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W Jezusie Chrystusie stojê na progu œmierci 

W  Duchu  Œwiêtym  otrzyma³am  pe³niê  sw¹,  która  odwiecznie  by³a  zamierzona przez 
Boga,  i  poprzez  misterium  zmartwychwsta³ego Chrystusa i naszego zmartwychwstania w Nim 
wype³ni³am  wolê  Jego  odnoœnie  duchowego  Dzie³a  Jego  nieustannie  d¹¿¹c do upragnionego
zbawienia  w  Nim.  W  swoim  odwiecznym  powo³aniu  obumar³am  po  to,  aby przynieœæ plon 
obfity  (J 12, 24)  i  powoli  ju¿  dochodzê  w  Bogu  na  szczyt  duchowej  Œwiêtej  Góry Karmel,
aby  tam  wiecznie  pozostaæ  i  wielbiæ  Boga  ( Wj 24, 12 )   czyli   stojê   w   Panu   naszym   na
progu   œmierci   i   jestem   gotowa  zasn¹æ  w  Nim,  aby  dusza  moja  mog³a  przekroczyæ  próg 
œmiertelnoœci  na  ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ  i  zamieszkaæ  w  niepojêtoœciach Nieœmiertelnego. 
Nigdy   nie   b³¹dzi³am   w   nadprzyrodzonej   misji   swej,   bo  zawsze  sz³am  za  najwiêkszym 
i   zarazem   najbardziej   zaufania  godnym  teologiem  ¿ycia  mistycznego  jakich  Bóg  darowa³ 
Koœcio³owi   tj.   za   Œwiêtym   Janem   od   Krzy¿a   ( Thomas  Merton ).   Œ w i ê t y   J a n   o d 
K r z y ¿ a   poprzez  dzie³a  swe  pisane  w  Trójjedynym  Bogu  w duchu karmelitañskim bardzo
kszta³towa³  dusze  oddane  Bogu,  i  Wszechmocnemu  dziêkujmy,  ¿e  zes³a³ nam tak wielkiego
mistyka,  który  jest  doktorem  katolickiego  Koœcio³a.

Z  mi³osiernym  Boskim  Oblubieñcem  niczego siê nie bojê i On rozœwieca mi ciemnoœci
najciemniejszej  nocy  ducha,   tak¿e  serce,  ca³y  mój  umys³,  jak  i  dusza  skoncentrowana  jest
na  Nim,  dlatego  te¿  tak  ochotnie  pe³niê  wolê  Jego  nie  zwa¿aj¹c  na  tak wiele przeciwnoœci 
w  moim  doczesnym  pielgrzymowaniu,  które  przecie¿  i  tak  wkrótce siê zakoñcz¹,  gdy dusza
ma  spocznie  w  Ukochanym  na  wieczne  czasy.  Najukochañszy  Ojciec  Niebieski odwiecznie
przygotowa³  duszê  m¹  na  Dzie³o  Swe,  a  z  chwil¹ narodzenia mego wezwa³ mnie po imieniu
do  wykonywania  tak  trudnego, a zarazem upojnego Dzie³a Niebios czyli wielkie rzeczy uczyni³
mi  Wszechmocny  (£k 1, 49),  i  jak  widaæ  po  latach  efekt  mojej  apostolskiej  pracy  jest  ju¿
du¿y,  któr¹  prowadzê  za  wstawiennictwem  Najœwiêtszej  Dziewicy  Maryi.

  Na  swojej  drodze  krzy¿owej  uczy³am  siê  w  Panu  naszym  jak  najpokorniej cierpieæ
w  Nim,   aby   w   najciemniejszych   nocach   wiary  czy  te¿  ducha  walczyæ  na  miarê  swoich
mo¿liwoœci,    które   wzmocnione   by³y   si³ami   Wszechwiedz¹cego   z   nieprawoœciami   tego
zdemoralizowanego  œwiata,  który  na  potêgê  têpi  katolickich  œwiadków,  którzy  za  nic  maj¹ 
niesprawiedliwe   wyroki   jak   moje,   kiedy   to    przy   dobrze  udokumentowanych  dowodach
wskazuj¹cych   na  winê  oprawców  pisze  siê  z  Europejskiego  Trybuna³u  Praw  Cz³owieka
(ETPC)  jednym  zdaniem,   ¿e   sprawa  jest  niedopuszczalna,  przecie¿  to  jest  zalegalizowana 
przemoc  na  niewygodne  sprawy,  aby  tylko  zamkn¹æ  usta  ofiarom,  które niejednokrotnie nie
wytrzymuj¹  takich  chorych  wyroków  i  umieraj¹.  

Bardzo  bolejê  w  Jezusie  Chrystusie,   ¿e   na  tym  ca³ym  œwiecie  notorycznie  ³amane
s¹  prawa  ludzkie,   gdzie  si³¹  narzuca  siê  zniewolone  prawa,  nakazy  i  ideologie,   tak¿e  nie
ma  wdro¿onych  ¿adnych  mechanizmów kontrolnych np. w stosunku do ca³ej Unii Europejskiej
czy  te¿  ETPC,  gdzie  jednostki  decyduj¹  o  tych  niesamowitych  bezprawiach, w których uczy
siê  pogardy  do  praw  naturalnych  i  Bo¿ych.  W  rzeczy  samej  unijne  narody  ze  zniewolonej 
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Unii  Europejskiej  znalaz³y  siê  pod  okupacj¹  lewicowo-liberaln¹, która postawi³a na przemys³
aborcyjno-genderowski,  tak¿e niszczy siê za prawdê niepoprawnych politycznie i niewygodnych
ludzi,  i  sprawiedliwoœæ  w  rzeczy  samej  jest  nad  wyraz  zniewolona,  w  której nie rozpatruje
siê  niewygodnych  dowodów,  a  poza  tym  niewygodne  jednostki  nie  maj¹  si³y  przebicia, tak
jak  w  moim  przypadku,   gdzie   lewicowa   mafia   postêpuje  tak  jak  najgorsi  komunistyczni
tyrani,   którzy  zawsze  chronili  i  chroni¹  oprawców.   Wymiar   sprawiedliwoœci   zawsze   by³
i   jest   dostosowany   do   rz¹dz¹cych   mocodawców   ca³ego   œwiata,   tak¿e  w  niewygodnych
sprawach  nigdy  nie  by³o  i  nie  ma  sprawiedliwoœci,   bo  one  zawsze  s¹  zatapiane  w  morzu
bezprawia,  k³amstwa  i  œmierci. 

U n i a   E u r o p e j s k a,   któr¹   tak   bardzo  popiera³  Œwiêty  Jan  Pawel  II - gi  by³a
dobra  na  samym  pocz¹tku,  bo  wówczas  wiele  narodów  zintegrowa³o  siê  i mog³o zobaczyæ,
jak  ¿yje  siê  w  innych  krajach,  ale  od  lat  ten  europejski  stwór, który mówi jedynie jêzykiem
zmys³ów   w   rz¹dz¹cej   kaœcie  ma  jedynie  popleczników  szatana,   którzy  otwarcie  uderzaj¹
w  Koœció³  Pana  naszego,  aby doszczêtnie go zniszczyæ, tak¿e zaoferowali nam kulturê ob³udy,
k³amstwa,  nierz¹dów,  niesprawiedliwoœci  i  œmierci,  abyœmy  razem  z  nimi  spo¿ywali zatrute
owoce  ich  wypaczonej  dzia³alnoœci  na  zatracenie  naszych  dusz.   Ca³y  zdeprawowany  œwiat
na  czele  z  aborcyjno - genderowsk¹  Uni¹  Europejsk¹  ma  do  zaoferowania  ludzkoœci  nicoœæ
nad  nicoœciami,  abyœmy  jedynie  topili  siê  w  lewicowo - liberalno - islamskim  szambach tym
bardziej,  ¿e  jednostki  decyduj¹  za  narody,  bo  przecie¿  dziêki  pani  Angeli Merkel, która jak
to  siê  mówi  pope³ni³a  strategiczny  b³¹d  ws.  polityki  wobec  uchodŸców,  ale  to  by³  celowy
b³¹d,  aby  islamiœci  zalali  Europê,  aby  wyprzeæ  katolick¹  wiarê.  

Wypaczeni  ewangeliœci   z   ca³ej  Unii  Europejskiej  nie  chroni¹  praw  ludzkich  maj¹c
za   nic   wolnoœæ   s³owa,   sprawiedliwoœæ   i   suwerennoœæ   oferuj¹c  nam  jedynie  zniewolone
prawa  i  zatruty  pokój  pozbawiony  mi³oœci i praworz¹dnoœci, dlatego te¿ w takich niszcz¹cych,
nienawistnych  i  morderczych  zapêdach  nie  ma  ona  racji  bytu  tym  bardziej,   ¿e  nieustannie
dr¿y  na  swoich  piaskowych  fundamentach  i  jestem  pewna,   ¿e   ona   padnie   tak  jak  pad³o 
wiele  imperiów  w  przesz³oœci.  Obecny  rz¹d  PiS - u  i  wszystkie  te  ugrupowania  polityczne,
które   obecnie   wesz³y   do  Parlamentu  Europejskiego  na  si³ê  trzymaj¹  siê  w  okowach  Unii
Europejskiej  przestrzegaj¹c  jej  zniewolonych  ustaw  i  traktatów, tak¿e przez jakiœ czas jeszcze
bêdziemy  tkwiæ  w  tym  lewackim  euroko³chozie,   w   którym   w   ¿aden   sposób   nie  mo¿na
przebiæ  siê  z  niewygodnymi  sprawami.  Przypomina   mi   to   czasy,   które   by³y   identyczne, 
gdy   dochodzi³am   swoich  praw,  kiedy  to  9. 10. 1985 r.  bezprawnie  nie  nadano  mi  stopieñ 
doktora  po  3 - ech  miesi¹cach  od  momentu  obronionej  ju¿  pracy  doktorskiej   przy   pe³nym
wymaganym  kworum.  Tak jak dawniej tak i obecnie zabijana jest haniebna prawda, bo przecie¿ 
dba siê o interesy partykularnych ugrupowañ  politycznych,  które po diabelsku rz¹dz¹ narodami.

K  By³am   ofiar¹   re¿imu   komunistycznego  poprzez  wyrz¹dzon¹  mi  z  premedytacj¹
krzywd¹  moraln¹  z  9.10.1985 r.,   która   poci¹gnê³a   za  sob¹  ogrom  nieludzkiego  cierpienia
i  mimo,   ¿e   pragniêto   tê   moj¹   krzywdê  ukryæ  przed  opini¹  publiczn¹,  ale  ona  i  tak  ju¿ 
wysz³a  na  œwiat³o  dzienne  ca³ej  ludzkoœci  i  to  dziêki  mojej  stronie  internetowej,   tak¿e  na 
nic   siê   zda³o   zacieranie   jej   œladów,   bo   przecie¿   ona   jest  kamieniem  wêgielnym  ca³ej 
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nadprzyrodzonej  misji  mej,   która  ma  przetrwaæ   na  wszystkie  nastêpne  pokolenia,  o  czym 
sam  osobiœcie  i  to  parê  razy  zagwarantowa³  mi  nasz  najmi³osierniejszy  Zbawiciel.  W³aœnie 
w   tym   pamiêtnym  dniu  obumar³am  w  Panu  naszym,  aby  po  latach  przynieœæ  plon  obfity 
( J 12, 24 ),  o  czym  wy¿ej  wspomnia³am,   który   zwi¹zany   jest   z  wykonaniem  duchowego 
Dzie³a   Niebios,   tak¿e   ten   w i n n y    o w o c   powinien   ju¿   byæ  spróbowany  czyli  w  jak 
najdrobniejszych  szczegó³ach  przebadany  przez  Kongregacjê  Nauki  Wiary.  

Niczym  sobie  nie  zas³u¿y³am  i  jestem  wielk¹  nicoœci¹  nad  nicoœciami,  i  wielk¹  te¿
grzesznic¹,  a  jednak  Boski  Odkupiciel  wybra³  duszê  m¹  do  duchowego  Dzie³a Swego czyli
znalaz³am   ³askê   u   Boga  ( £k 1, 30 ),   który   zawsze   wybiera   do   wielkich   Dzie³   Swych
upokorzone  i cierpi¹ce  dzieci  Swe,  tak¿e  z  pomoc¹  Jego odpowiedzia³am na wezwanie Jego.
Boski  Odkupiciel  powiedzia³  nam: “ Je¿eli  we  Mnie  trwaæ  bêdziecie, a s³owa moje w was, to
proœcie,  o  cokolwiek  chcecie,  a  to  wam  siê  spe³ni ”  (J 15, 7),   dlatego  te¿  proszê   o   c u d
B o ¿ y   w   Dziele   Jego,   aby  nareszcie  ca³a  ludzkoœæ  uwierzy³a  mi,  ¿e  jestem  narzêdziem
Bo¿ym   w   realizacji   odwiecznych   zamiarów   Jego   wzglêdem   ca³ego   grzesznego  œwiata. 
Ca³e   swoje   odwieczne   powo³anie   pod  wzglêdem  pisemnym  wykona³am  na  Chwa³ê  Ojca 
Przedwiecznego,  Chrystusa  naszego  Zbawiciela  i  Ducha  Œwiêtego,   tak¿e   z   pomoc¹  Ró¿y 
Duchowej   Maryi   wszystko   wykona³am   w   Trójcy   Œwiêtej,  jak   to  ju¿  wczeœniej  mia³am
przepowiedziane  przez  Samego  Boskiego  Oblubieñca,  ¿e wszystko w Nim bêdzie wype³nione
i  to  do  ka¿dej  litery  S³owa  Jego. 

Z  pomoc¹  Niepokalanej  w  silnej  wiêzi  ze  Zmartwychwsta³ym  latami  wykonywa³am
moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê,  tak¿e  w  pokorze  i  wielkiej  wytrwa³oœci  zakoñczy³am  j¹  co do
ka¿dej   litery   S³owa   Umi³owanego,   który   zawsze   prowadzi³   duszê   m¹   w  Sobie  wœród 
walk,    cierpieñ,    niesprawiedliwoœci    i    najprzeró¿niejszych    doœwiadczeñ   przesi¹kniêtych
niejednokrotnymi  osch³oœciami  i  bólami  wewnêtrznymi,  gdzie  dusza  ma  nad wyraz mêczy³a 
siê,  ale  zawsze  w  Chrystusie  wszystko  pokona³a.   Dzie³o   Bo¿e  zawsze  prowadzi³am  moc¹ 
Bo¿¹  w  œcis³ym  zjednoczeniu  z  Samym  Stwórc¹  i  wspó³pracowa³am  z  Nim dla agonalnego 
Koœcio³a  Jego,  tak¿e  jako  latoroœl  z  niewielkimi  przerwami  zawsze owocowa³am w krzewie
winnym  tj.  w  Panu  naszym,  aby  w  pe³ni  czasów  przynieœæ obfity owoc, jak to powiada nam
Pismo Œwiête.  Tak  wielkie  nadprzyrodzone  Dzie³o  Bo¿e  mog³am  prowadziæ jedynie dlatego,
¿e   by³am   ochrzczona,  bo  “ jeœli  siê  ktoœ  nie  narodzi  z  wody  i  z  Ducha,  nie  mo¿e  wejœæ
do  królestwa  Bo¿ego.  To,  co  siê  z  cia³a narodzi³o, jest cia³em, a to, co siê z Ducha narodzi³o, 
jest duchem ” (J 3, 5 - 6).  Poza  tym  potrzebne  by³o  bierzmowanie  i  przystêpowanie  do  sto³u 
eucharystycznego,  bo  dziêki  Eucharystii  jednoczymy  siê  z  Umi³owanym,   tak¿e  za  pomoc¹
tych  trzech  sakramentów,  które s¹ sakramentami wtajemniczenia chrzeœcijañskiego wykona³am 
swoje  odwieczne  powo³anie,  do  którego  zosta³am  odwiecznie  wybrana.

 E u c h a r y s t i a   jest  Ÿród³em  oceanu  mi³osierdzia,  bowiem  w  niej Baranek Bo¿y,
z³o¿ony  w  ofierze  sprawia,   ¿e  z  Jego  przebitego  boku  wyp³ywaj¹  strumienie  ¿ywej  wody,
wylewa  swojego  Ducha  dla  nowego  stworzenia i ofiarowuje siê jako pokarm na o³tarzu nowej
Paschy ( Papie¿  Franciszek ).   E u c h a r y s t i a   uobecnia  krzy¿ow¹  ofiarê  Chrystusa  i  daje 
nam  Samego  Chrystusa,  jako  po¿ywienie  dla dusz, i w³aœnie dziêki przyjmowaniu Eucharystii 
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wchodzi³am  w  Chrystusie  w  niepojête  tajemnice Jego, które odwiecznie by³y przeznaczone na
duszê  m¹.   S³owo  Wcielone,  które  duszê  m¹  poci¹gnê³o  do  wy¿szego,  wielowymiarowego
œwiata  ods³ania  jej  tajemnice  Swe   i   to   do  samej  ich  g³êbi,   gdy  podczas  snu  ona  opuœci 
w  Nim   cia³o,   tak¿e   wówczas   ona   przeobra¿ona   w   Niego   wch³ania   niepojêtoœci    Jego
mi³oœci¹  Jego.   Tak   na   marginesie   dodam,   ¿e   w   takich   niepojêtoœciach   niewidzialnego 
œwiata,  gdy  dusza  ma  lewituje  w  Panu  swym,   to  ona  rozpalona  mi³oœci¹  Jego  swobodnie
zachowuje siê  w  wiekuistych  prawdach  Jego  natomiast,   gdy  kiedyœ  mia³am  wizje  cielesne, 
o  których  ju¿  pisa³am,   to  sytuacja  by³a  diametralnie  inna,   bo  w  tego  typu  ³askach,  kiedy 
by³am  pora¿ona  œwiat³em  Najwy¿szego,  to  jedynie  dziêki  ³asce  Bo¿ej  ledwo przetrzyma³am 
te  nadprzyrodzonoœci,  które  w  sposób  widzialny  wkroczy³y  w  moj¹  doczesnoœæ.

Moje  duchowe  ¿ycie  jest  nad  wyraz  bardzo  bogate,  ale  od  czasu  do  czasu  doznajê
przeokropnych   gorzkoœci   od   strony   szatana   czy   te¿   œwiata,   abym   po   takich   boleœnie 
dotkliwych   cierpieniach,  które   doszczêtnie   wstrz¹saj¹   wszystkie   moje   w³adze  zmys³owe, 
jak  i  duchowe   mog³am   bardziej   wejœæ  w  Bosk¹  mi³oœæ,  w  której  prawa  natury  nie  maj¹ 
dostêpu,   i   tam   zamkn¹æ  siê  tylko  w  Panu  naszym.   Poprzez  swoje  odwieczne  powo³anie 
z    Bogarodzic¹   w   wolnoœci   Bo¿ej   wesz³am   w   g³êbiê   najciemniejszej   duchowej   nocy, 
w  której  wielbiê  Ukochanego,  który  duszê  m¹  niejednokrotnie nape³nia niewypowiedzianym 
szczêœciem,   bo   przecie¿   ona   nie   tylko   odpoczywa  w  Nim,   ale   równie¿  rozkoszuje  siê 
tajemnicami  Jego,  które  poznaje  w  Nim.

Z  Jezus  Chrystus  dokona³  wielkiego  Dzie³a  Odkupienia   na   K r z y ¿ u,  który  sta³
siê  narzêdziem  Odkupienia  rodzaju  ludzkiego,  tak¿e  wszystko  mieœci  siê w Nim, bo w³aœnie 
K r z y ¿   sta³   siê   prawdziwym   god³em   naszego   ¿ycia,   dlatego  te¿  dusza  wybrana  przez 
Boga   do   ods³oniêcia   miêdzy   innymi   tak   niezwyk³ej   tajemnicy  Trójk¹ta   Bermudzkiego,
której   nie   da   wyjaœniæ  siê  prawami  natury  musia³a  byæ  naznaczona  w  szczególny  sposób 
K r z y ¿ e m   i   ¿ycie  jej  musia³o  przebiegaæ  drog¹  Krzy¿a  Chrystusowego,   bo  innej  drogi
do  Stwórcy  i  tajemnic  Jego  nie  ma   i   byæ  nie  mo¿e.   I   ten   Œwiêty   Chrystusowy   Krzy¿ 
niejednokrotnie zosta³ sprofanowany, nawet przez samego Papie¿a Franciszka, który przyczepi³
do  niego  kamizelkê  ratunkow¹  t³umacz¹c  siê  w  ograniczonej  zmys³owoœci  swej,  ¿e “ w ten 
sposób  chcia³  zwróciæ  uwagê   na   koniecznoœæ   ratowania   ludzkiego  ¿ycia. ”  ¯ycie  ludzkie
ratuje  siê  jedynie  w  oparciu  o  Zbawiciela  maj¹c  przed  sob¹  Œwiêty  Krzy¿  Jego, a z takimi 
herezjami,  to  inny  kap³an  mia³by  zakaz  wypowiadania  siê  w  mediach,   bo  przecie¿  Ojciec 
Œwiêty  Franciszek  zakpi³  sobie   z   wiary   katolickiej  z  takim  bluŸnierczym  przyk³adem,  bo
sodomici   zaczn¹  wszystko  wieszaæ  na  krzy¿u  w³¹cznie  z  penisami,  waginami,  kondomami
t³umacz¹c,  ¿e  chc¹  zwróciæ  uwagê  np.  na  rozprzestrzenion¹  prostytucjê,  pedofiliê  czy  inne
wypaczeniowe  sprawy.  Gdy  w  ówczesnym  czasie zobaczy³am to bluŸnierstwo i przeczyta³am,
to   dziêki   ³asce   Bo¿ej   po   raz   pierwszy   tak   dog³êbnie  wesz³am  w  Bogu  duchem  swym 
w  ducha  Papie¿a,  którego duch momentalnie powali³ mnie, tak¿e Papie¿ nie by³ w uœwiêcaj¹cej 
³asce,  a  ja  niesamowicie  wewnêtrznie  cierpia³am,   a   trwa³o  to  bardzo  d³ugo,   bo  ca³¹  noc
nie  spa³am  przez  niego  modl¹c  siê  za  niego.   Przy   tym   wszystkim   przy   nadciœnieniowej 
chorobie  mej  momentalnie  podnios³o  siê  mi  ciœnienie,  w  zwi¹zku  z  czym by³am zmuszona 
wzi¹æ  dodatkowe  dwie  tabletki  na  spadek  ciœnienia,  które  zawsze  biorê  z  rana.



- 5 -

� Na  znaku  Krzy¿a Œwiêtego mo¿e byæ umieszczony tylko wizerunek Jezusa Chrystusa.
Zast¹pienie  tego  wizerunku  jakimkolwiek  przedmiotem  godzi  w  prawdy wiary. Czy¿by wiêc
@Pontifex_pl przek³ada³ "poprawnoœæ polityczn¹" ponad Ewangeliê?  Krwi  Chrystusa, przelana
na Krzy¿u, wybaw nas !   ( 19.12.2019 r., ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski @IsakowiczZalesk).

Mniejszymi   czy   te¿   wiêkszymi   cierpieniami   na   miarê  wytrzyma³oœci  serca  mego 
i   duszy   mej   Boski  Odkupiciel  hartuje  mnie  w  tyglu  cierpienia  Swego  do  oddania  siebie
tylko  Jemu,  abym  mog³a  pracowaæ  w  owocnej  winnicy  Jego  nie tylko dla dobra duszy swej, 
ale   równie¿   dla   dobra   innych  dusz  w  tym  ¿yciu,  jak  i  w  ¿yciu  przysz³ym.   Po  ka¿dych 
cierpieniach   jestem   wzmocniona   we   Wszechmog¹cym,   dlatego  te¿  wiem,  ¿e  owce  Jego, 
które  bêd¹  czyta³y  moje  duchowe  teksty  napisane  w  Nim,  to  bêd¹  bardzo  wzmocnione  na 
swojej  ciernistej  i  mi³osnej  drodze  krzy¿owej,   która   prowadzi   nas   wszystkich  do  Nieba, 
oczywiœcie  pod  warunkiem,  ¿e  nie  bêdziemy  goniæ  za przejœciowym dobrobytem, i nigdy te¿ 
nie  bêdziemy  walczyæ  przeciw  ¿yciu,  moralnoœci,  ani  te¿  przeciw  Samemu  Panu  naszemu.

W  duchowej   ciernistej   koronie,   z   wewnêtrznymi   bólami   dusza   moja  w  pokorze
przep³ywa  poprzez  morze  cierpieñ  w  tym  przejœciowym  œwiecie,   gdzie  od  czasu  do  czasu 
na  to  cierniste  morze  nap³ywaj¹  olbrzymie  fale  wód  z  morza  mi³oœci,  i  te zmieszane wody 
dodaj¹   jej   si³y   Bo¿ej,    aby    ona    mog³a   przep³yn¹æ   wszystkie   wody   tego   nad   wyraz 
zdeprawowanego  œwiata.  Król  ca³ego  Wszechœwiata  skruszy³ zatwardzia³e serce me i oœwieci³ 
oczy  me,  abym  ju¿  wiêcej  nie  wch³ania³a  marnoœci  tego  œwiata, dlatego te¿ dusza ma wielbi 
Pana   swego,   który   w   prawdziwej   œwiat³oœci   Swej  nieustannie  przebóstwia  j¹  w  Siebie.
Na  mojej  drodze  œwiêtoœci   ¿yjê   jedynie   w   œwietle   prawdy   Chrystusowej  i  dosyæ  czêsto 
rozwa¿am   œwiête   tajemnice   Oblubieñca   swego,   który   tak   bardzo  rozmi³owa³  duszê  m¹ 
w  Sobie,  ¿e  ona  ci¹gle  umiera  z  têsknoty  za  Nim,  bo  przecie¿  On  jest dla niej wszystkim.
 

Na  drodze  paschalnego  misterium  ca³¹  swoj¹  misjê  dan¹ mi od Stwórcy poznawa³am
przez    w i a r ê    za    pomoc¹    prawd   dogmatycznych,   prawd   Bo¿ych,   które   za   pomoc¹ 
modlitwy  wewnêtrznej  studiowa³am  w  teologii,  gdzie  Trójjedyny Bóg za pomoc¹ ³ask Swych
rozœwietla³  mi  nadprzyrodzone  g³êbiny  Swe  (Maria  Eugeniusz  od  Dzieci¹tka  Jezus).  Boski
Oblubieniec  drogocennymi  ³askami  Swymi  naprowadza³  równie¿  duchowy  statek, na którym
p³ynê  wraz  z  Nim,  tak¿e  zgodnie  z  duchow¹  busol¹  prowadz¹  mnie nadprzyrodzone wiatry 
do wiekuistego portu Królestwa Niebieskiego.  Duchowe  Dzie³o  Niebios  oparte  o  Ska³ê  Pana 
naszego  wypalone  w  tyglu  niesamowitego  cierpienia  w  pierwszym  etapie  by³o  realizowane
w   wielkim   ukryciu,   wyciszeniu   i   skupieniu   wœród  przeb³ogiej  ciszy,  aby  po  latach, gdy
ono   ju¿   w   du¿ym   stopniu   dojrza³o   w   Bogu   mog³o   d r o g ¹   i n t e r n e t u   wyjœæ   na
œwiat³o  dzienne  ca³ego  zdeprawowanego  œwiata  a¿  po  wszystkie  krañce  ziemi.

  
Nieœmiertelny  odwiecznie  powo³a³  duszê  m¹  do  duchowego Dzie³a Swego, które jest

powo³aniem  do  œwiêtoœci,  tak¿e  dobrze przygotowa³ mnie do niego, w zwi¹zku z czym bardzo
dobrze  znam  wymiar  misji  swej,  za  któr¹  w  Chrystusie  jako  jedyna  jestem odpowiedzialna
niczego  siê  nie  boj¹c,   bo   przecie¿   Przewodnik  Niebieski  w  niesamowitych  zawieruchach 
¿ycia  mego  zawsze  strze¿e  mnie  moc¹  Sw¹,   abym   w   heroicznej   mi³oœci  Jego  wype³ni³a 
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odwieczn¹   pos³ugê   wzglêdem   duszy   mej   dla   dobra   Koœcio³a  Jego.  Na  mojej  ciernistej
i  mi³osnej  drodze   œwiêtoœci   id¹c   œladami  Zbawiciela,   który   prowadzi  mnie  w  ciemnoœci
niejednokrotnie  jestem  pocieszana  w  Nim  i  to  na  najprzeró¿niejsze  sposoby, tak¿e dziêkujê 
Mu  za  wszystkie  ³aski,   które   pozwalaj¹   duszy  mej  za¿ywaæ  chocia¿  odrobinê   wiekuistej 
mi³oœci  i  dobroci  Jego  w  niezg³êbionych  g³êbinach  mi³osierdzia  Jego. 

Dusza  moja  ¿yje  ¿yciem  przyrodzonym,  jak  i  nadprzyrodzonym  wed³ug liturgii Pana
naszego Jezusa Chrystusa,  który  od  wielu lat wprowadza j¹ w wieczne, wiekuiste szczêœliwoœci
Swe,   które  maj¹  miejsce  swe  w  wielowymiarowym  œwiecie  Jego,   dlatego   te¿   œwiat   jest 
niezdolny   do   zrozumienia   tak   wznios³ych   spraw   Nieœmiertelnego,   bo   przecie¿  on  ¿yje
jedynie   tym   ziemskim   pado³em   uzale¿niony  od   najprzeró¿niejszych   na³ogów,  w  którym 
rz¹dz¹  upadli  anio³owie  tj. szatani.  W nadprzyrodzonej misji swej z woli Bo¿ej przekroczy³am 
czasowoœæ  œwiata  skoñczonego,  ograniczonego  i  dusza  ma  w Bogu wesz³a w pozaczasowoœæ
przestrzenn¹,  wiecznego  zawsze  obecnego  Wszechœwiata.   Z  woli  Bo¿ej  przesz³am  w  inny 
wymiar tj. w wymiar nadprzyrodzony,  i  za  pomoc¹  wszechpotê¿nej interwencji Trójcy Œwiêtej
i   Matki   Bo¿ej   dusza   ma   nie   ma   ¿adnych   ograniczeñ,   co   w   takiej   sytuacji  sta³o  siê
mo¿liwe  ca³kowite  rozwi¹zanie  odwiecznej  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  co  wszystko 
to  przekaza³am  w  9 - ciu  duchowych  ksiêgach.

Kap³an  Niebieski  dobrze  wie,   ¿e  ja  pragnê  zrealizowaæ  dog³êbnie  odwieczny  Plan 
Jego  w  stosunku  do  duszy  mej,  dlatego  te¿ On tak obficie obsypuje j¹ niepojêcie przeb³ogimi 
³askami  Swymi,   które   przecie¿   œwiadcz¹  o  wielkiej  jej  za¿y³oœci  z  Nim.  Je¿eli  na  mojej 
drodze   krzy¿owej   otrzymujê   od   Pana   naszego  to,  czego  zazwyczaj  nie  spodziewam  siê, 
to   i   tak   mojego   Boskiego   zapa³u   odnoœnie   mojego  odwiecznego  powo³ania  nie  sposób 
zahamowaæ,  bo  przecie¿  on  pochodzi  od  Samego  Stwórcy,   który   nie  tylko  daje  mi  zapa³ 
Swój,  ale  równie¿  przynagla  mnie,  aby  w  koñcu  urzeczywistni³  siê  Plan  Jego,  dlatego  te¿
z  woli  Jego  po  raz  kolejny  odezwa³am  siê  na  internetowej  stronie  mej,  która  przekroczy³a
ju¿  551 000  odwiedzin.
 

Z  pomoc¹  Pasterza  Niebieskiego,  którego  adorujê,  uwielbiam  i  modlê  siê  do  Niego 
¿yjê  charyzmatem  Jego,  bo  przecie¿  prze¿ywam  w  duchu  i prawdzie g³êbok¹ obecnoœæ Jego
pisz¹c  te¿  w  Nim  duchowe  teksty,   a  poniewa¿  odczuwam  ogromne  pragnienie  mi³osiernej 
mi³oœci  Jego,  dlatego  te¿  w  tekstach  swych  z  pe³nym  oddaniem g³oszê paschalne misterium 
Jego,   abyœmy   wszyscy   ¿yli   w   doskona³ej   mi³oœci   w   pe³ni   ¿ycia  chrzeœcijañskiego,  co 
pozwoli  nam  wejœæ  jak  najszybciej  na  drogê  nawrócenia,   aby   szanowaæ   bliŸnich  i  razem
z  nimi  pod¹¿aæ  do  wiekuistego zbawienia. Powinniœmy wszyscy zdobyæ siê na heroizm ofiary, 
aby  zatriumfowa³a  sprawiedliwoœæ  i  mi³oœæ,   co   wszystko   to  przyczyni  siê  do  umocnienia 
wolnoœci  i  pokoju  na  ca³ym  grzesznym  œwiecie.  

K  Ostatnio  za  aktywnoœæ  m¹  zosta³am  ukarana  przez  Twittera na 24 godziny,  ¿e nie
mog³am   umieszczaæ   swoich   tweetów   na   wielu   kana³ach,    o   czym   pisa³am   na   swoim
twitterowym  koncie,  w  zwi¹zku  z  czym  i  to  w  wyj¹tkowych  sytuacjach  bêdê  umieszcza³a 
dziennie   maksymalnie   po   15  komentarzy   i   g³ównie   bêd¹  to  duchowe  teksty.  Najwiêcej 
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moich  komentarzy  bêdzie  przy  tych  profilach,  które  mam  zasubskrybowane czyli  na  9 - ciu
Following.   Ka¿dy   bez   problemu  mo¿e  odnaleŸæ  moje  tweety  na  moim  koncie  w  rubryce
“ Tweets & replies ”, tak¿e w dobie udrêki i zarazem mi³osierdzia Bo¿ego moc¹ Ducha Œwiêtego
realizujê   swoje   odwieczne   powo³anie  nawet  poprzez  umieszczanie  tweetów  na  Twitterze,
a  wszystko  to  jest  ziarnem  Ewangelii  Chrystusowej  i  w  pe³ni  czasu  po  rzetelnym procesie
badawczym  bêdzie  owocowa³o  i  przyniesie  obfity  plon  Bo¿y,  ale  ju¿  po  mojej  œmierci. 

Dzie³o  Oblubieñca  Niebieskiego,  które  prowadzê  za  wstawiennictwem Niepokalanej 
w   œwietle  Ducha  Œwiêtego  jest  dzie³em  mi³oœci,  dobroci  i  pokoju,  i  ono  pozwoli³o  wejœæ 
duszy  mej  w  bezmiar  niepojêtych  tajemnic  Najœwiêtszego,  które nieuchwytne s¹ dla naszego 
rozumu,   tak¿e   dziêki  mi³osiernej  mi³oœci  Umi³owanego  dusza  ma  przebywa  w  mi³osnych, 
duchowych  p³omieniach  Jego,  które  nasycaj¹  j¹  niebiañsk¹  s³odycz¹.   Ca³a   dusza   ma,  jak 
i  wszystkie  cz³onki  cia³a  mego  p³on¹  ogromem  mi³oœci  Bo¿ej,   dlatego   te¿   jestem  zdolna 
rozpaliæ  t¹  mistyczn¹  mi³oœci¹ ca³y zdemoralizowany œwiat, który naznaczony jest niesamowit¹ 
kaŸni¹  masowych  zbrodni  przeciwko  niezwyciê¿onemu  Stwórcy, jak i ca³ej ludzkoœci. Z ¿ycia
mego  uczyni³am  ca³kowity  dar  dla  Pana  naszego,   tak¿e   rozpalona  mi³oœci¹  Najœwiêtszego
zawsze   odpowiadam   na   ³aski  Jego  ¿yj¹c  w  bliskiej  duchowej  za¿y³oœci  z  Nim,   któremu 
jako  jedynemu  jestem  wierna,  i  oczywiœcie  Koœcio³owi  Jego.  Pe³na  radoœci i pogody, nawet
wœród  przemijaj¹cych  katuszy,   w   samotnoœci   z  dala  od  ludzi  najlepiej  kontemplujê  Pana 
naszego,   który   duchowo   tak   bardzo   odnawia   mnie  w  Sobie,   przez  co  dusza  ma  mo¿e 
uczestniczyæ  w  tajemnicach  Jego,  które  s¹  tajemnicami  ¿ycia,  prawdy  i  mi³oœci.

Jako  wyraz  mi³oœci  i  wdziêcznoœci   do   Boskiego  Oblubieñca  za  tak  wiele  dobroci
uczynionych  dla  ca³ego  grzesznego  œwiata  prowadzê  Dzie³o  Jego,  które  absolutnie  nie  jest 
dzie³em   prywatnym,   tak¿e   nie   mogê   zniszczyæ   swojego   odwiecznego   powo³ania,  które
uœwiêca  duszê  m¹  i  prowadzi  j¹  do  wiekuistego   N i e b a,   a  poza  tym  ludzkie  przegrania 
istniej¹  tylko  w  dzie³ach  œwieckich,  ale  nigdy  w  Dzie³ach  Bo¿ych,   które  budowane  s¹  na 
Skale  Najœwiêtszego,  tak¿e  pokonam  wszystko  i  zwyciê¿ê  w  Panu  swym  na  Chwa³ê  Jego.

Na   podstawie   prowadzenia   swojej   nadprzyrodzonej  misji  zauwa¿y³am,   ¿e   jednak 
u   duchownych  na  tak  wielkich  stanowiskach  nie  odzwierciedlone  jest  ¿ycie  Pana  naszego,
tak¿e  s¹  oni  jedynie  autentycznymi  œwiadkami zmartwychwsta³ego Chrystusa jedynie poprzez
s³owa,  ale  nie  poprzez  czyny  swe,  czego  jestem  ewidentnym przyk³adem,  a najgorsze z tego
wszystkiego  jest  to,  ¿e  daj¹  zakaz  wypowiadania  siê  w  mediach  odwa¿nym  kap³anom,  jak
to   zrobi³  ostatnio  ¡ nad  wyraz  uduchowiony  i  doœwiadczony ¢  Przewodnicz¹cy  Episkopatu 
Polski abp. Stanis³aw G¹decki  @Abp_Gadecki  w  stosunku miêdzy innymi do ksiêdza Daniela
Wachowiaka  @DanielWachowiak,   tak¿e   nie   ma   co  dziwiæ  siê,  ¿e zablokowa³  mi  konto
swe  mimo,  ¿e  prawie  nigdy  nie  zagl¹da³am  do  niego,  tylko do @EpiskopatNews.  Jakby ¿y³
np.  B³ogos³awiony  Ks.  Jerzy  Popie³uszko  czy  Œwiêty  Maksymilian Kolbe, to na pó³ gwizdka
ks. @Abp_Gadecki  te¿  zakneblowa³by  ich  usta,   tak¿e   w   tym  Episkopacie  urzêduje  sporo
tchórzy  i  sodomitów,   którzy   non - stop   olewaj¹   moj¹   nadprzyrodzon¹   misjê,  która  i  tak
wysz³a   na   œwiat³o   dzienne   dziêki   mojej   internetowej   stronie,  co  dla  nich  jest  szokiem. 
Jestem  œwiadoma  nowych  wyzwañ,  tak¿e   d r o g ¹   i n t e r n e t u   docieram do owiec S³owa 
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Wcielonego,  dlatego  te¿  w  Panu  naszym  poprzez  Ducha Œwiêtego sk³adam czo³o misji swej, 
któr¹  g³oszê  z  odwag¹  i  moc¹,   tak¿e   nie   zwa¿am   na   niekompetentnych   ksiê¿y,   którzy 
zawsze  pragn¹  byæ  pierwsi,  ale  dopiero  przy  nag³oœnionych sprawach nie maj¹c szacunku do
misji mej,  któr¹  wykonujê  przez  Chrystusa,  w  Chrystusie  i  z Chrystusem, tak¿e w duchowej 
radoœci  i  mi³oœci  Jego  wytrwa³am  w  Dziele  Jego  i  zrealizowa³am  pod wzglêdem pisemnym 
odwieczn¹  wolê  Jego  wzglêdem  duszy  mej.

W   mi³osiernym   Niebieskim  Oblubieñcu  nabra³am  œmia³oœci,  odwagi  ewangelicznej,
wynikaj¹cej  ze  œwiadomoœci,  ¿e  wielu  ludzi  cierpi  na ró¿ne sposoby z powodu wojen, nêdzy, 
niesprawiedliwoœci  i  odrzucenia,   a   przy   tym   wszystkim   z³aknieni   s¹   Boga   i  godnoœci,
poniewa¿  zostali  ogo³oceni   (Papie¿  Franciszek )  przez  wrogów  Boga,   dlatego  te¿  poprzez
duchowe  przes³anie,   które   mam   od   Boga  pomagam  grzesznikom  wydobyæ  siê  z  szamba
przemocy,  bezprawia  i  œmierci.  W  moim  odwiecznym  powo³aniu  nigdy  nie  mog³am  liczyæ
na  kogokolwiek,  jedynie  tylko  na  Kapitana  Niebieskiego  od  którego  otrzyma³am tak upojne
Dzie³o  Jego,  tak¿e  w  niczym  nie  ryzykowa³am  mimo,  ¿e  jestem  nieustannie  sama,  bo  On
ca³y  czas  czuwa  nad  ka¿dym  posuniêciem  mym,  w  zwi¹zku  z  czym  z  odwag¹  Zbawiciela
maj¹c  za  nic  “ wielkich ”  tego  œwiata  w³¹cznie   ze   zmys³owymi   kap³anami   na   wysokich
stanowiskach  rzuci³am  wyzwanie  ca³emu  œwiatu,  aby  zrealizowaæ  duchowe  Dzie³o  Niebios, 
które   nie   mieœci   siê   w   najpotê¿niejszych   strukturach   wypaczonych  nowoczesnych  praw 
i  ideologii,  które  wo³aj¹  o  pomstê  do  Boga.   

Z  Z  Z  Najdro¿szy  Pasterzu  Niebieski  nie mogê doczekaæ siê tej chwili, kiedy oddam
ducha  mego  na  wieczne  odpoczywanie  w  Tobie,   a   poniewa¿  ta  doczesnoœæ  przed³u¿a  siê
dla  dobra  Dzie³a  Twego,   to   sprzeciwiam  siê  wszelkim  nieprawoœciom,   które   serwowane 
s¹  przez  anarchistów  tego  œwiata,   którzy  s¹  silni  jedynie  w³adz¹,  wojskiem,  wypaczonymi 
prawami  i  nakazami.  Dobrze  wiesz  Panie,  ¿e  ufam  jedynie  tylko  Tobie,  tak¿e  w  mi³osnej
s³u¿bie  dla  Koœcio³a  Twego  pokonam  wszystkich  przeœladowców swych, którzy jednoczeœnie
s¹  wrogami  Twymi.  Boski  Nauczycielu  za  wstawiennictwem  Gwiazdy Morza Maryi idê ca³y
czas  z  pr¹dem  Twym  nie  zwa¿aj¹c  na  grzeszny  œwiat,  który  niejednokrotnie  pogr¹¿a  mnie
w  wewnêtrznych  uciskach,   bo   przecie¿   wchodzê  w  Tobie  w  te  bezprawne  barbarzyñskie 
sfery,  które  czasami  równie¿  opisywa³am  w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach.  Z  Z  Z 

Skoro  zaufa³am  Przewodnikowi  Niebieskiemu,  to  wiadomo,  ¿e  z  niepokonan¹  moc¹
Jego   wysz³am   poza   siebie   sam¹,   dlatego   te¿   id¹c   mi³osn¹   drog¹   krzy¿a   znajdujê  siê
w   niewyczerpanym  Ÿródle  Ukochanego,  w  zwi¹zku  z  czym  pe³na  radoœci  Jego  z  ufnoœci¹
stawiam czo³o wszelkim przeciwnoœciom. Na mojej drodze doskona³oœci bywa³y czasami chwile
bardzo  druzgoc¹ce,  ale  jako  odwa¿ny  œwiadek  Pana  naszego biorê przyk³ad z Niego Samego
i  z  Matki  Jego  Maryi,  w  cierpliwoœci  i  pokorze  pracuj¹c  w  winnym  ogrodzie  Bo¿ym, aby 
w  pe³ni  czasów  dodaæ  odwagi  i  podnieœæ  na  duchu  zagubione  owce  Bo¿e,  tak¿e jak widaæ 
t r u d n o œ c i    nigdy    nie    zniechêca³y   mnie,   lecz  przeciwnie   by³y   one   si³¹   napêdow¹ 
w   odwiecznym  powo³aniu   mym.   W   Chrystusie   jestem  nad  wyraz  o¿ywiona  i  rozpalona 
nieskoñczon¹   mi³oœci¹   Jego   pragn¹c   t¹   mi³oœci¹   rozpaliæ   ca³y   zniewolony  œwiat,  który 
zamkniêty   jest   na   ¿ycie   duchowe,   jak  i  ludzi  odrzuconych,  schorowanych  i  cierpi¹cych, 
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a   otwarty   na   przemijaj¹ce   przewrotnoœci,   w   których  prym  wiedzie  kult  pieni¹dza,  dóbr 
materialnych,  kariery  i  sukcesu  ( Benedykt  XVI - ty ).

Najwa¿niejsi  sodomici  œwiata  na  wysokich  stanowiskach  nie  s¹ wieczni, i podziwiam
wielkich  patriotów,  którzy maj¹ opanowan¹ sztukê prowadzenia dialogu z takimi pobratymcami
z³a,  bo  ja  osobiœcie  nie  nadawa³abym  siê  do  takiej  misji,  bo  przewa¿nie  zawsze  zgnoiliby
mnie,  a  je¿eli  chodzi  o  pisanie,   to   ka¿dy   kto   czyta³   moje  komentarze  czy  te¿  duchowe
listy,  które  s¹  umieszczone  na  mojej  internetowej  stronie  to  wie, ¿e zawsze w Bogu poradzê
sobie,  nawet  z  najgorszym  sodomit¹,  co  oczywiœcie  jest  ³ask¹  Bo¿¹.

�  W   obecnych   czasach   wasze   cierpienia   i   utrapienia  powiêkszaj¹  siê,  poniewa¿
¿yjecie  w  okresie,  w  którym  serca  ludzkie  sta³y siê zimne i zamkniête w wielkim egoizmie.  ; 
Ciemnoœci  zostan¹  pokonane  przez  œwiat³o,  które  obejmuje ca³y œwiat, lód nienawiœci roztopi 
siê   pod   wp³ywem   ognia   mi³oœci,   wielki   bunt   przeciwko   Bogu   ust¹pi   wszêdzie  przed 
mi³osiernym  podmuchem  mi³oœci  Ojca    ( Matka  Bo¿a  do  Kap³anów  Swoich  umi³owanych 
synów  -  wg.  Dekretu  Paw³a  VI ).

Jedynie  tylko  z  woli  Trójjedynego  Boga  sta³am siê kap³ank¹ prawdy i ¿ycia, i poprzez
najprzeró¿niejsze  niejednokrotnie  przeszywaj¹ce  cierpienia   prowadzê   tak   wielkie  duchowe
Dzie³o  Niebios,  a  poniewa¿  Boski Odkupiciel upodoba³ sobie mnie w³aœnie cierpi¹c¹, dlatego
te¿  mogê  uczestniczyæ  w  agonalnych  cierpieniach  Jego   na   Œ w i ê t y m    K r z y ¿ u   Jego,
w   zwi¹zku   z   czym   nigdy   nie   dam  zbeszczeœciæ  Krzy¿a  Jego  ¿adnymi  np.  kamizelkami
ratunkowymi  mimo,  ¿e  ju¿  powoli  umieram  w  Panu  naszym,   który  poprzez  t¹  profanacjê
Krzy¿a  przez  Papie¿a  Franciszka  da³  mi  osobiœcie  znaæ,  ¿e  cierpi  przez  niego. 

Nie  wiem,  czy  ja  ju¿  wyjdê  z  tego  przeraŸliwego  bólu  cierpienia ?,   poprzez   który 
bardzo   dok³adnie   widzê   tyranów,   katów   i   masonów  tego  doczesnego  bezprawia,  którzy 
wyspecjalizowani  s¹  w  wynaturzeniach,  pomówieniach,  fa³szowaniu dokumentów, brutalnych 
atakach   na   niewygodnych   i   niepoprawnych  politycznie  ludzi,  jak  i  Koœció³  Chrystusowy,
aby   tylko  ludzkoœæ  pod¹¿a³a  za  nicoœci¹  i  pogr¹¿ona  by³a  w  bezsensie  i  pustce  moralnej.
W  ciemnicy  Ukrzy¿owanego  rozwa¿am  mêkê i œmieræ Jego, i cierpiê wraz z Nim,  bo przecie¿ 
ci¹gle  zabijaj¹  Go  w  ka¿dym  niechcianym  nienarodzonym  dziecku   czy   te¿   niewygodnym 
chrzeœcijaninie,  a  poza  tym  nasz  ukochany  Jezus  Chrystus  cierpi  w  ka¿dej  grzesznej owcy. 
W  nadprzyrodzonej  wiêzi  z  Umi³owanym poprzez cierpienie fizyczne i duchowe przemierzam 
ciernist¹  i  mi³osn¹  drogê  œwiêtoœci,  która  odwiecznie  by³a  przygotowana  na  duszê  m¹, aby
mog³a  wype³niæ  siê  wola  Pana  naszego  we  mnie.

Nasz  umi³owany  Przyjaciel  Niebieski nieustannie pomaga nam przemieniæ siê w Siebie, 
dlatego  te¿  prowadz¹c  nas  w³aœciw¹  drog¹  oczyszcza  nas  cierpieniami,  abyœmy w œwiêtoœci 
pod¹¿ali  do  Niego,  dlatego  te¿  musimy  byæ  cierpliwi  we  wszystkich próbach naszego ¿ycia, 
które przecie¿ umacniaj¹ nas w Panu naszym.  Wiele  owiec  Bo¿ych  znosi  cierpienia z powodu 
wiernoœci  Ewangelii   i   w   takich   nieludzkich   warunkach  przy  okrutnych  aktach  przemocy 
i   nietolerancji   religijnej  z  nara¿eniem  ¿ycia  swego  i  rodzin  swych  staraj¹  naœladowaæ  siê 
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Zbawiciela  najczystszego,  ubogiego  i  najdoskonalszego,  który  by³  pos³uszny  we  wszystkim 
Ojcu Przedwiecznemu jak to powiada nam Pismo Œwiête,  a  my  przecie¿ mamy bez porównania 
o  wiele  lepsz¹  sytuacjê w naszym kraju, który i tak jest zniewolony przez lewicowo-liberalnych
masonów,  którzy  niejednokrotnie  s¹  bierni  na  nikczemne  ataki  na  chrzeœcijan,  a  poza  tym 
ustanawiaj¹  oni  zbrodnicze  ustawy  przeciw  ¿yciu   oraz   przymuszaj¹  do  niewoli  seksualnej
swoimi  narzuconymi,  antymoralnymi  prawami,  co  wszystko  respektowane  jest  przy pomocy 
zniewolonych  s¹dów. 

Ojciec  Niebieski  poprzez moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê pos³a³ mnie na narody œwiata czyli
miêdzy wilki,  tak¿e  mam byæ bardzo roztropna jak wê¿e, a nieskazitelna jak go³êbie (Mt 10,16),
aby  wszystko  wype³ni³o  siê  zgodnie  z  odwiecznym  planem  Bo¿ym.  Na  tych  internetowych
forach  to  czasami  mam  do  czynienia z zacietrzewionymi wilkami,  które poprzez hejty pragn¹
mnie  rozszarpaæ,   ale   wybieram   takie  profile,  które  najlepiej  mi  odpowiadaj¹,  i  gdzie  jest
te¿  i  trochê  m¹drych  komentarzy,  bo  przecie¿  nie  bêdê  siê  ci¹gle  “ ujada³a  z  wilkami ” na
wybitnie  lewackich  profilach.  W  mojej  nadprzyrodzonej  misji  z  niewielkimi przerywnikami
zawsze   intensywnie   pracowa³am   i   pracujê   modl¹c  siê  nie  tylko  s³own¹  modlitw¹,   któr¹
przekazujê  w  duchu  do  Boskiego  Oblubieñca, ale poprzez pisanie i to na wszystkich frontach,
które  by³y  przeznaczone na Dzie³o Niebios.  W moim duchowym ¿yciu najwa¿niejsza jest moja
misja   czyli   niezast¹piony  Kap³an  Niebieski,  który  odwiecznie  powo³a³  mnie  do  realizacji
tej  nadprzyrodzonej  misji,  która  ma  przetrwaæ  na  wszystkie  pokolenia. Z niez³omn¹ odwag¹ 
Pasterza  Niebieskiego  tak  wiernie pe³niê wolê Jego, aby poprzez to bezgraniczne oddanie Bogu 
móc  odrobinê  pocieszyæ  Go  w  tych  mrokach  nieprawoœci  i  wynaturzeñ,  które zalewaj¹ ca³¹ 
ziemsk¹ rzeczywistoœæ,  która  tak bardzo przesi¹kniêta jest k³amstwami, cierpieniami i œmierci¹. 
Mimo,  ¿e  dusza  ma  wychodzi  poza  czas  i  poza  przestrzeñ,  ale  w  radoœci, nadziei i mi³oœci 
Pana naszego  ¿yjê  jeszcze  w   czasie  i  przestrzeni nieustannie bêd¹c oczyszczana i uzdrawiana 
w Ukochanym,  tak¿e  duchem  zawsze  ¿yjê  w  wiecznoœci Najœwiêtszego, który jest wszystkim 
we  wszystkich  ( 1Kor 15, 28 ).

Dziêki  tylko wielkiej ³askawoœci Trójjedynego Boga za wstawiennictwem Niepokalanej 
napisa³am  33  duchowe  ksi¹¿ki  i  ogrom  listów  do  duchowieñstwa,  i  podczas  pisania by³am 
w  szczególny  sposób  chroniona  przez  Rodziców  Niebieskich,  którzy  bez  mojej  interwencji 
Sami  ingerowali  w  ¿ycie  me  czyli  w  ca³e  duchowe  dzie³o  Swe, które mówi przecie¿ o Nich 
Samych.  Co  Stwórca  zamierza³  w  stosunku  do  misji  mej   wszystko   zosta³o   wykonane  na 
Chwa³ê  Imienia  Jego,  a  w  pe³ni czasów wyznaczonej przez Ukochanego i tak wszystko bêdzie 
przebadane  w  Kongregacji  Nauki  Wiary,  która  jak  do  tej  pory  nie  wykazuje  jakiejkolwiek 
inicjatywy,    aby   przynajmniej   zacz¹æ   chocia¿   wstêpnie   czytaæ   moje   duchowe   wypiski.
W   tym   tak   niepojêcie  przes³odkim  Dziele  Bo¿ym  nigdy  w  Umi³owanym  nie  lêka³am  siê
niczego  i  w  Nim  za  spraw¹  Ducha  Œwiêtego  poznawa³am  nieuchwytne  dla  rozumu sprawy
Niebios,  i  obecnie  proszê  Oblubieñca  Niebieskiego,  aby  zmi³owa³  siê  nade mn¹, przebaczy³
mi  wszystkie  moje  grzechy   i   da³   duszy   mej   wiekuiste  zbawienie,  gdy  zasnê  w  Nim  na
wieczne  odpoczywanie  w  Nim.   W   Chwale   Ojca,  Syna  i  Ducha  Œwiêtego  nape³niona  Ich
m¹droœci¹  wype³ni³am  wszystko  to,  co  by³o  mi  odwiecznie s¹dzone do wype³nienia. Amen !
Szczêœæ  Bo¿e ! Anna  Aniela  Flak
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