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W samotni swej kontemplujê Nieœmiertelnego 

Duch   Bo¿y   wprowadzi³   duszê  m¹,  serce,  jak  i  ca³y  rozum  do  zdroju  mi³osierdzia
Swego,  abym  w  ca³ej  pe³ni  wype³ni³a  swoje  odwieczne  powo³anie,  w  zwi¹zku z czym oczy 
cia³a  mego,  jak  i  oczy  duszy  mej  utkwione  s¹  w  umi³owan¹ wolê Nieœmiertelnego, którego
kontemplujê   w   samotni   swej,   z   którym   spêdzam   ka¿d¹   chwilê   i   podejmujê  wszelkie 
dzia³ania  tylko  w  Nim,  dlatego  te¿  dusza  moja  ma  upodobania  tylko  w  Nim,   bo  On  jest
najdoskonalszym  i  niezast¹pionym  Mistrzem  ca³ego  Wszechœwiata. 

Niejednokrotnie  jest  mi  bardzo  ciê¿ko  na  duszy  i  wówczas  wo³am do Pana naszego,
aby  zdj¹³  z  duszy  mej  tak  uci¹¿liwy  bolesny  balast,  który  tak  bardzo  utrudnia jej swobodê
dzia³ania   w   Nim,   ale   On   zawsze   wys³ucha   proœby   me   i   uwalnia   duszê   m¹  od  tych
najprzeró¿niejszych  utrapieñ  wówczas,   kiedy  uzna  za  konieczne,   ale  zawsze  ona  pociesza
siê  tym,  ¿e  doczesnoœæ  nie  jest  wieczna,  tak¿e  przyjdzie  w  koñcu  moment,   kiedy  na  ca³¹ 
wiecznoœæ  oderwie  siê  ona  w  Umi³owanym  swym.  Na  mojej  drodze  œwiêtoœci  czasami  te¿
tak  bywa,   ¿e   dusza   ma   w   wielkiej   niepewnoœci  pogr¹¿ona  jest  w  najciemniejszej  nocy 
wiary   zupe³nie   sama   bez   Ukochanego   swego,   i   wówczas  ona  tak  bardzo  cierpi,   ¿e  te 
udrêki  staj¹  siê  dla  niej  wiecznoœci¹.   

W   swoim   doczesnym   ¿yciu   wiele   stoczy³am  duchowych  bitew  i  przesz³am  wiele 
wewnêtrznych  ucisków,   a  przy  tym  by³am  tak  bardzo  nieludzko  traktowana  i  to  nie  tylko
przez  szczeciñskich “uczonych”,  którzy  bez  ¿adnych  ograniczeñ pastwili siê nade mn¹, dziêki 
którym  skosztowa³am  gorzk¹  ¿ó³æ  po³¹czon¹  z  wi¹zka  ich  nieprawoœci  (Dz 8, 23),  co  by³o 
ewidentnym  œwiadectwem,   ¿e   ci   przewrotni  ludzie  przebywaj¹  w  ciemnoœciach  k³amstwa
i  bezprawia  pod¹¿aj¹c  za  ksiêciem  k³amstwa  tj.  szatanem.   Dziêki   moim   b³ogos³awionym
wrogom  umar³am  dla œwiata próbuj¹c gorycz cierpieñ duchowych i fizycznych Ukrzy¿owanego,
dziêki  któremu  w  pe³ni  te¿  zrozumia³am  rozkosz  drogi  ¿ycia  wiecznego i gorycz potêpienia
wiecznego.  W  duchowej  samotni swej poprzez kontemplacjê Boskiego Odkupiciela nabiera³am
mocy,  aby  jak  najlepiej  wype³niæ  nadprzyrodzon¹  misjê sw¹, która ma s³u¿yæ dla pomno¿enia 
Chwa³y  Bo¿ej.   W  tej  kontemplacyjnej  duchowej  ciszy  poprzez  teologiê  Jezusa  nabiera³am
wiedzy  duchowej  przy  równoczesnym  otrzymywaniu  ogromu  ³ask  Bo¿ych,  tak¿e  dusza  ma 
zbli¿a³a  siê  do  chwilowej  drogi  œmierci,   która   z   chwil¹   zaœniêcia  w  Oblubieñcu  naszym 
przerodzi  siê  w  wieczn¹,   upojn¹   szczêœliwoœæ.  Dziêki  ³asce  Kap³ana Niebieskiego w duszy 
mej   jest   niewielka   namiastka   Królestwa   Niebieskiego,   i  poprzez  tê  nieska¿on¹  czystoœæ
przy   wspó³udziale   Bogarodzicy  Maryi  osi¹gnê³am  dojrza³oœæ duchow¹, jaka odwiecznie by³a
przewidziana  na  duszê  m¹,  tak¿e  zawsze  jestem  pewna  wszystkiego,  ale tylko w Chrystusie
i  pewnie  te¿  piszê  w  Nim,  bo  z  Nim  nie  pope³niê  nawet  najmniejszego  b³êdu. 

Mi³osierny  Zbawiciel   w   najdotkliwszych  cierpieniach  koi³  moje  bóle  i  za   pomoc¹
tych   niezmiernie   dotkliwych   przeciwnoœci   rozjaœni³   mój   umys³   Sob¹,   abym  w  pokorze
i  mi³oœci  Jego  dusza  ma  mog³a  przejœæ  w  bezkres  i  bezmiar  tajemnic  Jego.  To  co  u mnie
jest  wyj¹tkiem,  u  Boga  jest  powszechnoœci¹  i  stara³am  siê  w Trójjedynym Bogu zrozumiale 
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i   przekonywaj¹co   przekazywaæ   ca³¹   swoj¹   nadprzyrodzon¹  misjê  dla  ca³ego  œwiata,  aby
wszyscy   dowiedzieli   siê   miêdzy   innymi   o  nadprzyrodzonej  prawdzie  tajemnych  znikniêæ
bytów  skoñczonych  i  to  nie  tylko  w  obrêbie  Trójk¹ta  Bermudzkiego  oraz  wszystko  to, jak
dosz³am  do  tego  i  jak  Majestat  Bo¿y  prowadzi³  mnie  w  Sobie.

Z  Posi¹œæ   t a j e m n i c ê   T r ó j k ¹ t a   B e r m u d z k i e g o   za   spraw¹  Boga,   to 
potrzebna  jest  przeogromna  odwaga  i  na  to  tak  wielkie  przedsiêwziêcie Bo¿e mog³a zdobyæ 
siê  tylko  taka  dusza,  która  sama  osobiœcie  doœwiadcza  Boga;  i  tê nadprzyrodzon¹ tajemnicê
Bo¿¹  mo¿na  rozpatrywaæ  jedynie  w  œwietle   P r a w d y   Królestwa  Niebieskiego,  a  prawdy 
tej  zagmatwaæ  i  zmyliæ  niepodobna.  Poj¹æ  tê  tajemnicê  Bo¿¹,  to  trzeba mieæ równie¿ dobre
podstawy  teologii  mistycznej  i  osi¹gn¹æ  z  woli  Bo¿ej  pewien  stopieñ  przebóstwienia   oraz 
umieæ  czytaæ  znaki  czasu  (Mt 16, 2),   aby   mieæ   klucz  do  wnêtrza  Koœcio³a  czasów  i  byæ 
jednomyœlnym  z  Bogiem,  jak  ta  œwiêta  liczba siedem, która oznacza te¿ cztery strony œwiata.
Ca³y   œwiat   nie  da³  rady  rozwi¹zaæ  odwiecznej  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  bo  tego 
zjawiska  nie  da  wyjaœniæ  siê  ¿adnymi  naturalnymi  sposobami,   tak¿e   wszystkie   zmys³owe 
koncepcje  koñczy³y  siê  fatalnymi  niepowodzeniami,   bo   brak  by³o  ludziom  mi³oœci  Bo¿ej, 
która  pokonuje  wszystko.  Ojciec  Niebieski  wezwa³  mnie  osobiœcie  do  wejœcia  w tajemnicê 
Sw¹  mówi¹c: ¡ Córko  Moja,   Ja   tobie   o d s ³ o n i ê   tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego ... ¢
i  za  wstawiennictwem  Matki  Bo¿ej  Pe³nej £ask poprzez któr¹ wszystko siê odbywa dotrzyma³
s³owa Swego  i  nie   zawiód³  i  nie  opuœci  mnie  te¿  nigdy (2 Tm 1, 12),  i  doprowadzi³ Dzie³o
Swe  do  szczêœliwego  koñca,  czego  dowodem  jest 9 ksi¹g opracowanych w Nim na ten temat.

Zawsze   chêtnie   opisuje   siê   to   co   dobre,   a   z³o   ukrywa   siê,   ale   to   z³o,  które
wyrz¹dzono  mi  9. 10. 1985 r.  ( bezprawne nie nadanie mi stopnia doktora),  to  b³ogos³awiony, 
zwrotny   kierunek,   który   zacz¹³   prowadziæ   duszê   m¹   do  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta 
Bermudzkiego  i  do  Boga.  W  swojej  pracy  ascezy  mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta
Bermudzkiego z woli Bo¿ej w³aœnie od 9.10.1985 r.  wst¹pi³am  na wy¿szy stopieñ kontemplacji 
i   wesz³am   w   istniej¹c¹   nadprzyrodzon¹   rzeczywistoœæ,   która  ma  zwi¹zek  ze  zmiennym, 
przyrodzonym  œwiatem.  Bóg zawsze pokornym daje ³askê, a pysznym sprzeciwia siê  (1 P 5, 5), 
i   duszy  mej   powierzy³  tajemnicê  Sw¹  zwan¹  na  ziemi  tajemnic¹  Trójk¹ta  Bermudzkiego, 
czyni¹c  j¹  zdoln¹  do  wype³nienia  i  œwiadczenia  jej,  bo  ograniczonoœæ  umys³u  nie rozwik³a 
tego,  dopóki  nie  podda siê rozumowi prawd wiary, bo tajemnica ta bez porównania przewy¿sza 
wszystko,  co  mo¿na  poj¹æ  rozumem.  Œwiête  znaki  czasu,  wszelkie  poruszenia, s³owa i ³aski
Bo¿e   prowadzi³y   duszê   moj¹   za   walcz¹cym   i   cierpi¹cym   Chrystusem   do  triumfalnego
ods³oniêcia  tej  omawianej  tajemnicy,  która  mieœci  siê  w  Bogu,   i  która  zosta³a  ods³oniêta
duszy mej  jedynie  z  woli Bo¿ej przez Boga i wraz z Bogiem poprzez najczystsze uczestnictwo 
podobieñstwa   w   zjednoczeniu   mistycznym.   Zosta³a   dana   mi   ³aska   wed³ug   miary  daru
Chrystusowego  ( Ef  4, 7 ),   abym  po  osi¹gniêciu  wieku  dojrza³oœci  duchowej,   jaka  jest  mi 
odwiecznie  przeznaczona  wch³onê³a  tê  nadprzyrodzon¹  tajemnicê  i  przekaza³a  j¹  ludzkoœci,
ale  publicznie  nie  mogê  tego  przekazaæ,  bo  tak  nakazuje  mi  Trójjedyny Bóg,  bo to ma byæ
przeprowadzony  w  Kongregacji  Nauki  Wiary  w  Watykanie   wnikliwy  proces  badawczy  nie 
tylko  tej  tajemnicy,  ale ca³ego duchowego Dzie³a Bo¿ego, które odwiecznie by³o przygotowane 
na  dusz¹  m¹.    P r a g n ê   jeszcze   dodaæ,   ¿e   wszystkie   tajemnice   Bo¿e   najlepiej   widaæ 
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w  samotni  Bo¿ej,  w  twierdzy  duszy,  gdzie  dusza  opuszcza  wszystkie  atrybuty  Bo¿e i ³¹czy
siê  z  g³êbi¹  Bo¿¹,  zg³êbiaj¹c  siê  coraz  bardziej  w  Istocie Bo¿ej, tak¿e ta niepojêta tajemnica
Bo¿a  mieœci  siê  w  Misterium  Chrystusa, w ¯ywym Centrum Teologicznym, i zosta³a poznana
przez  dusz¹  m¹,   i   z   woli   najmi³osierniejszego   Boskiego   Odkupiciela   zaczê³am   powoli 
przygotowywaæ   œwiat   na   ods³oniêcie  jej,  co  dzieje  siê  to  poprzez  internetow¹  stronê  m¹,
która  przekroczy³a  ju¿  543 000 odwiedzin.

Z  woli  Bo¿ej  poznawa³am  wielmo¿noœci  i  tajemnice  nadprzyrodzonego œwiata, które
nie  da   poznaæ  siê  na  p³aszczyŸnie  wy³¹cznie  ludzkiej,  dlatego  te¿ Zbawiciel pozbawi³ mnie 
przyrodzonych zaspokojeñ,  i  poprzez ukryte krzy¿e i przeciwnoœci nape³nia³ duszê m¹ wy¿szym
i  czystszym  œwiat³em,   aby   ona   przekszta³ci³a   siê   w   Niego,   i   abym  œwiadczy³a  o  Jego
nieskoñczonym  mi³osierdziu.  Wiem,  ¿e  mam  byæ  wzorem  samotnej modlitwy monastycznej,
aby   w   samotnej,   nocnej  modlitwie  Chrystusowej  kontemplowaæ  Dzie³o  Bo¿e,  do  którego
zosta³am   powo³ana   i   pob³ogos³awiona   przez   ³askê   z   Nieba,    tak¿e    poprzez   modlitwê 
kontemplacyjn¹  wchodzê  w  modlitwê  mistyczn¹  i  przekazujê  ludzkoœci  to,   co  odbywa  siê
poza  wszelkim  poznaniem,  pojmaniem,  poza  czasem  w  œwietle  sprawiedliwoœci  Bo¿ej.

Mi³ujê  samotnoœæ  i  wewnêtrzne  wyciszenie,  bo tylko wówczas mogê byæ w ca³ej pe³ni 
przyobleczona  i  przesi¹kniêta  mi³oœci¹  Boskiego  Oblubieñca,  który  da³ mi do wykonania tak 
upojne Dzie³o Swe,  które  w  wierze i nadziei wykonujê w Nim na wiekuist¹ chwa³ê Jego.  Mam
byæ  oblubienic¹  Pana  naszego  jedynie w Œwiêtym Krzy¿u Jego czcz¹c Go w Duchu i Prawdzie 
Jego,   dlatego  te¿  zwi¹zana  w  wolnoœci  wêz³em  mi³oœci  Ukochanego  w  œwietle  wiecznego
œwiat³a   Jego   swoim   ¿yciem   dajê   niez³omne   œwiadectwo  walki  o  duchowe  Dzie³o  Jego.
Z  najwiêkszym  oddaniem  wype³niam  powierzon¹  mi  misjê,  w  której  Zmartwychwsta³y  tak 
bardzo   uszczêœliwia   mnie   w   Sobie,   ucz¹c   mnie   cierpliwoœci  i  uleg³oœci,   abym   mog³a 
w  czystoœci  prze¿ywaæ  g³êbok¹  paschaln¹  radoœæ  z  owoców  Jego  zmartwychwstania.

Moja   pustelnicza   droga  odbywa  siê   za   pomoc¹  ascezy  i  mistycznej  kontemplacji,
tak¿e   za   przyczyn¹   Ducha   Œwiêtego   w   Bogu  dusza  ma  wesz³a  w  bezdenne  g³êbokoœci 
Bóstwa  i  w  tajemniczej  wielkoœci  Samego  Boga  zatapia siê w Nim.  Dusza ma w najg³êbszej
nocy   niewiedzy,   w   najg³êbszych   duchowych   ciemnoœciach   w   mistycznym   zjednoczeniu
z   Nieskoñczonym   wesz³a   ponad   pojêciowe   rozumowania   i   w   czystoœci   Umi³owanego,
w   niepojêtym,  mi³osnym  ¿arze  kontempluje  Oblubieñca  swego  nienasycon¹  mi³oœci¹  Jego,
dlatego  te¿  jako mistyczna córka Kap³ana Niebieskiego uzyska³am odpowiedni wiek dojrza³oœci
duchowej,  który  pozwala  mi  poruszyæ  w  Bogu  ca³¹  cywilizacjê  ob³udy,  k³amstwa i œmierci. 

Stwórca  obdarowuje  dusz¹  m¹  wed³ug  upodobania  Swego,   abym   nie   tylko   mog³a
przetrwaæ  ciemn¹  noc  wiary,  ale  przede  wszystkim, abym te niepojêtoœci nad niepojêtoœciami
mog³a  przekazaæ  potomnym,  dlatego  z  tak  wielk¹  mi³oœci¹  Jego  kontemplujê  Boskie dzie³a
i  prawdy Jego. Powoli dochodzê do doskona³ej mi³oœci Najœwiêtszego, ale przecie¿  “ nie mo¿na
dojœæ  do  doskona³ej  mi³oœci  Boga  bez  doskona³ego  widzenia Boga ” (Œwiêty Jan od Krzy¿a). 
Biorê  w ca³ej pe³ni do duszy swej wskazówki Przewodnika duchowego mego Œwiêtego Jana od
Krzy¿a i odrywam siê  oraz  ogo³acam  ze wszystkich form i poznañ odnoœnie nadprzyrodzonych 
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rzeczy,   aby   móc  radowaæ  siê  czystoœci¹  sumienia  i  ducha,  i  patrzê  na  Boga  przez  wiarê,
nadziejê  i  mi³oœæ. 

Z   pomoc¹   Ukrzy¿owanego   zosta³am  wyzuta  ze  siebie  samej,  aby  móc  przez  czas
i  trudnoœci  ziemskiego  pielgrzymowania  coraz  czêœciej  doœwiadczaæ  Jego,   tak¿e  obleczona
wewnêtrznie  w  zbrojê  Ukochanego  jestem w bezpoœrednim kontakcie z Nim, i poprzez Dzie³o 
Jego  nieustannie  pocieszam  Go   i   wynagradzam   Mu   wszelkie   zniewagi  obecnej  Sodomy
i  Gomory.  Na  mojej  ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  w  Boskim  Oblubieñcu wesz³am
w  niewiedzê  i  przesz³am  do  wiedzy niewidzialnych, pozaziemskich spraw Jego, tak¿e poprzez 
ca³y  rok liturgiczny  przebywam w dialektyce paschalnego misterium, w przestrzeni paschalnych
prawd  i  wydarzeñ  Pana  naszego.  Z  pomoc¹  mojego niezast¹pionego, umi³owanego Boskiego 
Oblubieñca  prowadzê  prawie  pustelnicze  ¿ycie,  które  nad  wyraz  odpowiada  mi  i  radujê siê 
w  Panu  swym,   ¿e   stworzy³   mi   takie   warunki,   w   jakich  obecnie  przysz³o  mi  ¿yæ.  Pan,
Król,   Wódz   i   Doradca   mój   nad   wyraz   czêsto  nawiedza  duszê  m¹,  i  Jego  moc,  radoœæ 
i  mi³oœæ  rozlewa  siê  z  okien  duchowych  duszy  mej,   tak¿e   moje   serce,   jak  i  ca³y  umys³ 
przepe³niony  jest  przes³odkim  balsamem  Jego, który wydaje s³abo s³yszalne dziêki z Ojczyzny 
Jego.   Nie   jestem   ani  na  chwilê  opuszczona  w  swoim  przemijaj¹cym  œwiecie  i  ca³y  czas
obcujê  z  poznawczym  Bogiem,   i   poprzez   g³êbokie   i  ofiarne  pos³uszeñstwo  przepe³nione
przeogromn¹  mi³oœci¹  i  sta³y  kontakt  ze  Stwórc¹  wype³niam swoje odwieczne pos³annictwo, 
które  wkrótce  skoñczy  siê,  bo  ka¿de  zadanie  na  swój  pocz¹tek  i  koniec.

Musia³am   przemieniæ   siê    wewnêtrznie,    aby  w  ca³ej   pe³ni   mi³owaæ  i  wys³awiaæ 
Kap³ana  Niebieskiego,  który  po  macierzyñsku  w³ada  dusz¹  moj¹   i   ustawicznie  umartwia 
i  oga³aca   wolê   moj¹,   aby   r o z u m   mój   móg³   w   czystoœci   swej   korzystaæ  ze  œwiat³a 
Bo¿ego,  jakie  jest  mi  odgórnie  udzielane,   i   abym  mog³a  w  doskona³oœci  kontemplacyjnej 
zjednoczyæ  siê  poprzez  Niepokalan¹  z  Nim  w  zjednoczeniu  przemijaj¹cym,  a po od³¹czeniu 
siê  duszy  mej  od  cia³a  w  zjednoczeniu  wiecznym.   Duch   Œwiêty  kieruje  dusz¹  moj¹,   aby 
ona  sta³a  siê  podobna  do  Boga  w  swoim  dzia³aniu,   dlatego   te¿   wykorzenia  moj¹  w³asn¹
mi³oœæ,  umartwia  moje  namiêtnoœci  i  wszystko  podporz¹dkowuje  mi³oœci  Bo¿ej.

Przyrodzonym   œwiat³em   rozumu,   wzmocnionym   nadprzyrodzonym   œwiat³em  wiary
oraz  szczególnym  œwiat³em  darów  Ducha  Œwiêtego  z  ka¿dym  dniem  coraz  bardziej i coraz 
g³êbiej   wnikam   w   tajemnice   ¿ycia   Bo¿ego,   a   poprzez   Sakramenty   Œwiête   Pan   Jezus 
uobecnia  w  duszy  mej  Swoj¹  krzy¿ow¹  ofiarê,  aby  ona  zawsze  ³¹czy³a  siê  z najwiêkszymi 
cierpieniami  Jego  i  œwiadomie  wnika³a  w  g³êbiê  ran  Jego,  w  których  znajduje siê  bezmiar 
nadprzyrodzonych  bogactw.   Dziêki  nieskoñczonej  mi³oœci  Ojca  Przedwiecznego  objawionej 
w   Jezusie   Chrystusie  poprzez  Ducha  Œwiêtego  za  pomoc¹  Matki  Syna  Bo¿ego  dusza  ma 
przemieszcza  siê  w  ciemnoœciach  duchowych,   aby   godnie  wype³niæ  wolê  Niebios,  co  jest 
gwarancj¹  wiecznego  jej  zbawienia.

Na  swojej  drodze  duchowej  zna³am  wielu kap³anów,  którzy  nie  zawsze  mieli  dobro
owiec  Bo¿ych,  zna³am  nawet  takiego,  który radzi³ mi, ¿ebym ju¿ wiêcej nie pisa³a duchowych
ksi¹¿ek  i  w  koñcu  sobie  odpoczywa³a,  a  gdy  odrzek³am  mu,  ¿e  gdy  ja  piszê, to nad wyraz 
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odpoczywam we wszechmog¹cym, œwiêtym i mi³osiernym Bogu, który przecie¿ nakaza³ pisaæ mi 
a¿  do  samej  œmierci  mej,  a  poza  tym  dusza  ma  bêdzie  odpoczywa³a w Bogu w wiecznoœci,
gdy  zas³u¿y  sobie  na  to,  to  on  nie  zrozumia³  mnie,  tak¿e  nie  ma co dziwiæ siê, ¿e nie pe³ni
on  ju¿  funkcji  kap³añskiej,  bo  zbyt  bardzo  zwi¹zany  by³  z  drog¹  zmys³ow¹. 

K  Jestem   niezmiernie   szczêœliwa  w  Chrystusie,   ¿e  podlegam  we  wszystkim  tylko
Jemu,  bo  z  Nim  nie  pope³niê  ¿adnego  b³êdu  i  tak  szczerze  mówi¹c  nigdy, ale to nigdy nie
przewidzia³am,   ¿e   u   schy³ku   mojego  ¿ycia  spotka  mnie  a¿  takie  wyró¿nienie  u  naszego
Kap³ana  Niebieskiego,  ¿e  tylko On jedyny bêdzie przewodzi³ mi i to bez ¿adnych poœredników, 
bo  to  przecie¿  jest  Dzie³o  Jego,  które  prowadzê w Nim, tak¿e absolutnie nikt nie mo¿e roœciæ
sobie  jakichkolwiek  zas³ug.  Mój  niezast¹piony  Przyjaciel  Niebieski  wspomaga  i  zaspokaja 
mnie  we  wszystkim,  oczywiœcie co jest zgodne z wol¹ Jego, tak¿e niejednokrotnie przenikniêta 
radoœci¹  i  mi³oœci¹  Jego  dusza ma powoli pod¹¿a do wiekuistego zbawienia, aby móc za¿ywaæ 
moc  wiekuistej  radoœci  w  OjczyŸnie  Jego.

Oœwiecona   jestem   si³ami  nadprzyrodzonymi  i  z  woli  Jezusa  Chrystusa  dzia³am  tak 
jak  On  Sam  wspó³uczestnicz¹c  w  apostolskiej misji Koœcio³a, i od kiedy Ukochany przenikn¹³ 
duszê  m¹  na  wskroœ  i  zamieszka³  w  niej,  to  pragnê  choæ  w minimalnym stopniu pocieszyæ 
Go  za  tak  wielk¹  mi³oœæ,  jak¹  obdarzy³  duszê m¹, dlatego te¿ gotowa jestem znieœæ wszystko 
z  przeogromnej  mi³oœci  do  Niego.  Ze  wszystkich  bogactw  œwiata  wybra³am samotnoœæ, aby
byæ  blisko  Pana  naszego  Jezusa  Chrystusa,  bo tylko Jego nieskoñczona dobroæ gwarantuje mi
prawowiernoœæ  moich  poczynañ i mimo, ¿e jestem schorowana,  ale codziennie po wiele godzin
pracowa³am  dla  duchowego  Dzie³a  Kap³ana  Niebieskiego,  które  zakoñczy³am  robi¹c  nawet
korekty,  które  w  sposób  niezmierny  u¿yŸni³y  owoc  nadprzyrodzonej  misji  mej.

Spotykam  siê  z  Chrystusem  w  Eucharystii,  który obdarza mnie ukrzy¿owan¹ mi³oœci¹ 
i  jednoczy  mnie  w  Sobie,   abym   mog³a  skosztowaæ  ju¿  tu  na  tej  ziemi  przedsmak  Nieba
oraz,   aby  moja  duchowa  misja  by³a  duchowym  napojem  dla  ca³ej  wspó³czesnej  ludzkoœci, 
jak  i  nastêpnych  pokoleñ,   aby   owce   Bo¿e   zawsze   na   mi³oœæ  ukrzy¿owan¹  odpowiada³y 
mi³oœci¹  Krzy¿a.  Bogobojne  dusze  najlepiej czuj¹ siê w œwiat³oœci Trójjedynego Boga, dlatego
te¿  niczego  nie  pragn¹,  bo  w  Panu  naszym  maj¹  wszystko,   i   gdy   tylko   przejd¹  one  do
wiecznej,  wiekuistej  szczêœliwoœci,  to  jest  podobnie,   bo  jako  dusze  zbawione  w  niepojêtej
mi³oœci  Umi³owanego  widz¹  Jego  twarz¹  w  Twarz,  i jako przeobra¿one w Niego nieustannie
poj¹  siê  one  mistycznymi  aromatami  z  niewyra¿alnie  przeb³ogich  tajemnic  Jego  i wszystko
rozumiej¹  umys³em  Jego,  co  dusza  ma  wielokrotnie  doœwiadczy³a  tego,  gdy w mistycznych 
nocach  na  czas  okreœlony  opuszcza³a  ona  w  Bogu  czasoprzestrzeñ.

B³ogos³awiona,  radosna   s a m o t n o œ æ,   która   przecie¿   jest   czêœci¹  mojego  ¿ycia 
nad    wyraz   uszczêœliwia   mnie,   bo   dziêki   niej   odrywam   siê   od   niewiedzy   i   mroków
przemijaj¹cego  œwiata  i  w  tej  samotni inspirowana jestem Bogiem do kontynuowania swojego 
odwiecznego   powo³ania.   Mimo,   ¿e   moja   samotnoœæ   nie   jest   pe³na   w   tym  doczesnym 
pielgrzymowaniu,  ale  wystarczaj¹ca,  aby  móc akumulowaæ siê Bogiem na trudy zniewolonego 
œwiata,   który   rozszarpuje  Zbawiciela  naszymi  druzgoc¹cymi  grzechami.   ¯ywa   Œwi¹tynia
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w   duszy   mej   jest   œwi¹tyni¹   Bo¿ej   Chwa³y   wch³aniania  tajemnic  Bo¿ych,  które  zosta³y 
stworzone  w  Bogu,  przez  Niego  i  dla  Niego,  bo Stwórca jest zasad¹ istnienia wszechrzeczy, 
jest  przyczyn¹  sprawy  i  jest  celem ca³ego stworzenia.  Poprzez najmi³osierniejszego Boskiego 
Oblubieñca  jestem  zespolona  z  Nim  Samym  i  z ca³ym Wszechœwiatem, tak¿e w charyzmacie 
duchowym  i  apostolskim  kontynuujê  misjê  sw¹  poprzez  czas  ziemski,  który  dla  duszy mej 
sta³  siê  czasem  zbawienia  tym  bardziej,   ¿e   podczas   snów  przekracza  ona  w  Ukochanym
granice  czasu  i  przestrzeni,  w  zwi¹zku  z  czym  w  g³êbokiej  mi³oœci Pana naszego przebywa 
ona  w  Ÿródle  prawdziwej  mi³oœci  Jego  i  wpatrzona  w  Niego  poprzez Niego widzi niepojête 
tajemnice  Jego.

Jako   byt,    który   ¿yje  w  okreœlonym  i  ograniczonym  czasie  wchodzê  z  woli  Bo¿ej 
w   œwiat   pozaczasowy,   nieograniczony,    który    nie   podlega   zniszczeniu,   i   ja   jako   byt 
skoñczony  nale¿ê  i  zale¿ê  w  ca³ej  zupe³noœci  od  bytu  samoistniej¹cego,   to   jest  od  Boga,
na  którego  zda³am  siê  absolutnie  we  wszystkim,  tak¿e  moja  nieustanna  walka  dobiega  ju¿ 
koñca  w  tym  przemijaj¹cym,  ograniczonym  œwiecie,   gdzie  Chrystus  niewinnie  przela³  tyle 
krwi,   aby  po  od³¹czeniu  siê  duszy  mej  od  cia³a  mog³a  ona  przejœæ  na  ca³¹  wiecznoœæ  do 
Ojczyzny  Niebieskiej.

Zosta³am  wezwana  do  uczestnictwa  w  Bo¿ej  naturze  ( 2 P  1,  4 ),   dlatego   te¿  ¿yjê 
¿yciem  Jezusa  Chrystusa,  aby  wydaæ  owoc  z  Winnicy Jego, tak¿e w wielkim pos³uszeñstwie, 
z  pokor¹  idê  œladami  Umi³owanego  za  dzia³aniem  ³aski  Jego,  aby  wola  Ojca  Niebieskiego 
spe³ni³a  siê  w  Niebie,  tak  i  na  ziemi  (Mt 6, 10).  W  duchowej  samotni  mej,  która  czasami
zak³ócana  jest  przez  odg³osy  zdemoralizowanego  œwiata  Boski  Odkupiciel pomaga utrzymaæ 
siê  duszy  mej  w  obecnoœci  Swej,  i  tak  jak  ³ania  pragnie wody  ze  strumienia, tak dusza ma 
pragnie  Boga  ( Ps 42, 2 ).   Dusza   moja  jest  nad  wyraz  rozkochana  w  Boskim  Oblubieñcu, 
który  czuwa  nad  ni¹  nie  tylko  teraz,  ale  równie¿  bêdzie  mia³  On  wiekuiste  pieczê nad ni¹ 
a¿  po  wszystkie  dni,  dlatego  te¿  ona  pragnie  mi³oœci,  mi³oœci  i  jeszcze  raz  tylko  wiecznej 
mi³oœci,   tak¿e   dosyæ   czêsto   ona   nuci   eremick¹   pieœñ   na   Chwa³ê  Pana  naszego,  który
wype³nia  ca³e  jej  ¿ycie.

Duch  Prawdy  (J 14, 16)  zapali³  w  duszy  mej  ogieñ  Œwiêtej  Bo¿ej  Mi³oœci i poprzez
ten  gorej¹cy,   mi³osny   ogieñ   urabia   On   moje   wewnêtrzne   ¿ycie,   tak¿e   wszystkie  moje
poczynania  przekazujê  w  kontekœcie  z  Panem  Bogiem,  który  uczestniczy  nie tylko w moich
mistycznych   wzlotach   czy   te¿   w   oœwieceniach   mych,   ale   równie¿   i   w  udrêkach  oraz
w  utrapieniach  tej  przejœciowej  pielgrzymki.  Heroicznie  zaufa³am  mi³osiernemu Bogu, który
niezmiernie  hojnie  pociesza  mnie  wewnêtrznie i przemienia serce i duszê m¹ na podobieñstwo
Swe,   abym   w  sprawiedliwoœci   Jego  w  duchu  b³ogos³awieñstw  Jego  dokona³a  ca³e  swoje
odwieczne  powo³anie.   Przebywam   w   rzeczywistym,   skoñczonym,  przestrzennym  ludzkim 
œwiecie,   i   dziêki   woli   Bo¿ej   odnalaz³am   siebie  na  nowo,   aby  wkroczyæ  jak  najgodniej 
w   nadprzyrodzony   œwiat,   i    poprzez   œwiête   znaki  czasu  i  sta³e  obcowanie   ze   Stwórc¹ 
przekraczam  barierê  œwiata  ludzkiego  i  wchodzê  w  bezpoœrednie  poznanie   prawd  Bo¿ych, 
które  s¹  odwiecznie  przeznaczone  dla  duszy  mej.  Jestem  œwiadoma  misji swej, któr¹ pe³niê 
wobec  ca³ej  ludzkoœci,   która   pozwala   mi   ¿yæ   w   niepojêtych  œwiat³oœciach  najg³êbszych 
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tajemnic  Ojca  Przedwiecznego,  dla  którego  poœwiêci³am siê jako jedynej mi³oœci mej, dlatego
te¿  nieprzerwanie  jestem  inspirowana  Panem  naszym,   aby   poprzez   nadprzyrodzon¹   misjê
sw¹  wszyscy  chrzeœcijanie  w  Duchu  Œwiêtym poprzez Bogurodzicê mogli powróciæ do pe³nej
jednoœci  we  Wszechmog¹cym. 

Wszechpotê¿ny,  Wieczny  Bóg  i  Wspomo¿ycielka  Wiernych Maryja spojrzeli ³askawie 
na   K o œ c i ó ³   i   st¹d   ta  moja  nadprzyrodzona  misja,  i  staram siê broniæ jej tak, jak Prorok 
Eliasz  przed  Chrystusem  na  Górze  Karmel  broni³  czystoœci  wiary  Izraela  w  Boga  ¯ywego 
(1 Krl 18, 19-40).   Za  wstawiennictwem  Wszechpotê¿nej  Orêdowniczki  w  Chrystusie  broniê
swojego  odwiecznego  powo³ania  g³ównie  za  pomoc¹ najprzeró¿niejszych przeciwnoœci, które
hartuj¹  ducha  mego,   abym   mog³a   osi¹gn¹æ   odpowiedni   stopieñ   pokory  oraz  za  pomoc¹
widzialnych   znaków   czasu   z   nadprzyrodzonej   œwiat³oœci,   które  wyprowadzi³y  duszê  m¹
z  ziemskich  ciemnoœci  i  prowadz¹  j¹  do  wiekuistego  Nieba. W nieskoñczonym mi³osierdziu
Boskiego  Odkupiciela  by³am  karmiona  licznymi  cierpieniom  i  trudnoœciom,  dlatego  te¿  od
razu  wiedzia³am,  ¿e  to  s¹  pewne  wspania³e  znaki z Nieba, dziêki którym wszystko pokonam,
bo  wszystko  zaczyna siê od Krzy¿a Chrystusowego, aby mia³o wieczne fundamenty, w zwi¹zku
z  czym  ufa³am  bezgranicznie Najœwiêtszemu i nigdy chwiejna nie by³am, mimo tak chwiejnego 
œwiata.  W  sensie  ascetycznym  obumar³am  i  w  pokornej  modlitwie  obejmujê  cierpienie,  bo
przecie¿  mam  12  sta³ych  chorób  i  prawie  wszystkie  nieuleczalne,   z  którymi  nigdy  siê  nie
rozstajê,  i  w  tym  ogromnym  cierpieniu  nie  pragnê  ¿adnego  wspó³czucia,   bo   te  cierpienia
odrywaj¹  mnie  od  grzesznej  ziemi  przesi¹kniêtej  z³em.  Poza  tym  poprzez  te b³ogos³awione
cierpienia  dusza  ma  upaja  siê  Mi³oœci¹  Bo¿¹,   poprzez   któr¹   wewnêtrznie   zaœlubiona  jest
z  ukrzy¿owanym  Jezusem,   tylko   te   zaœlubiny   nie   s¹   sta³e,   bo   wszystko   to   dzieje  siê
za  spraw¹  Boga,  który  podnosi  j¹  na  trochê  na najwy¿szy szczebel mistycznej Góry Karmel,
a  po  skoñczonej  ³asce  wraca  ona  tam  gdzie  by³a  poprzednio. 
 

W   swoim   ziemskim   pielgrzymowaniu   nieustannie   odczuwam   obecnoœæ  Boskiego
Oblubieñca,  który  tak  wiele  obieca³  mi  i  obietnicê  Sw¹  realizuje  we  mnie  poprzez  duszê 
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.  Swój  czas  i  si³ê  ofiarujê  dla  dobra  Koœcio³a, i w mojej umi³owanej
samotni  obcujê  ze  Swoimi  najukochañszymi  Rodzicami  Niebieskimi,  którzy prowadz¹ duszê
moj¹  do  wiecznej  prawdy  i  pokoju.   Mistrzowie   Niebiescy  znaj¹   nêdzê  córki  Swej,  tak¿e 
stopniowo   przygotowywali   j¹   do   wydania   b³ogos³awionego,  nadprzyrodzonego   o w o c u 
z   Ich   Winnicy   zawartego   w   moich   mistycznych   ksi¹¿kach,   który  przewy¿sza  poznanie 
ludzkie,   dlatego   te¿   z³¹czyli   córkê   Sw¹   wêz³ami   mi³oœci   Swej,   i   dusza  jej   z  wielk¹ 
roztropnoœci¹  i  oglêdnoœci¹  pracuje  dla  Chwa³y  Ich  Imienia.   Moja  pielgrzymka  wiary,  jak
i   ducha   dobiega   ju¿   koñca,   dlatego   te¿   moc¹   i   m¹droœci¹   Bo¿¹  (1 Kor 1, 24)   pe³niê
z  niestrudzonym  zapa³em  wolê  Umi³owanego dla dobra Koœcio³a Jego,  aby wszyscy stanowili 
jedno  (J 17, 21)  i  w  jednoœci  d¹¿yli  do  wiekuistego  œwiata.

Z   woli  Trójjedynego  Oblubieñca  Niebieskiego  dusza moja  zosta³a  podniesiona  do 
wysokiego   zjednoczenia   z   Nim,   abym   nie   tylko   w  twierdzy  duszy  swej  w  najwiêkszej 
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skrytoœci  mi³owa³a  Jego,  ale  abym  równie¿  przekazywa³a  swoj¹  niezwyk³¹  mistyczn¹ drogê
w  mistycznych  ksi¹¿kach,  które  pisane  s¹  w Panu naszym na pokrzepienie ca³ego grzesznego 
œwiata,  w  którym  brak  jest  jednoœci,  etyki,  uczciwoœci, co z kolei jest powodem szerzenia siê
przestêpczoœci,  korupcji, ...  oraz  pogardy dla chrzeœcijañstwa.  Z pomoc¹ Boskiego Oblubieñca
Niebieskiego   wznoszê   siê   ponad   to   wszystko   co   zwyczajne,   tak¿e   nigdy   nie   mia³am
monotonnego  ¿ycia,  a  najwiêcej  tej  niepojêtej  niezwyk³oœci  przenika  do  serca,  jak  i  duszy
mej  wówczas,  gdy  jestem  zupe³nie  sama  z  Panem  naszym,  tak¿e  s³ucham Jego szczególnie
wtedy,  gdy  kontemplujê  Go.   Na  mojej  drodze  krzy¿owej  jestem wierna Bogu i Jego S³owu,
dlatego  te¿  tak  wiele  doœwiadczam  mi³oœci  od  Ukochanego,   ¿e   tê   mi³oœæ  Jego  zaczê³am
przelewaæ  na  zab³¹kane  i  zranione  owieczki  Jego,  aby  dodaæ im otuchy na drodze Ewangelii
Jego.  Moja   m i ³ o œ æ   d o   B o g a   jest   coraz   bardziej   gorêtsza   i   wszelkie  smutki  oraz
cierpienia   znoszê   dla   Niego  ( 1 P 2, 18 - 19 )   wykonuj¹c   z   wolnej   woli   powierzon¹  mi 
misjê,  dlatego  te¿  Córka  Wszechmog¹cego  Boga  Ojca  Maryja,  która  zosta³a  wyniesiona na
szczyty  Odwiecznych  Planów  Mi³osierdzia  czuwa  nad  córk¹  Sw¹  i  æwiczy  j¹   w   cnotach, 
aby  postêpowa³a  ona  w  sposób  godny  do  wezwanej  misji. 

Uwielbiam  ciszê,  dziêki  której  wyciszam  siê  w  S³owie  Wcielonym,  który jest celem
i sensem ka¿dego cz³owieka, bo wówczas zrzucam ziemski balast i w oderwaniu od wszystkiego,
co  przemijaj¹ce  zamykam  siê  w  sobie,   aby   w   twierdzy   duszy   swej   wejœæ   w   niepojêt¹ 
nieœmiertelnoœæ  Wszechmog¹cego,  który  jest  w  niej.   W   tej   niebiañskiej,   duchowej   ciszy 
dochodz¹  wszelkie,  s³abo  uchwytne  dŸwiêki  i  ogrom  m¹droœci z niepojêtej nieskoñczonoœci,
któr¹   dusze   zbawione   bêd¹   poznawaæ   przez   ca³¹  nieskoñczon¹  wiecznoœæ.  W  g³êbokiej
pokorze  dusza  moja  zanurza  siê  w  Zbawicielu,   któremu   zawierzy³a  we  wszystkim,   tak¿e 
ona  jest  w  drodze  do  Ukochanego,   który   jest   jedynym   Ÿród³em  jej  si³y,   dlatego  te¿  nie
zwa¿am  na  swoje  dolegliwoœci,  ani  te¿  na  przeciwnoœci,  bo  moc¹  Chrystusa  poprzez Ró¿ê 
Mistyczn¹  Maryjê  wype³niê  wolê  Jego  wzglêdem  duszy  mej  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Niebios.

Wykonuj¹c  tak  wielkie duchowe Dzie³o Bo¿e, do którego zosta³am odwiecznie wybrana
i  pob³ogos³awiona  wiadomo  by³o  z  góry,  ¿e  nawet  w³os z g³owy mi nie spadnie  (£k 21, 18) 
i   wszystko   nieodwo³alnie   wype³ni  siê  zgodnie  z  wol¹  Wcielonego  S³owa,   który  nape³ni³ 
serce,  jak  i  dusz¹  m¹  moc¹  Sw¹.  Otrzyma³am  w  Duchu  Œwiêtym  takie  talenty,  które  by³y
koniecznie  potrzebne  do  realizacji  mojej  duchowej  misji,  tak¿e w komunii trynitarnej Trzech
Osób  Boskich   wszystko   jest   wykonywane   zgodnie   z   testamentem  Ojca  Przedwiecznego
pod  natchnieniami  Ducha  Œwiêtego  w  Jezusie  Chrystusie.   Tak   wiele   ³ask  mam od  S³owa 
Wcielonego,  ¿e  to  jest  wprost  nieprawdopodobne,  ¿e  do  takiej  nicoœci  i  ma³oœci,  jak¹  jest
dusza   moja   mog³a   wkroczyæ   tak   wielka   nadprzyrodzonoœæ,  dlatego  te¿  nie  mam  ¿adnej 
trudnoœci  w  przekazywaniu  swojej  drogi  krzy¿owej,  bo przecie¿ Nieœmiertelny uzdolni³ mnie
do  zrealizowania  nadprzyrodzonej  misji  mej,  która  i  tak  chyli  siê  ju¿ ku zachodowi S³oñca.
 

Skoro   Mistrz   Niebieski   da³  mi  poznaæ  w  sposób  tak  jasny  i  wyraŸny  umi³owan¹
wolê  Sw¹,  ¿e  mam  opisywaæ  duchowe  ¿ycie  swe,  to musia³am w Nim dok³adnie rozœwietliæ 
wszystkie   wa¿niejsze   nadprzyrodzonoœci,   które   wkroczy³y  w  ¿ycie  me,   aby   n i e   b y ³ o
c i e n i a   w ¹ t p l i w o œ c i,  co  do  mojej  nadprzyrodzonej  misji, która jest niezwykle trudna, 
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ale  oczywiœcie  na  rozum  ludzki,  ale  nie na rozum Boski,  bo w Bogu wszystko jest niezwykle 
³atwe.  Wiedz¹c  o  tym,  ¿e  “ Bóg  z  tymi,  którzy  Go  mi³uj¹,  wspó³dzia³a  we  wszystkim  dla 
ich  dobra,  z  tymi,   którzy  s¹  powo³ani  wed³ug  Jego  zamiaru ” ( Rz 8,  28 )  u  schy³ku  ¿ycia
swego   wype³ni³am   wolê  Pana  naszego  w  Trójcy  Jedynego  poprzez  duchowe  Dzie³o  Jego, 
które  z  pe³nym  oddaniem  prowadzi³am  w  Nim.  Wielka   ³aska   Bo¿a   dosiêg³a   duszê  moj¹
w  tym  tak  wielkim  nadprzyrodzonym  jej  powo³aniu,  dziêki  któremu  nabiera ona dojrza³oœci 
Umi³owanego  i  syci  siê  najczystszym  i  najdoskonalszym  ogniem  mi³oœci  Jego,  który nigdy
nie  spala  lecz  potêguje  jeszcze  wiêksz¹  mi³oœæ  i  têsknotê  za  Nim.

K o œ c i ó ³   nieustannie  prze¿ywa  swój  stan  pos³ania,  i  Trójca  Œwiêta z Niepokalan¹
o¿ywiaj¹  i  oœwiecaj¹  duszê  m¹  wynosz¹c  j¹ do wy¿yn kontemplacji Bo¿ej, do której wznoszê
siê  dziêki  modlitwie,  umartwianiu  wewnêtrznemu  i przeró¿nym b³ogos³awionym cierpieniom,
odrywaj¹c  serce  me  od  wszystkiego,  co  ziemskie  i  wkraczaj¹c w nadprzyrodzone tajemnice,
co  jest  równoznaczne  z  wykonywaniem  mojego  odwiecznego  zadania  na  wiekuist¹  chwa³ê
Niebios.  Gdy  modlê  siê  za  ca³¹  ludzkoœæ,  to  duchowo  biorê  ca³y  œwiat  w  swoje  ramiona,
zarówno  wszystkich  pobratymców  diab³a,   którzy  przecie¿  w  ka¿dej  chwili  mog¹  nawróciæ
siê  na  drogê  zbawienia,  jak  i  prawe  owce  Pana  naszego,   których   jest   ju¿   tak   niewiele, 
i  w  ciszy  Ukochanego  modlê  siê  do  Niego  swoimi  s³owami,  które  od  d³u¿szego  czasu  s¹
ju¿  sta³¹  moj¹  modlitw¹.

Wiêzami   ³aski   jestem   zwi¹zana   z  Rodzicami  Niebieskimi  przez  Ducha  Œwiêtego,
którzy  nieprzerwanie  utwierdzaj¹  mnie  w  przekonaniu odwiecznego pos³annictwa, dlatego te¿ 
nieustannie zwracam swój umys³ do Mistrzów Niebieskich prosz¹c Ich z pokor¹, aby nieustannie
czuwali nad duszê moj¹,  tak¿e  jestem  z  dala  od  wszelkich  nieoœwieconych  i  niedouczonych
owiec  Pana  naszego,   którzy   myœl¹,  ¿e  w  Bogu  posiada  siê  wszystko  jednorazowo,  wrêcz
przeciwnie  nad  wszystkim  trzeba  pracowaæ  i  to  ci¹gle  zgodnie z przenajœwiêtsz¹ wol¹ Bo¿¹,
aby   wydaæ   b³ogos³awiony   owoc   Bo¿y.  Jako   uczennica   Pana   naszego   mimo,  ¿e  jestem 
nieudolnym  narzêdziem  w  rêkach  Jego,   ale   jestem   odwa¿nym  œwiadkiem  Ewangelii  Jego 
i  poprzez  duchowe  Dzie³o  Jego,  które  prowadzê  w  Nim  niosê  w³aœnie  œwiat³o  prawowitej 
Ewangelii  Jego,  która  pozwala  nam  ¿yæ  ju¿  tutaj  na  ziemi  odrobin¹  wiekuistego szczêœcia, 
nawet   w   mrokach   dotkliwej   samotnoœci,  nieprzerwanego  cierpienia  i  przejmuj¹cego  bólu 
odrzucenia  przez  popleczników  z³a,   którzy   zag³uszaj¹   nie  tylko  s³owa  Bo¿e,  ale  równie¿ 
g³os  sumienia  ludzkiego.

W  duchowej  samotni  swej  poprzez kontemplacjê Nieœmiertelnego wykonujê z pe³nym
oddaniem  duchowe  Dzie³o  Jego,  które  odwiecznie zosta³o przeznaczone na duszê m¹, dlatego
te¿  na  mojej  umi³owanej  i  nadzwyczaj  rozkosznej  drodze  œwiêtoœci  pe³nej  ³aski  Bo¿ej   nie 
ma  ju¿  ¿adnych  przeciwników,   bo   przecie¿   uzbrojona  jestem  w  duchow¹  zbrojê  Kap³ana
Niebieskiego,  który nieustannie przebóstwia duszê m¹ w Siebie, w zwi¹zku z czym nie zwracam
uwagi  na  prowodyrów  z³a,   których   zawsze   pokona  siê  moc¹  i  mi³oœci¹  Bo¿¹  w  tym  ich
tyrañskim   i   cenzurowanym   œwiecie,    gdzie   tak   nadmiernie   wspiera   siê   przeœladowców 
politycznych   i   depcze   siê   prawa  Bo¿e.   W   swojej   d u c h o w e j   p u s t e l n i   zosta³am
przenikniêta   mi³osiern¹   mi³oœci¹   Ukrzy¿owanego,    dlatego   te¿   pragnê   chocia¿   odrobinê 
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pocieszyæ  Jego  w  mojej  duchowej  pielgrzymce,   która  zmierza  do  Niego,   tak¿e  z  pomoc¹ 
Królowej  Ró¿añca  Œwiêtego  i  Matki Pokoju Maryi wszelkimi dostêpnymi œrodkami pobudzam
duchowieñstwo,   aby   w   koñcu   rozpocz¹³   siê    p r o c e s    b a d a w c z y   nadprzyrodzonej
misji  mej. W Koœciele Wszechmocnego znajduj¹ siê równie¿ zmys³owi kap³ani, którzy do³¹czyli
do  sodomitów,   tak¿e  oni  zach³ystuj¹  siê  pseudowartoœciami  i  pseudowolnoœci¹   jak¹  sobie
sami  zgotowali,  a  co  najgorsze,  ¿e  te  wypaczenia  na  si³ê  narzucaj¹  ca³emu  spo³eczeñstwu,
tak¿e  z  takimi  na  pó³  gwizdka  kap³anami  ciê¿ko  jest  mi  siê  przebiæ  z  duchowym Dzie³em
Niebios  do  Biskupa  Rzymu  i  Nastêpcy  Œwiêtego  Piotra.  Dla  Boga nie ma nic niemo¿liwego 
( £k 1, 37 )  i  nie  znaczy  to,   ¿e   z   chwil¹  zaprzestania  wysy³ania  duchowych  przesy³ek  do
Watykanu,   których   by³o  a¿  52 - e  w  ci¹gu  14 - tu lat  zmys³owi  ksiê¿a  zamknêli  mi  usta,
bo  ja  dalej  piszê  na  mojej  stronie  internetowej  i  Twitterze,  i  pisaæ  bêdê  do  samej  œmierci 
mej  wed³ug  s³odkiego  rozkazu  Pana  naszego.

K  Niech   sobie   to   zapamiêtaj¹   wszyscy   masoni   tego  zniewolonego  œwiata,  który 
postawi³   na   konsumpcjonizm   i   obojêtnoœæ   na   wartoœci  duchowe,  ¿e  za  nic  mam  wasze
k³amstwa   i   bezprawia,   w   którym  utrudnia  siê  dociekanie  podstawowych  i  niewygodnych
prawd  uwa¿aj¹c  je  za  politycznie  niepoprawne,   czego   przyk³adem   jest   fundament   mojej
nadprzyrodzonej  misji  z  9.10.1985 roku,  bo  w  Trójjedynym  Bogu  wszystko  pokonam wraz
z  wami  wszystkimi,  a  zadana  ewentualna  przez  was  œmieræ,  jedynie  przyspieszy  duszy mej
pozbycia siê cielesnych krat,  aby  w wiecznoœci mog³a ona kontemplowaæ Boskiego Oblubieñca.

 
Nieskoñczenie   ³askawy   Stwórca   ca³ego   Wszechœwiata   tchn¹³  w  duszê  m¹  Swoim

nieœmiertelnym  tchnieniem  i  ona  przyobleczona  moc¹ Jego pokona wszystkie niespodziewane
ogniowe próby,  i  nigdy  te¿  nie  zb³¹dzi  w  ciemnoœciach  nocy  ducha.   Radujê   siê   w   Panu
naszym,   który   posiad³   duszê   m¹,   która  niewyra¿alnie  wielbi  Go  i  nie  mo¿e  nasyciæ  siê 
niepojêt¹  mi³oœci¹  Jego,  i  nieustannie  wzywa  pomocy,  aby  zabra³  j¹  ju¿  z  cia³a,  które  tak
bardzo  utrudnia  jej  swobodê  ruchów,   bo   przecie¿   w   tych   cielesnych   kratach   w  sposób
okrutny  ona   jest   unieruchomiona.  Dusza  ma  niewypowiedzianie  zasmakowa³a  w  pokarmie
niewys³owionej Bo¿ej mi³oœci, i ta rozkosz i wonnoœæ Boska pozwala jej krótkotrwale kosztowaæ
Boskiego  zjednoczenia,   tak¿e   ona   zawsze   têskni   za  tym  przeb³ogim  powiewem  mi³oœci,
który  przynosi  jej  niewypowiedzian¹  ulgê.

Bezpoœrednio   zaanga¿owa³am   siê   w   uzdrowienie   dusz   poprzez   Dzie³o  Boskiego
Oblubieñca,  które  prowadzê  w  Nim,  dlatego  te¿  w  odciêciu  siê  od  wszystkiego,  co oddala
od   Ukochanego   pod   wp³ywem   ³aski   i   mi³oœci   Jego   poprzez   zbawcz¹   moc   tajemnicy
paschalnej  Jego  ca³ym  sercem,  ca³¹  dusz¹  i  ca³ym  umys³em  (Mt 22, 37)  czyli ca³ym swoim 
jestestwem   wesz³am   ju¿  prawdopodobnie  na  ostatni  szczebel  mistycznej  Góry  Karmel,  na
szczycie   której   czeka   nasz   nieœmiertelny   Stwórca.   Udrêczona,  schorowana  i  pogardzona 
przez   wielu   ludzi   niejednokrotnie  uginaj¹cych  siê  pod  presj¹  polityczn¹  nigdy  nie  by³am 
rozczarowana  przez  Pana  naszego,   który   w   smutku  uœmierca³  czy  te¿  uœmierza³  mój  ból 
i pociesza³ w Sobie,  dlatego  te¿  w  ca³ej pe³ni i z ca³¹ ufnoœci¹ otworzy³am siê na nieskoñczon¹ 
mi³oœæ  Jego,  dziêki  której  zbli¿am  siê  do  wiecznej  szczêœliwoœci  Jego, aby dusza ma mog³a 
zaœlubiæ  Jego  na  wiekuist¹  wieczystoœæ.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak
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