pisanie  w  Imiê
Jego,  co  jest  przeolbrzymim  darem Jego,  bo  dziêki  modlitewnemu  pisaniu zanurzona jestem
nie  tylko  dusz¹,  ale  i  ca³ym  swym  jestestwem  w  Bóstwie  Ukochanego.  Czasami tak bywa, 
¿e  w  nocy  budzê  siê  i  pod  wp³ywem  Ducha  Œwiêtego  przekazujê  natchnienia  Jego,  które 
same   nigdy   nie   przysz³yby   mi  na  g³owy  czyli  piszê   w   t r a n s i e   e k s t a t y c z n y m,
podczas  którego  dusza  ma  z³¹czona  jest  z  Bogiem,   a   rozum   odbiera   wszystko  w  Bogu, 
i  wówczas  s¹  to  najlepiej  napisane  moje  zdania.

Je¿eli  jestem  w  transie  ekstatycznym,  to  w  samotni  swej  piszê  bardzo szybko i bojê 
siê  przerwaæ  chocia¿by  na  chwilê,  bo  wiem  w  Bogu,  ¿e  straci³abym  ³askê  Jego,  i podczas 
tego   upojnego   pisania   czujê,   ¿e   Boski   Mistrz   steruje  rêk¹   m¹,  a  poza  tym  dusza  ma 
dog³êbnie  przepojona  jest  Bogiem,  tak¿e  do  maksimum  skoncentrowana  jestem  na  pisaniu, 
bo  przecie¿  poprzez  te  pisane  s³owa  wys³awiam  Trójjedynego Boga,  którego  w  tym samym 
czasie  dusza  ma  kontempluje  w  twierdzy  swej  poprzez  te pisane s³owa me.  To moje pisanie 
w  Imiê  Chrystusa,  to  nie  jest  nic  innego,   jak   tylko  spe³nianie  przes³odkiego  i  wyraŸnego 
polecenia  Nieskoñczonego,  który wielokrotnie nakazywa³ mi, abym pisa³a o swoim mistycznym 
¿yciu  a¿  do  samej  œmierci  swej.

Kiedy piszê o niesamowitych cierpieniach dusz potêpionych,  to  bardzo  dok³adnie  mam 
wyryte  w  pamiêci  swej  obrazy  piek³a,   gdy¿   dusza  ma  setki  razy  widzia³a  te  przera¿aj¹ce 
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obrazy  oczyma  swymi,   gdy   podczas   mistycznych  nocy  na  czas  okreœlony  opuszcza³a  ona
w Bogu cia³o,  tak¿e  ona  jest  ¿ywym  œwiadkiem  tych wiecznych potwornoœci, które otrzyma³y
dusze  za  spraw¹  najwy¿szego  Sprawiedliwego,  który  za  ich ziemskiego ¿ywota nie by³ brany 
pod  uwagê,  a  nawet  wyœmiewany,   tak¿e  otrzyma³y  one  to,  na  co  zas³u¿y³y  sobie  ¿yciem. 
Natomiast  kiedy  piszê  o  tak   g ³ ê b o k i c h   sprawach   Bo¿ych,  to  mam  przed  sob¹  obraz 
dok³adnie  wyryty,   tak¿e   mam   wielk¹  ³atwoœæ  w  przekazywaniu  tak  trudnych,  duchowych 
spraw  Bo¿ych,  które  realnie  istniej¹  za  zas³on¹  progu  œmiertelnego,  bo  przecie¿  dusza  ma 
w  Bogu  ci¹gle  przebywa  tam,  kiedy  w   mistycznych  nocach  opuœci  w  Panu  swym cielesne 
wiêzienie  swe,    dlatego   te¿   staram   siê   jêzykiem   misterialnym,    który    jest   tak   bardzo 
ograniczony  przekazaæ  nadprzyrodzone  sprawy  w  sposób jak najbardziej czytelny, bo przecie¿ 
one  nie  podlegaj¹  ¿adnym  formom,  a  poza  tym  ¿aden  œmiertelnik  nie  ma  tam  dostêpu.

Moje   pisanie   w   Imiê   Stwórcy,  to  s¹  jedne  z  najdrogocenniejszych  chwil  mojego
¿ycia,   bo   przecie¿   ten   czas   poœwiêcam   Mu,   i   w  tym  czasie  w  szczególny  sposób  On
obcuje  ze  mn¹,   bo   przecie¿   ca³a   jestem   zanurzona   w   mi³osnym   Bóstwie   Jego,   tak¿e
pogr¹¿ona  w  tej  pisemnej  modlitwie  przekazujê duchowoœci Jego na Chwa³ê Jego.  Gdy piszê 
Bogiem,  to  dusza  ma  tonie  w  Panu  swym,   ale  duch  duszy  mej  odbiera  natchnienia  Jego, 
tak¿e  poprzez  umys³  swój  w  powi¹zaniu  zakodowanymi  w  pamiêci ³askami Jego przekazujê 
swoje  duchowe  ¿ycie,   aby   poprzez   moje   mistyczne   ksi¹¿ki   zagubione  i   samotne  dusze 
¡ dozna³y  pocieszenia  i  nabra³y  odwagi, aby obcowaæ z ukochanym Sternikiem Niebieskim  ¢, 
jak  to  te¿  mawia³a  Œwiêta  Faustyna  Kowalska. 

Duchowe  teksty  zawsze  bardzo  pewnie  piszê  w  Panu  swym,  natomiast je¿eli czegoœ 
nie  jestem  pewna,  to  piszê  o  tym,  ale  bywa  bardzo  czêsto  i  tak,   ¿e   dan¹   ³askê   opisujê 
bardzo  ogólnie  i  nie  potrafiê  przekazaæ  np.  niepojêcie przes³odkich  jasnoœci nad jasnoœciami 
czy   te¿   b³ogich   ciemnoœci,  co  zreszt¹  jest  niemo¿liwe  do  przekazania  ludzkim  jêzykiem, 
¿ebym  nie  wiem  jak  stara³a  siê.  Przekazanie  tajemnych  spraw  Bo¿ych  nie mieszcz¹cych siê
w  formach  i  pojêciach,  które  zaczynaj¹  siê  za  zas³on¹  progu œmiertelnego nikt nie przeka¿e, 
bo  to  wszystko  jest  nieopisywalne,  ale  zawsze  prosi³am Boskiego Oblubieñca, abym chocia¿ 
w  zarysach  nakreœli³a  tê  niepojêt¹  sferê  Jego,  w  której  tak  czêsto dusza ma lewituje w Nim. 
Pragnê³abym  ci¹gle  pisaæ  o  uwielbianiu  niepojêtego  S³owa  Wcielonego,  który  wielokrotnie 
rozradowuje   duszê   m¹   Sob¹,   aby   przed³u¿yæ   te   przeb³ogie  chwile,  które  nasi¹kniête  s¹ 
s³odycz¹  kochania,  ale  brakuje  mi  s³ów,  aby  wys³owiæ  te  wonnoœci  z  mistycznego  ogrodu, 
który  pochodzi  z  Nieba.

Podczas  pisania  jestem  z³¹czona  z  Boskim  Oblubieñcem,  który dosyæ czêsto pobudza 
mnie  do  pisania  nie  tylko  spraw  duchowych,  ale  i  doczesnych  przez  które  uœwiêcamy  siê, 
dlatego   te¿    do    umys³u   mego    wciskaj¹    siê    nieustannie   myœli   Pana  mego,  które  nie 
chcia³abym  pomin¹æ,  aby  nie  zawaliæ  Dzie³a Jego, które przecie¿ jest wykonywane na Chwa³ê 
Jego.  Na  mojej  duchowej  drodze  czasami  ustawa³am  z  braku  si³  Bo¿ych,  ale  i  tak  Dzie³o 
Bo¿e,   które   prowadzê  w  Imiê   Chrystusa  doprowadzi³am  do  szczêœliwego  koñca,  o  czym
Odkupiciel  wielokrotnie  zapewnia³  duszê  m¹,   a   moja   rola  ogranicza  siê  jedynie  tylko  do 
pisania  i  to  wszystko  czyli  prawie  nic  nie  robiê.   Jak   wynika  z  duchowego  pisania  mego 
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w   Imiê   Niebieskiego   Oblubieñca   mego,   ¿e    ja    m o d l ê    s i ê   do   N i e g o   p r z e d e 
w s z y s t k i m    p o p r z e z    t o    D z i e ³ o    J e g o,    które  odwiecznie  by³o  zaplanowane
na  duszê  m¹,  bo  ono  ca³e  nasi¹kniête   jest   m o d l i t w ¹,  która  za spraw¹ Ducha Œwiêtego 
p³ynie  z  g³êbi  serca  mego  i  duszy  mej. 

Z   woli   Trójjedynego   Boga   przekazujê   swoj¹   drogê   doskona³oœci   wraz  z  jasno
formu³owanymi   racjami   o   prawdach  Bo¿ych,   tak¿e   wszystko   jest   zgodne   ze   œwiêtymi 
prawdami  dogmatów  Bo¿ych  i  mimo,  ¿e  przekazujê  wiele  spraw  Bo¿ych,   które   mieszcz¹ 
siê  w  pozaziemskim wymiarze, ale w sposób czytelny na Chwa³ê Niebios. Ca³e moje odwieczne
powo³anie   przekazywane   jest   pod   k¹tem   wiecznoœci,   aby   wszystkie  dusze  pobudziæ  do 
wznios³ej,  wiecznej  œwiat³oœci  Chrystusa,  do  g³êbszego  ¿ycia  w  Chrystusie,  który kocha nas 
wszystkich  niepojêt¹,  niebiañsk¹  mi³oœci¹  Sw¹.

Powoli  dobijam  do  brzegu  morza  ziemskiego,   gdzie  dusza  moja  przesi¹dzie  siê  na
mistyczny    statek    M o r z a    W i e c z n e g o   i   tam    bêdzie    ona   p³ywa³a   w   mi³osnym 
ukojeniu  w  Oblubieñcu  swym  we  wszystkich  sferach  s³odkiego  Nieba.  { Pojêcia mistyczne 
t³umaczy  siê  zupe³nie  inaczej  jak  nasze  zwyk³e rozumowanie, i pisz¹c o Morzach Wiecznych
mam  na  myœli  wszystkie  niewidzialne  sfery  wiecznej  szczêœliwoœci,   gdzie  dusze  zbawione
lewituj¹  tam  w  Bogu,  a  nie  p³yn¹,  bo  przecie¿  wiadomo,  ¿e  w  œwiecie  duchowym  nie ma 
wody  i  wszystko  tam  jest  niematerialne.  

Tak   szczerze   mówi¹c   ka¿da   dusza   ju¿   za   ¿ycia   p³ynie   na   mistycznym  Statku 
Bo¿ym  do  Portu  Zbawienia,  i  im  ona  nabiera  coraz  to  doskonalszych  cech  i  zbli¿a  siê do 
szczytu  Góry  Doskona³oœci,   to   ten   statek  duchowy  równie¿  coraz  bardziej   wzmacnia  siê 
poprzez   ni¹,   tak¿e   wraz   z   ni¹   staje  siê  on  coraz  bardziej  odporny  na  najprzeró¿niejsze
burze,  a¿  w koñcu  przekszta³ca  siê  on  w  kamienny  Statek  czyli  jest  on   S k a ³ ¹   B o ¿ ¹, 
któr¹  nikt  nie  ruszy,  ani  te¿  nie  zniszczy.   Natomiast   dusze  zmys³owe  ju¿  za  ¿ycia  p³yn¹ 
na  diabelskim  statku,  który  prowadzi  do  portu  potêpienia,   tak¿e  on  miêknie  i  rozpada  siê
z  ka¿dym  dniem,  a¿  w  koñcu  zamienia  siê  w  piasek,  który  opada  na  dno  i nie ma po nim 
¿adnego  œladu,  i  w  tym  momencie  dusze  zaczynaj¹  swój  ¿ywot  wieczny,  ale  w   p i e k l e.

O  swoim  mistycznym  ¿yciu  piszê  tylko  dlatego,   ¿e   nakaza³   mi   najmi³osierniejszy
Ojciec  Niebieski,  którego  kocham  nade  wszystko,  bo  przecie¿  On  jest �ród³em Najwy¿szej
Prawdy  i  to  co  dusza  ma  widzi,  doznaje  i  kontempluje, gdy na czas tymczasowy przekroczy 
ona próg œmiertelnoœci,  to  przecie¿  nie  jest  to  dla wch³oniêcia przez zwyk³ych œmiertelników, 
bo  to,   ¿e  dusza  ma  tak  doskonale  pojmuje  nad  wyraz  niepojête  sprawy  nadprzyrodzonego
œwiata,  to  nie   jest   ¿adna   jej  zas³uga,   bo  wiadomo,   ¿e  w  mistycznych  nocach  musi  byæ 
ona  przebóstwiona  w  Samego  Boga,  i dlatego te¿ rozumie ona tajemnice Jego rozumem Jego,
a  kiedy  zza  œwiata  wchodzi   ona  w  Bogu  do  cia³a,   to   wszystko   przekazuje   do   pamiêci 
mej,  a  ja  z  kolei  piszê  o  umi³owanych  prawdach  Królestwa  Niebieskiego. 

W  swoim   odwiecznym   powo³aniu   oddana   jestem  tylko  Panu  swemu,  bo  przecie¿
tylko   On   jedyny   powo³a³   mnie   do   duchowego   Dzie³a  Swego,  tak¿e  z  nikim  nie  mogê 
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podzieliæ  siê  niepojêtoœciami  Jego,  jakie  doœwiadcza  dusza  moja,  jedynie  tylko  pisa³am  do
duchowieñstwa,  aby  móg³  rozpocz¹æ  siê  proces  badawczy  tego  niezwyk³ego Dzie³a Bo¿ego, 
jakiego  zreszt¹  nie  by³o  w  historii  ca³ego  zniewolonego  œwiata.   Skoro  Boski   Oblubieniec 
wielokrotnie  nakazywa³  mi  pisaæ  w  Imiê  Swe,  to  przecie¿  z  góry  by³o  wiadome,  ¿e da mi 
du¿o  niepojêtych  ³ask  Swych,   o  czym  wówczas  nie  myœla³am,  ani  te¿  nie  przewidzia³am, 
¿e  a¿  w  takie  nieskoñczonoœci  bêdzie  w  Nim  wprowadzana  dusza  ma.  Nad wyraz mi³oœnie
pisze  siê  mi  w  Kap³anie  Niebieskim,   bo   przecie¿   wówczas   ca³a   dusza  ma,  jak  i  serce 
me   odpoczywaj¹  w  Nim,   tak¿e   nie  mogê  wprost  nadziêkowaæ  siê  Umi³owanemu,  ¿e  tak 
bardzo   karmi   mnie   w   Sobie   ³askami   Swymi.  Niezmiernie  dziêkujê  S³owu  Wcielonemu,
¿e  jako wewnêtrzna karmelitanka w pustelni swej o z³agodzonych regu³ach Karmelu kontynuujê
duchowe  Dzie³o  Jego,   które   uderza   w   indoktrynacjê   laicyzmu,  kapitalizmu,  komunizmu,
islamu, ... , lewaków  i  libera³ów,  gdzie  brak  jest  wolnoœci religijnej, i gdzie nie przestrzegane 
s¹  prawa  Bo¿e.  

K  W  swoich  duchowych  ksi¹¿kach  niejednokrotnie  wychwalam Pana swego s³owami 
swymi  czyli  pisa³am  pieœñ  uwielbienia  dla  Niego,  natomiast  innym razem opisywa³am ³aski, 
które   wkroczy³y  w  moj¹  doczesnoœæ   albo   te¿   przekazywa³am   swoje   przejœciowe  udrêki 
i  œmiertelne  grzechy  œwiata,  które  rozdzieraj¹  serce,  jak  i  duszê  m¹.  W  swoich duchowych
ksi¹¿kach  przekazywa³am  nie  tylko  swoje  mistyczne  prze¿ycia  czy  te¿  wa¿niejsze  bol¹czki 
dnia  codziennego,  ale  równie¿  informowa³am  o  stanie  zaawansowania  Dzie³a Bo¿ego, które
na  sta³e  wbudowane jest w moj¹ drogê krzy¿ow¹, która duszê m¹ prowadzi do ¿ycia wiecznego.
Z  pomoc¹  Wszechmocnego przekaza³am swoj¹ drogê doskona³oœci, która tak bardzo urodzajna
jest  w  ³aski  Jego,  jak  i  te¿ najprzeró¿niejsze przeciwnoœci, które w sposób niewypowiedziany 
wzmacnia³y  duszê  m¹  w  Nim,  dlatego  te¿  z  ³atwoœci¹  pisa³o  siê  mi  w  Nim  tym  bardziej,
¿e  Œwiêty  Duch  Jego  zawsze  natchn¹³  mnie,   co   mam   pisaæ  dla  dobra  owiec  Jego,  które 
tak  bardzo  spragnione  s¹  niepojêtej  nadprzyrodzonoœci.

Gdybym  pisa³a  jedynie  o  samych  rozkoszach  i  ³askach,  jakie  spotykaj¹  duszê  moj¹ 
od  S³owa  Wcielonego,  to  na  pewno  czu³abym  siê  jak  w  Przedsionku  Nieba,  ale  skoro  na
rozkaz  Najœwiêtszego  mia³am  przekazywaæ  ca³¹  moj¹  drogê  duchow¹,  to przecie¿ wiadomo, 
¿e  od   czasu   do   czasu   musia³am  wejœæ  w  ten  zniewolony  œwiat,  gdzie  ob³uda,  oszustwa, 
i  degradacja  ludzi  s¹  tak  bardzo  nag³aœniane  przez  lewicowo - liberalne media, które zawsze
mówi¹  to,  co  chc¹  powiedzieæ  na swoj¹ korzyœæ oraz knebluj¹ usta niepoprawnym politycznie
bliŸnim.  Przysz³o  mi  ¿yæ,  a  nawet  i  opisywaæ  dyktatorsk¹  demokracjê  ca³ego  œwiata,  która 
na  potêgê  poœwiadcza  nieprawdê, oœmiesza i niszczy niewygodnych ludzi promuj¹c cywilizacjê 
k³amstwa  i  œmierci,  dla  której  nie  ma  miejsca  dla  Wszechpotê¿nego W³adcy, który stworzy³ 
ca³y  Wszechœwiat,  jak  i  wszystkie  dzieci  Swe,  i  który  pos³a³  Syna  Swego  Jednorodzonego 
Jezusa  Chrystusa,  aby  odkupi³  i  zbawi³  ca³y  œwiat,  jak  to  podaje  nam  Pismo  Œwiête.

Mimo,  ¿e  jestem  chora  ( { niektóre  choroby  s¹  ju¿  nieuleczalne)  i  tych  chorób  to
mam  a¿  12,  tak¿e  w  ka¿dej  sekundzie  coœ  mnie  boli, ale jestem niezmiernie mocna duchem 
i  do¿y³am  tej  chwili,  ¿e ukoñczy³am pisaæ Dzie³o najukochañszego Pana swego, co oczywiœcie 
równoznaczne  jest  z  tym,   ¿e  dojrza³am  w  Boskim  Oblubieñcu  do  swojej  nadprzyrodzonej 
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misji  i  gotowa  jestem  przeciwstawiæ siê ca³emu zniewolonemu œwiatu, który nadu¿ywa prawa, 
na  zawo³anie  preparuje  fa³szywe  oskar¿enia,  wydaje  te¿ barbarzyñskie wyroki lub orzeczenia, 
aby  tylko  zniszczyæ  niewygodne  osoby,   a   poza   tym   nagminnie  przymyka  oczy  na mordy
chrzeœcijan,  jak  i  dzieciobójstwa  w  aborcyjnych  rzeŸniach. 

Ca³e  duchowe  Dzie³o  Nieœmiertelnego  z  ka¿d¹  duchow¹  wysy³k¹ do duchowieñstwa 
by³o  coraz  bardziej  dopracowane  w  Nim   poprzez  korekty  i  lepsze  te¿  zestawienie znaków
czasów  w  jednej  ca³oœci,  aby  wszyscy  wiedzieli,  ¿e  wszystko  uk³ada  siê w jedn¹ mistyczn¹ 
ca³oœæ,  której  w  ¿aden  sposób  nie  da  siê  obaliæ.  Wraz  z udoskonalaniem duchowego Dzie³a
Niebios  by³a  równie¿  udoskonalana  dusza  ma  w Panu naszym poprzez wewnêtrzne cierpienia 
duchowe,  aby  tym  g³êbiej  móg³  Umi³owany  wlaæ  ³aski  Swe,  a  poniewa¿  jak  ju¿ wczeœniej
wspomnia³am  osi¹gnê³am  pe³n¹  dojrza³oœæ  w  Bogu  jaka  by³a  przewidziana  w  tym ¿yciu na
nêdzn¹  duszê  m¹,   to   obecnie   na   przes³odki   r o z k a z    N a j œ w i ê t s z e g o   ponownie 
odezwa³am  siê  na  mojej  stronie  internetowej,   aby   pobudziæ   duchowieñstwo   do  dzia³ania 
w  sprawie  nadprzyrodzonej  misji  mej,  która  bêdzie  trwa³a  do  ostatniego  tchnienia mego na 
tym  nieludzkim  grzesznym  padole. 

Z  Wszystkie  moje mistyczne ksi¹¿ki pisane na rozkaz S³owa Wcielonego przedstawiaj¹
œwiadectwo  mojego  duchowego  ¿ycia  i  pisane  s¹ w Bogu w takiej formie, jakbym spowiada³a
siê  przed  Samym  Ojcem  Œwiêtym,  tak¿e  w  najszczerszym  duchu Bo¿ym przekaza³am swoj¹ 
duchow¹  drogê,  która  duszê  m¹  prowadzi w umi³owane d³onie Zbawiciela. Jak czyta siê moje 
duchowe  teksty  napisane  w  Panu  naszym  dotycz¹ce  niepojêtych  spraw Jego, które zaczynaj¹ 
siê  za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci,   to   ju¿   jasno   wynika,  ¿e  to  musz¹  byæ  niezwykle 
uduchowieni  i  doœwiadczeni  kap³ani,  którzy  z  urzêdu  watykañskiego tj. z Kongregacji Nauki 
Wiary  w  przysz³oœci  bêd¹ powo³ani do wnikliwego przestudiowania duchowych ksi¹¿ek mych, 
gdy  ju¿  rozpocznie  siê  proces  badawczy  nadprzyrodzonej  misji  mej. 

Moje   duchowe   ksi¹¿ki   napisane   w   Chrystusie,   które   skierowane   s¹   do   ca³ego
zdemoralizowanego  œwiata  po  œmierci  mej  maj¹  byæ tak wydane, jak s¹ napisane ({poprawiæ
jedynie b³êdy literowe,  je¿eli takie siê znajd¹),  bo  to  jest  Dzie³o  Boskie  i  nie  mo¿na  czegoœ 
niewygodnego  wyrzucaæ  czy  te¿  zmieniaæ,  aby  przypodobaæ siê komukolwiek,  co mo¿e idzie 
z  nowoczesnymi  trendami  obecnej  cywilizacji  k³amstwa  i  œmierci,  bo  wówczas obraz by³by 
zamazany   i   prowadzi³by   do   nieprzeniknionych   ciemnoœci,   w   których  przebywaj¹  dusze 
potêpione.  W  dzie³ach  ludzkich  s¹  jakieœ  normy  i trzeba przestrzegaæ je, a nawet dostosowaæ
siê   do   nich,   aby   coœ   zosta³o   wydrukowane,   ale   nigdy   w   Dzie³ach   Boskich,   których
jedynym  doradc¹  jest  Boski  Nauczyciel,  który  wie jak trafiæ do wszystkich grzesznych owiec 
Swych,  które  nie  znaj¹  mi³oœci,   ani  te¿  sprawiedliwoœci  Jego,  a  ponadto  bojaŸni  Jego  nie 
ma  te¿  przed  ich  oczyma  (Rz 3, 18).

Dzie³o  Mistrza  Niebieskiego,  w  którym  tak  bardzo  dusza  ma  jest  rozmi³owana  nad
wyraz   dok³adnie   w   Bogu   opracowa³am,   aby   kompetentne   duchowieñstwo   po  g³êbokim
przestudiowaniu  moich  mistycznych  ksi¹¿ek  uwierzy³o  w  moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê, która 
skierowana  jest  dla  ca³ej  ludzkoœci i wszystkich nastêpnych pokoleñ.  W duchowych ksi¹¿kach 
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mych  podam  trochê  faktów  z  mistycznego ¿ycia mego dotycz¹ce spotkañ duszy mej z Boskim 
Oblubieñcem,  gdy  podczas snu  by³a  ona  w  Nim  poza  czasoprzestrzeni¹  czy  te¿ s³yszalne 
s³owa  Ukochanego  w  twierdzy duszy mej, gdy ona by³a w ciele.  Tak szczerze mówi¹c trzeba 
zapoznaæ  siê  z  moimi  duchowymi  ksi¹¿kami  i  to  w  ca³oœci,  ¿eby  dyskutowaæ  i  zrozumieæ 
tajemne  tajemnice  Bo¿e,  a  czytaj¹c  moje  duchowe  ¿ycie  czytelnicy  wejd¹  w mi³osny œwiat, 
tak¿e  udzieli  siê  im  duchowoœæ  Pana  naszego.  

Udrêki  jak  i  rozkosze  Pana  mego  niejednokrotnie  dosiêgaj¹  natury,  jak  i duszy mej, 
tak¿e  ci¹gle  jestem  ch³ostana  falami  duchowego  morza,  które  tak  bardzo wkroczy³o w moj¹ 
mistyczn¹  drogê,  na  której  na  polecenie  Wszechpotê¿nego  w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach 
czasami  wraca³am   do   p i e k ³ a,   aby   w¹tpi¹cych   utwierdziæ   w   przekonaniu   o   realnym 
istnieniu   d i a b ³ a,   którego  dusza  ma  widzia³a  dziesi¹tki  razy,  i  jak  widaæ,   ¿e  on  bêdzie 
towarzyszy³  mi  a¿  do  samej œmierci mej, co zapewni³ mnie Ojciec Przedwieczny, ale dziêkujê 
Mu,  ¿e  by³  tak  mi³osierny,   ¿e   bêdê   te¿   mia³a   kontakt   z   najukochañszym   Synem  Jego
Jezusem Chrystusem, który zawsze obroni dusz¹ m¹, jak i Dzie³o Swe od szatañskich szponów.

Te   moje   mistyczne  ksi¹¿ki  odpowiadaj¹  potrzebom  czasu  i  uderzaj¹  w  fa³szywych 
humanistów,  dyktatorów  medialnych  i  we  wszystkich  poleczników  z³a, aby ostrzec ich przed 
wiecznym  potêpieniem,   tak¿e   one   oœlepi¹   i   sparali¿uj¹  wrogów  Boga,  którzy  opêtani  s¹
przez   d i a b ³ a   i   robi¹  wszystko,  aby  œwiat  sta³  siê  ateistyczny,  dlatego  te¿  za  nic  maj¹
poszanowanie   wolnoœci   religijnej  ka¿dego  cz³owieka  otumaniaj¹c  spo³eczeñstwo  robi¹c  to,
na  co  maj¹  ochotê,   a   niewygodnych  ludzi  zastraszaj¹  lub  te¿  œwiadomie  zabijaj¹  tak,  jak
poczête  niechciane  dzieci.

Moje  pisanie  w  Imiê Boga, jak i moje wewnêtrzne modlitwy s¹ jakby mistyczn¹ pieœni¹
skierowan¹  do  Ukochanego,   i   w   tym   mi³osnym   adorowaniu   Nieskoñczonego  nawi¹zana
jest  wielka  wiêŸ  miêdzy  dusz¹  m¹  a  Stwórc¹,  który  doskonale  s³yszy  mnie,  i  bywa  i  tak,
¿e  jestem  tak  bardzo  zatopiona  w  Bogu,  ¿e  przez  moment od³¹czê siê od tej zdeprawowanej
demokracji  z  pominiêciem  praw  Bo¿ych, która kompletnie nic nie mo¿e zaoferowaæ upad³emu
œwiatu,   jedynie   tylko  bezsens  oparty  na  piasku,  który  pogr¹¿y³  ludzkoœæ  w  niesamowitym
diabelskim  kotle.  Z  moich  duchowych  wypisek  jasno  wynika, ¿e Pasterz Niebieski obdarzy³ 
mnie pe³ni¹ ¿ycia Swego,  tak¿e On zawsze wspomaga mnie na drodze zbawienia, która przecie¿ 
oparta jest o bezpieczne i szczêœliwe dekalogi Jego, których przestrzeganie gwarantuje ca³kowite 
zjednoczenie  naszych  dusz  z  Umi³owanym,   który   nigdy   nas   nie   zawiedzie,   dlatego   te¿ 
niestrudzenie  i  wytrwale  kontynuujê  testament  Jego  wzglêdem  duszy  mej,  a pojawiaj¹ce siê 
trudnoœci  nigdy  mnie  nie  zniechêc¹.

W  mojej  drodze  krzy¿owej,  na  której  to   c i e r p i e n i e   wpisane  jest w szczególny
sposób  ¿ycie  me  nabra³o  pe³nego  sensu,   kiedy   zaczê³am   pisaæ  o  moim  duchowym  ¿yciu 
wed³ug  s³odkiego  rozkazu  najukochañszego  Zbawiciela,   który   pozwoli³   duszy   mej   wejœæ
w    Swoje    nieskoñczone    niepojêtoœci    i    trwaæ    jej   chocia¿   krótkotrwale   w   wiecznym
mi³owaniu  Jego,   które   jest   rozkosz¹   nad   rozkoszami   i   zupe³nie   jest  obce  dla  ka¿dego 
œmiertelnika,   bo   to   jest   zarezerwowane   jedynie  dla  dusz,   które  opuœci³y  w  Ukochanym 
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pow³okê  cielesn¹  na  ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ.  Gdy  dusza  ma  zanurzona  by³a  w g³êbinach 
Boga,   to   z   ³atwoœci¹   odczytywa³a   ona   w   Nim  niepojête  sprawy  Jego  i  niejednokrotnie
by³a   pewna,    ¿e    zostanie    ju¿    wiecznie   w   tej   Boskiej   Istnoœci   niepojêtej   wiecznoœci
w   trynitarnym   ¿yciu   Boga,  i  gdy  ona  wraca³a  do  swoich  cielesnych,  tymczasowych  krat, 
to  by³am  bardzo  zmartwiona,   ¿e   jeszcze   muszê   ¿yæ,  tzn.,  ¿e  nie  wype³ni³a  siê  we  mnie
ca³kowita  wola  Bo¿a.  

Na   swojej   duchowej   drodze   wys³awiam  Boskiego  Oblubieñca  za  tyle  niepojêtych
darów  dla  ca³ej  grzesznej  ludzkoœci,  oraz  i  za  to,  ¿e  dusza  ma  mog³a  z  woli Jego chocia¿
odrobinê   przebywaæ   w   nieprzemijaj¹cej   œwiat³oœci   Jego,   która   jest  m¹droœci¹  niepojêtej 
wiecznoœci  Jego,   dziêki   czemu  mog³am  napisaæ  a¿  tak  wiele  duchowych  ksi¹¿ek  w  Nim,
w  których  przekaza³am  swoj¹  drogê  krzy¿ow¹,   która   po   schodach   mistycznych  prowadzi
duszê  m¹  do  Niego,  do  wiecznych  jej  zaœlubin  z  Nim  w  mi³osnej OjczyŸnie Jego. Poprzez 
moje   mistyczne   ksi¹¿ki   p r a g n ê,   aby   umi³owany   Jezus   Chrystus  by³  bardziej  znany
oraz   pragnê  pomóc  Mu,   aby   jak   najwiêcej   dusz   móg³  zbawiæ,  a  ponadto  protestujê  na 
skandaliczne  zachowania  zb³¹kanych  owiec  Bo¿ych,   które   zwodzone   mistrzem  zwodzenia 
szatanem  podaj¹  zafa³szowan¹  prawdê  i wprowadzaj¹ spokój za pomoc¹ œrodków nuklearnych 
oraz  promuj¹  dekalogi  œwieckie  pozbawione  Boga.

Do  tego  zdemoralizowanego  œwiata,  który  nie  chce  przyj¹æ  m¹droœci  Pana  naszego, 
to  trzeba  mówiæ  mi³osnymi  s³owami  Pana  naszego  i  to  na  pierwszej  linii frontu, i ja jako
najwiarygodniejszy   œwiadek   Chrystusa   zosta³am   do   tego  uzdolniona,  bo  otrzyma³am  dar
wnikliwego  wchodzenia  w  wynaturzone  dusze  oraz  dar  pisania,   bo  przecie¿  piszê  Samym
Bogiem   i   najlepiej   czujê   siê   w   pisaniu   spraw  niesamowicie  trudnych  i  niejednokrotnie 
beznadziejnych.   Natomiast   je¿eli   chodzi   o   opisywanie   niepojêtoœci    Niebios,   które   nie 
podlegaj¹   formom,   ani  te¿  pojêciom,   to   mam   wielk¹   s³odycz   i   wówczas  odpoczywam 
w   Ukochanym   mimo,   ¿e   to   trudniej   pisze   siê   mi,   bo   przecie¿  to  jest  nieopisywalne. 
Pisz¹c  w  Imiê  Boga  z  ³atwoœci¹  pokonujê  wszelkie  bariery  w  Nim,  bo  On  prowadzi mnie 
w Sobie,  aby  móg³  byæ  wydany  plon  Jego  w  pe³ni czasu, która jest wyznaczona przez Niego. 

Przez   te   moje   ziemskie   cierpienia   bardzo   czêsto  uwaga  moja  jest  podzielona  na 
dwa  przeciwstawne  œwiaty,  i  przewa¿nie  piszê  to,  gdzie  przechylona  jest  mistyczna  szala
wagi,   bo   je¿eli   zbyt   bardzo   ciepiê,   to   wówczas   piszê  o  grzesznym  œwiecie,  natomiast 
je¿eli  dusza  ma  raduje  siê  Bogiem,  to  wówczas  piszê  o  niepojêtych  sprawach  Bo¿ych  dla 
ratowania  zatwardzia³ych  dusz,  które  nie  dopuszczaj¹  do  siebie  istnienie  ¿ycia  duchowego, 
które  przecie¿  ju¿  jest  wewn¹trz  nas  wszystkich.  Moje niezmiernie bogate ¿ycie wewnêtrzne 
niesamowicie   wzros³o   po   œmierci   Œwiêtego   Jana   Paw³a   II - go,   za  pontyfikatu  którego
w  wielkim  ukryciu  prowadzi³am  duchowe  Dzie³o  Niebios,  tak¿e  wiele  mam do przekazania
ca³emu  zdeprawowanemu  œwiatu  na  temat duchowego ¿ycia, które przekaza³am w tak licznych
duchowych ksi¹¿kach i listach skierowanych do duchowieñstwa.  Z  woli  Wszechmocnego  jako 
teolog  samouk  w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach,  które przedstawiaj¹ moj¹ drogê doskona³oœci
do  wiekuistego  portu  zbawienia  poruszy³am  w  Bogu  wiele  zagadnieñ  teologicznych,   które 
zwi¹zane  s¹  z  moj¹  drog¹  œwiêtoœci,  aby  wczytanie  siê  w  misterialne  sprawy mi³osiernego 
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Pana  naszego  ka¿dego  czytaj¹cego  mog³a  olœniæ  œwiat³oœæ  z  Nieba,   która   jest   najwiêksz¹
m¹droœci¹  i  mi³oœci¹.

K  Gdy  Dzie³o  Pana  naszego,  które  w  wiernoœci, pokorze i jednoœci prowadzê w Nim 
wyjdzie,  ale  ze  strony  Watykanu  na  œwiat³o  dzienne  obecnej  sodomii, to bêdzie to olbrzymi 
szok  dla  wszystkich  “geniuszy nowoczesnego œwiata”,  którzy przez nieprawoœci swe nak³adaj¹ 
ob³udne  pêta  ( Rz 1, 18)  dla  ca³ej  ludzkoœci,  dlatego  te¿  ci  bezbo¿nicy,  którzy s¹ jak morze 
wzburzone,   które   nie  mo¿e  uciszyæ  siê,  i  którego  fale  wyrzucaj¹  mu³  i  b³oto  ( Iz 57, 20 )
bêd¹  robiæ  wszystko,  aby  zniszczyæ  je   i   jako   wojuj¹cy   faryzeusze  wpadn¹   w  sid³a  oraz 
w  dó³,  który  dla  mnie  przygotowali  ( Syr 27, 26 )  czyli  w  wieczn¹  zag³adê. 

Kiedy    Stolica   Piotrowa   zapozna   siê   z   ca³ym   moim   odwiecznym   powo³aniem
i  zapadnie  ostateczny  werdykt  Ojca  Œwiêtego,  to  up³ynie  jeszcze  kilkanaœcie  lat  albo i parê
wieków  tym  bardziej,   ¿e   przez   14  lat  non - stop  ignorowane  s¹  moje  duchowe  przesy³ki 
do   Biskupa   Rzymu   i   Nastêpcy   Œwiêtego  Piotra.   Pe³nia   Dzie³a   Bo¿ego,  które  w  Bogu
prowadzê   przypada   na   obecne   zdemoralizowane   czasy,   tak¿e   nie   mogê   byæ   zdana  na
nieludzk¹  ³ask¹  zmys³owych  kap³anów,   tylko  za  wstawiennictwem  Niepokalanej  w  Jezusie
Chrystusie  dalej  pe³niæ  wolê  Jego  dla  dobra  Koœcio³a  Jego,  który  bez  przerwy  jest raniony 
i  nêkany.  W  wielkich  Dzie³ach  Bo¿ych  nic  nie  dzieje  siê  bez  przyczyny   i   ta  biernoœæ, 
a   nawet   opornoœæ   ze   strony   Watykanu  by³a  bardzo  owocna  dla  mnie,   bo  za  przyczyn¹
Ducha  Œwiêtego  sta³am  siê  bardziej  aktywna  dla  Nieba  robi¹c  wszystko,   aby  doprowadziæ
w  Kongregacji  Nauki  Wiary  do  otwarcia  przewodu  badawczego  nadprzyrodzonej misji mej. 
Dziêki   b³ogos³awionej   watykañskiej  ciszy  zakoñczy³am  Dzie³o  Bo¿e  i  to  do  ka¿dej  litery
S³owa  Bo¿ego,  na  rozkaz  te¿  Ukochanego  za³o¿y³am  duchow¹  stronê  internetow¹,  ponadto
zaczê³am  w  Chrystusie  umieszczaæ  komentarze  na  serwisach internetowych czyli powoli ca³a 
ludzkoœæ  dowiaduje  siê  o  tak nieprawdopodobnym Dziele Wszechmog¹cego, które odwiecznie 
by³o  zaprogramowane  na  duszê  m¹.  Przyjdzie moment,  ¿e moja nadprzyrodzona misja bêdzie 
powa¿nie  traktowana  przez  kompetentne  duchowieñstwo  i  Prefekt  Kongregacji Nauki Wiary 
Abp.  Luis  Francisco  Ladaria  Ferrer   zacznie   powa¿nie   te¿  traktowaæ  swoj¹  powinnoœæ,
której  jak  do  tej  pory  jest  mu  brak,  co  widaæ  to  bardzo  dobrze  na  moim  przyk³adzie. 

Spraw  Bo¿ych  przed  ludŸmi  nie  obnosi  siê,   co   mo¿e  poœwiadczyæ  to  ka¿da  dusza
rozkochana  w  Panu  naszym,  tak¿e  z  wielk¹  pokor¹,  drog¹  krzy¿ow¹ nale¿y zawsze pod¹¿aæ
za  Ukochanym  oddaj¹c  wszystkie  sprawy  Jemu, jako Jedynemu, Wiecznemu i Niezmiennemu
Panu naszemu,  bo  wszystkie  ofiary  po³¹czone  z  zas³ugami  Jego zbli¿aj¹ nas do ostatecznego
celu.  Skoro  od  tak  wielu  lat  mi³oœnie  “bombardowa³am” duchowieñstwo swoimi duchowymi
ksi¹¿kami  i  listami,   które   pogwa³ci³o   podstawowe  prawa  nie  tylko  ludzkie,  ale  i  Boskie, 
to    przecie¿     by³am    zmuszona    o d s ³ o n i æ    s i ê    n a    a r e n i e   c a ³ e g o    œ w i a t a 
z   duchowym   Dzie³em   Kap³ana   Niebieskiego,  które  z  wielk¹  mi³oœci¹  prowadzê  w  Nim,
który   tak   obficie   obdarowuje   duszê   m¹   ³askami  Swymi,  ¿e  w  mistycznych  nocach  ona 
tak  czêsto  unosi  siê  w  Nim  ponad   czas  i  przestrzeñ  i  przebywa w niepojêtych Otch³aniach 
Jego.  Do  samej  œmierci mej jêzykiem misterium objawionym w Piœmie Œwiêtym bêdê walczy³a
o  sprawy  Bo¿e  tym  bardziej,  ¿e  uwielbiam  w  Chrystusie  pisaæ,   co   przecie¿   widaæ  to  po 
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moich  duchowych  pismach.  Na   tym   zdemoralizowanym  œwiecie  wiele  zagubionych  owiec 
nie  dost¹pi³o  ³aski  uwierzenia  w  Boga  i  te  moje  mistyczne  ksi¹¿ki,   które  broni¹  godnoœæ 
cz³owieka  pozwol¹  wejœæ  w  cywilizacjê  prawdy,  ¿ycia  i  mi³oœci,  i  wiele  te¿  dusz  uwierzy 
w  niepojêtego  Boga.  

W  nadprzyrodzonej  misji   mej  uczyni³am  ca³kowity  dar  z  siebie dla Dzie³a Boskiego
Odkupiciela,   tak¿e  sta³am  siê  jak  najwiarygodniejszym  œwiadkiem  Jego,  aby  jako  szafarka 
tajemnic  Jego  móc  w  znaku  mi³oœci  Jego  z  pokor¹  i  odwag¹  w tryumfie paschalnej radoœci
przekazaæ  niewyczerpane zamys³y Jego wzglêdem ca³ej zniewolonej ludzkoœci. W Panu naszym 
nie  ma  ¿adnych  niepewnoœci,  lêków,  jedynie  tylko  mi³oœæ  i  wolnoœæ  Jego, tak¿e inspiruj¹c¹ 
moc¹   Jego   w   g³êbokiej   komunii   z   Nim   poprzez   misjê  sw¹  objawiam  niewielki  r¹bek
rzeczywistoœci  Jego,  która  rozpoczyna  siê  ju¿  w  twierdzach  naszych  dusz.

Umar³am,    aby    przynieœæ    owoc   Bo¿y,    dlatego   te¿   w³¹czam  siê  w  ¿ycie  Boga, 
w   którym   jestem   bardzo   czujna  wobec   odg³osów   Bo¿ych,  aby  moja  praca,  jak  i  czyny 
mia³y  wymiar  Boski,   tak¿e   z   jak   najwiêksz¹  pokor¹  zanurzam  siê  coraz  bardziej  w  noc 
Boga,  aby  trwaæ  w  mi³oœci  Boskiego  Oblubieñca  i  godnie  reprezentowaæ  Go.   Ca³¹   swoj¹ 
misjê  przekazujê  w  oparciu  o  Pismo  Œwiête  poprzez  apostolskie  g³oszenie  s³owa ( 1 Kor 2, 
7),  i  dziêki  wewnêtrznemu  œwiat³u  poznajê  zamiary  woli  Bo¿ej, tak¿e idê pod natchnieniami 
Ducha   Œwiêtego   do   celu   czyli   nieprzerwanie  wype³niam  odwieczny  testament  Chrystusa 
zgodnie   z   wol¹  Jego.   W  moim   odwiecznym   powo³aniu   wi¹¿ê  siê   z   Eucharysti¹   czyli 
z  Chrystusem  wœród  nas,   tak¿e   moja   praca   sta³a   siê   wspó³prac¹,   dziêki   pos³uszeñstwu
woli  Bo¿ej  objawionej  i  urzeczywistnionej  przez  Chrystusa  w  Duchu Œwiêtym  (ks. Wac³aw 
Œwierzawski ).

Z  Wszechmocny  opatrzy³  duszê  m¹  mi³oœciwym  balsamem  mi³osierdzia  Swego, aby 
mog³a   ona   odrobinê   przelaæ  mi³oœci  Jego  na  grzeszne  serca  i  dusze,  na  drogach  których 
nie  ma  mowy  absolutnie  o  ¿adnej  sprawiedliwoœci,   bo   przecie¿   u   nich   jest   ogrom  afer 
i  najprzeró¿niejszej  przestêpczoœci  i  nie  ma  te¿  miejsca  na  Zbawiciela,   który  jest  Ÿród³em 
¿ycia   dla   wszystkich,   tak¿e   nie   s¹   oni   cz³onkami  ¿ycia  duchowego,  które  znajduje  siê
w  strefie  sacrum.   Kap³an  Niebieski  odwiecznie  powo³a³  duszê  m¹  do  tak  wielkich spraw
Swych,  abym  w  mistycznych  ksi¹¿kach  g³osi³a  o niebiañskiej sprawiedliwoœci i mi³oœci Jego,
która   jest   jedyn¹   upojn¹   wiecznoœci¹,   dlatego   te¿  w  ciemnej  nocy  niewiedzy  realizuj¹c 
Dzie³o  Stwórcy  niewyra¿alnie  dziêkujê  Mu  za  tak  niepojêcie  przes³odkie  powo³anie,   które 
pozwala  mi  przybywaæ  tylko  z  Nim.

Jako  dziecko  œwiat³oœci  Boskiego  Nauczyciela  (J 12, 36)  mam  nad wyraz siln¹ moc 
Bo¿¹  w  realizowaniu  swojego  odwiecznego  powo³ania,  i  mam  otworzone  oczy  i serce na 
œwiat³o   Ducha   Œwiêtego,   i   czerpiê   œwiat³o   i   si³ê   z   wiary,   co   wszystko  to  w  sposób 
wymowny  zwi¹zuje  mnie  z  Umi³owanym,  który  jest  pe³en  ³aski  i  prawdy  (J 1,14),  i  który 
kieruje  nie  tylko  histori¹  ¿ycia  mego,  ale  i  dziejami  ca³ej  ludzkoœci,  co wiemy na ten temat 
bardzo  dobrze  z  Pisma  Œwiêtego.  Skoro  Duch  Œwiêty  da³  mi  dar  ¿ywej wiary, to z pomoc¹ 
Gwiazdy  Ewangelizacji  Maryi  czerpiê  obfite  ³aski  ze  Ÿród³a  ¿ywej  wody  Ewangelii,  dziêki 
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której  dusza  ma  promieniuj¹c  radoœci¹  Umi³owanego coraz bardziej przebóstwia siê w Niego, 
i  dlatego  te¿  promieniuje  niepojêt¹  œwiat³oœci¹  Jego,  która  rozœwieca jej ciemne noce ducha.

Z  Stolica   Apostolska  na  czele  z  Kongregacj¹  Nauki  Wiary  wraz  z  ca³ym  Polskim
Episkopatem  14 lat  milczeli  w  sprawie  duchowego Dzie³a Bo¿ego, w które nigdy nie wnikali,
dlatego  te¿  absolutnie  nie  znaj¹  siê  na  nim,  w  zwi¹zku  z  czym  bez  zapoznania  siê  z nim
n i c h   n i e   m y œ l ¹,  ¿e   m a j ¹   o s t a t n i e   s ³ o w o   do  wydawania swoich zmys³owych
oœwiadczeñ  na  arenie  ca³ego  œwiata  w  oparciu  o  swój  ograniczony  umys³  bez  przebadania
nadprzyrodzonej  misji  mej.   Niech  wszyscy  duchowni  przyjm¹ do wiadomoœci swej, ¿e nigdy
nie  poddam  siê  w  Chrystusie  i  to  tylko  dlatego,   ¿e   zosta³am   powo³ana   do   tak   trudnej,
a  zarazem  upojnej  misji,  któr¹  broniê  poprzez  duchowe  pisanie  swe  na  Chwa³ê  Królestwa 
Niebieskiego,  dziêki  czemu   a d o r u j ê   duchowy  pokarm  Chrystusowy,  który  znajduje  siê 
w  Najœwiêtszym  Sakramencie,   a   poza   tym   wszystko   to,  co  czyniê  ka¿dego  dnia,  to  dla 
umi³owanego  Zbawiciela  i  mimo,  ¿e  to  s¹  drobne  rzeczy,  ale  w  oczach  Stwórcy  maj¹ one 
wartoœæ   jak   najwiêksz¹,   bo   je¿eli   wszystko   bêdziemy  wykonywaæ  w  Bogu  ochotnie,  to 
wszystko  to  bêdzie  policzone  duszy  naszej  w  Niebie.

Zanurzona  w  Oceanie  Mi³oœci  Ojca  Przedwiecznego  w  pe³nej  jednoœci  z Nim, przez 
Syna  w  Duchu  Œwiêtym   w   niegasn¹cym   œwietle  Niebios  powoli  wydajê  owoc  zbawienia
Chrystusowego  pod  postaci¹  Dzie³a  Jego,  które  z  wielkim  natê¿eniem prowadzê prawie ca³e 
¿ycie  swe,  które  w  pe³ni  czasów i tak bêdzie przebadane, o czym wczeœniej ju¿ wspomnia³am,
a  do  koñca  swoich  dni  ( { pewnie  ju¿  d³ugo  nie  po¿yjê)  na  polecenie  Trójjedynego  Boga
bêdê  umieszcza³a  swoje  komentarze  g³ównie  na  profilu @EpiskopatNews, który jako jedyny
na  ca³ym  Twitterze najlepiej mi odpowiada  i  tutaj jest sporo rzetelnych wiadomoœci z Koœcio³a
Pana naszego,  a  na  drugim  miejscu  to  na  profilu  @Pontifex_pl,  na  którym jest przewa¿nie
jedna  wiadomoœæ  na  dobê,  albo  jej  i  nie  ma.  Bêdê sta³¹ komentatork¹ na @EpiskopatNews
(chyba ¿e dostanê bana),  bo  wybra³am  go  sobie w Boskim Oblubieñcu, z którym jako jedynym
czujê  siê  komfortowo  tym  bardziej,  ¿e  On  zamieszkuje  duszê  m¹  i nigdy nie ok³amie mnie,
i  nie  bêdzie  te¿  nic  krêci³,  wiêc  nikt  nie  jest  mi  potrzebny. 

K  Na  zakoñczenie  tej  duchowej  publikacji  podsumujê,   ¿e   d u c h o w e   D z i e ³ o 
B o ¿ e   wykonujê  wspólnie  i  nierozerwalnie  za  wstawiennictwem  Najœwiêtszej Maryi Panny 
w  Trójjednym  Bogu,  tak¿e  zawsze  wiem  co  mam  czyniæ  czy  te¿  pisaæ,  aby  wype³ni³y  siê 
odwieczne  wyroki  Bo¿e  we  mnie. O¿ywiona Duchem Œwiêtym moc¹ Jego wszystko wykonujê 
na  Chwa³ê  Niebios,   tak¿e   ka¿dego   dnia  jestem  odnawiana  i  uœwiêcana,  abym  w  ³askach 
m¹droœci   Stwórcy   g³osi³a   moj¹   nadprzyrodzon¹   misjê,  która  ma  przetrwaæ  na  wszystkie 
pokolenia.  W  moim  odwiecznym  pos³aniu  wszystko  rodzi³o  siê  w  bólach  mi³oœci,  w której 
rodzi  siê  prawdziwa  i  czysta  mi³oœæ  do  Boga,  i  w  sumie  wysi³ek jest niewielki, ale poprzez
oœwiecenia  duchowe  (³aski  i  œwiat³o  Bo¿e),  które  s¹  niezbêdne  do  osi¹gniêcia  wype³nienia
woli  Bo¿ej  zbli¿am  siê  powoli  prawie  bez wysi³ku do wielmo¿noœci Królestwa Niebieskiego, 
gdzie  panuje  nieskoñczona  m¹droœæ  Bo¿a.

  Szczêœæ  Bo¿e !
           Anna  Aniela  Flak
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