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    £aski duszy mej w niepojêtych sferach doczesnoœci i nieskoñczonoœci

Z  woli  najmi³osierniejszego  S³owa  Wcielonego  podczas  snu  dusza  ma bardzo czêsto 
przekracza   w   Nim   granicê    ¿ycia   i   œmierci,   aby   w  ¿yciu  wiekuistym  odrobinê  poznaæ 
niepojêtych  tajemnic  Jego,  i  abym  za  poœrednictwem  jej  prze¿yæ  i  poznañ  w  Panu naszym 
przekaza³a   te   nieskoñczone   nieœmiertelnoœci  dla  wiedzy  wszystkich  owiec  Jego,   aby  one 
wiedzia³y,  ¿e  w  duchowej  OjczyŸnie  Jego  ich  dusze  bêd¹  os¹dzone  wed³ug  czynów swych 
( Ap 20, 13 ).   Z   pomoc¹   Króla   Niebieskiego  dusza  moja  wesz³a  w  duchowe  strony  Jego
i   zagubiona   oraz   ubezw³adniona   w   Nim   Samym   w   ekstatycznych  upojeniach  radoœnie 
kontempluje  Jego  niepojêt¹  mi³oœci¹  Jego.
 

Gdy  dusza  moja  po  przekroczeniu  w Bogu  progu  œmiertelnego  tymczasowo  lewituje 
np.  w  ciemnoœciach  Bo¿ych,   to   ona   przewa¿nie   jest   pewna,   ¿e   taki   stan  bêdzie  trwa³
wiecznie,   ale   bez   porównania   wiêcej   szczêœcia  Chrystusowego  doznaje  dusza  w  samym 
N i e b i e,  gdzie  panuj¹  jasnoœci  nad  jasnoœciami,  bo  wówczas  dusze  znajduj¹  siê  w stanie 
mi³osnego,  wiecznego  upojenia,  co  z  woli  Bo¿ej  dusza  moja  wielokrotnie  to doœwiadczy³a.
Gdy  dusza  moja  w  b³ogim  ukojeniu  l e w i t u j e   w   Bogu   w   sferach  dostêpnych  jedynie 
dla   dusz   zbawionych,   to   wiadomo,   ¿e   ona   jest   odciêta  od  wszystkiego,  co  j¹  wi¹za³o 
z  ziemi¹,   tak¿e  ona   jest  zatopiona  jedynie  w  kosztowaniu  niepojêcie  przes³odkiej  mi³oœci 
Oblubieñca  Niebieskiego.  Czasami  s¹  takie  sporadyczne  sytuacje,  ¿e  dusza moja wie, ¿e jest
dusz¹,  ale  to  odbywa  siê  przede  wszystkim wówczas, gdy lewituje ona w sferach doczesnoœci 
czy  te¿  jakby  w  zaprogramowanych  mistycznych  sceneriach,  które maj¹ odnoœniki do realnej 
zmiennoœci,  ¿e  z  woli  Bo¿ej  spotyka  siê  ona  z  duszami  najbli¿szych,  które  przepowiadaj¹ 
jej  najbli¿szy  odcinek  drogi  krzy¿owej  przewa¿nie  bez  s³ów  jedynie  tylko wyrazem twarzy.
Wydaje   mi   siê,   ¿e   ju¿   tak   wiele  napisa³am  w  swoich  33 - ech  mistycznych  ksi¹¿kach
na  temat  niepojêcie  przes³odkich  ³ask,  jakie  z  woli  Bo¿ej  miewa  dusza  ma,  ¿e  ju¿ Stolica 
Apostolska  nie  bêdzie  mia³a  absolutnie  ¿adnych  w¹tpliwoœci.

Na  podstawie  prze¿yæ  duszy  mej  mogê  powiedzieæ,  ¿e  dusze  zbawione  maj¹ dostêp 
do  ca³ej  nieskoñczonoœci  Nieœmiertelnego  z  tym,   ¿e  w  zale¿noœci  od  uœwiêcenia  ich  dusz 
mog¹  one  bardziej  przebywaæ  w  rozjaœnionych  ciemnoœciach,  w jasnoœciach nad jasnoœciami 
czy  te¿  na  Tronie  Najwy¿szego.   Pragnê   jeszcze   dodaæ,   ¿e   na   podstawie   autentycznych 
lewitacji  duszy  mej  w  mistycznych  nocach,  co  wszystko to odbywa siê w Bogu zauwa¿y³am, 
¿e  dusza  ma  bardziej  syci  siê  mi³oœci¹ Bo¿a, kiedy jest ona w ruchu natomiast, kiedy czasami 
zatrzyma  siê,   to  przewa¿nie  kontempluje  ona  niepojête  tajemnice  Bo¿e,   które   mog¹   byæ 
widziane  i  prze¿ywane  jedynie  przez  dusze  zbawione.  Dusza  ma  w zaœwiatach Ukochanego 
niejednokrotnie   przebywa³a   w   promieniach   Jego,   gdy   we   œnie   opuszcza³a   ona  w  Nim 
czasoprzestrzeñ,  tak¿e  nie  zawsze  widzia³a  Jego  na  wprost  siebie  czy  te¿  w zasiêgu swym, 
bo  przecie¿  moc¹  Jego  jest  ona  przeobra¿ona  w  Niego,  tak¿e staje siê Nim Samym i w Nim 
kosztuje  niepojête  radoœci  Jego,  które  przepe³nione  s¹  niewys³owion¹  mi³oœci¹  Jego.

Z  mojej  drogi  krzy¿owej  jasno  wynika,   ¿e   dost¹pi³am  niewymownej  i  przes³odkiej 
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³aski   od   Stwórcy,   ¿e   podczas  snu  dusza  moja  w  Nim  opuszcza  cia³o,  i  przebywa³a  ona
ju¿  dziesi¹tki  razy  nie  tylko  w  przeokropnym  piekle,   aby   móc  dobrze  zapamiêtaæ  sobie, 
jaki  los  zgotowany  jest  dla  dusz potêpionych, ale równie¿ parê razy by³a ona te¿ i w czyœæcu,
jak i tysi¹ce razy w poszczególnych sferach niewidzialnej doczesnoœci  czy te¿ nieskoñczonoœci, 
a   nawet   p a r ê   r a z y   w   N i e b i e,   tak¿e   nie   ka¿demu   by³o   s¹dzone  dost¹piæ  a¿  tak 
królewskiej  ³aski,  jak¹  dost¹pi³a  dusza  ma,  ale  oczywiœcie  ona  tym  nie  chlubi  siê,  jedynie
tylko  dziêkuje  Mistrzowi  Niebieskiemu  za  nie  i  prosi  Go,   aby   zabra³   ju¿   j¹  do  Komnat 
Swych,  ale  na  ca³¹  niekoñcz¹c¹  siê  wiecznoœæ.

K  3 sierpnia  2019 r.  na  twitterowym  koncie swym napisa³am takie oto zdanie: � Gdy
robi³am  korekty  swoich  tak  licznych  duchowych  ksi¹¿ek,  to  kopiowa³am  wa¿niejsze  cytaty
mistyków,   œwiêtych,   teologów   oraz   swoje   w³asne   teksty   wewnêtrznie  czuj¹c,  ¿e  kiedyœ
przyda  siê  mi  to,  tak¿e  materia³u  mam  na  d³ugie  lata,  który  bêdê  umieszcza³a  g³ównie  na
@EpiskopatNews.   Do  tego  komentarza  dodam, ¿e równie¿ kopiowa³am ³aski Bo¿e, którymi
tak  czêsto  karmiona  jest  dusza  ma,  a przecie¿ ogrom tych ³ask przekaza³am ju¿ w duchowych
listach  do  Kongregacji  Nauki  Wiary,  jak  i  dwóch  Papie¿y,  co  wszystko  to  znajduje  siê na
mojej  stronie  internetowej  /annaanielaflak.eu/,  tak¿e   z   tych  notatek  zawsze  usuwa³am  te
³aski,  które  ju¿  przekaza³am  i  obecnie  podam  zupe³nie  inne  i  takie,  które  mogê  w  Duchu
Œwiêtym przekazaæ dla ca³ej zniewolonej ludzkoœci.  Kap³ani  odpowiedzialni za korespondencje 
do  Biskupa  Rzymu  i  Nastêpcy  Œwiêtego  Piotra  moje tak liczne duchowe przesy³ki w sprawie
nadprzyrodzonej  misji  mej  non - stop  je  uœmiercali  wraz  trzema  ju¿ Prefektami Kongregacji
Nauki  Wiary  i  wieloma  te¿  biskupami  z  Polski,  tak¿e  nikt  nie  mia³ najmniejszego zamiaru
zapoznaæ  siê  z  duchowym  Dzie³em  Bo¿ym, które odwiecznie by³o przeznaczone na duszê m¹. 
W obliczu takiej nieludzkiej ciszy, która w rzeczy samej pracowa³a dla dobra Dzie³a Bo¿ego, aby
ca³y  œwiat  drog¹  internetu  dowiedzia³  siê  o  wprost  nieprawdopodobnym  duchowym  Dziele
Bo¿ym  jakiego  nie  by³o i nie bêdzie w historii ca³ej ludzkoœci  d o s t a ³ a m   p o z w o l e n i e 
od  Boskiego  Odkupiciela,  abym trochê tych niepojêtych ³ask Bo¿ych przekaza³a, które pomog¹
najwy¿szej  klasy  teologom  w  duchu  Bo¿ym  wszystko  to  rozpatrzyæ,  bo  przecie¿  w  ka¿dej
chwili   mogê   w   Bogu   zasn¹æ   na   ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ,  a  kiedy  to  wszystko  bêdzie
przebadane  i  zatwierdzone  przez  Stolicê  Piotrow¹  po  d³ugim  procesie  badawczym, to mo¿e
up³yn¹æ  w  najlepszym  wypadku  pó³  wieku. 

16 sierpnia  2007 r.  we  œnie,  kiedy  dusza  ma  opuœci³a  w  Bogu  cia³o,  to  lewitowa³a 
ona   bardzo   nisko   nad   o c e a n a m i.   Przez   ca³y   czas   tak   b³ogiej   i  s³odkiej  lewitacji 
Bo¿ej  upaja³a  siê  ona  dŸwiêkiem  fal  morskich. Woda morska by³a taka niebieska z po³yskiem
srebrzystym.  Dusza   ma   lewitowa³a  w  Bogu  w  nadprzyrodzonej  jasnoœci  widz¹c  nad  sob¹ 
Niebo,  które  mia³o  taki  sam  odcieñ  jak  woda  morska.   Ten  s³yszalny  dŸwiêk  fal  morskich
by³  dŸwiêkiem  najpiêkniejszej,  operowej  Orkiestry  Bo¿ej,   i   mistyczne   wody  morskie,  jak 
i   ca³e   b³êkitne   Niebo   powodowa³o,  ¿e  dusza  moja  kosztowa³a  mi³oœæ  Bo¿¹,  która  coraz 
bardziej  wzrasta³a;   i   kiedy   obudzi³am  siê,   to  by³  to  dla  mnie  szok,  ¿e  ponownie  jestem 
w  szarym,  zmiennym  i  grzesznym  œwiecie.   Kiedy   nad  ranem  ponownie  zasnê³am  mia³am
mistyczny  sen,  ¿e  by³am  w  Lublinie  w  towarzystwie  mojej  Mamy,  która  wiedzia³a  o  tym, 
¿e   tak   bardzo   mêczê   siê   wewnêtrznie,  ¿e  jestem  z  dala  od  Morza  Ba³tyckiego.  W  tym 
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nadprzyrodzonym  œnie  ¿ycie  moje  cofniête  by³o  wstecz,  do  okresu  dzieciñstwa mego, kiedy 
zaczê³am  chodziæ  do  szko³y  œredniej.   Bardzo   pragnê³am   wyjechaæ   nad  Morze  Ba³tyckie, 
ale   w   ¿aden   sposób  nie  mog³am  pragnienia  swego  zrealizowaæ.  Nieustanne  przeciwnoœci 
przekreœla³y  moje  marzenia,   aby   byæ   nad   Morzem  na  widok  którego  lewitowa³abym,   co 
mia³am  zapewnione  u  Pana  Jezusa  w  mistycznym  œnie.

Kiedy  w  mistycznych  nocach  dusza  ma  opuszcza  w  Bogu czasoprzestrzeñ, to bardzo 
czêsto   lewituje   ona   nad  oceanami  i  cieszy  siê  t¹  b³og¹  niepojêtoœci¹  Bo¿¹,  o  której  nie 
maj¹   pojêcia   wszyscy   œmiertelnicy,   bo   ona   czuje  siê  tak,  jakby  ci¹gle  wdycha³a  ogrom
tajemnic  Bo¿ych,  które  przesi¹kniête  s¹  niewymown¹  mi³oœci¹  Samego Zbawiciela. Podczas 
autentycznego  lewitowania  duszy  mej  w  szczególnoœci  nad  oceanami  bardzo czêsto ona ma 
takie  odczucie  jakby  ca³y  czas  by³a  na  wdechu  ({ wiadomo,  ¿e  dusza  nigdy nie oddycha ), 
i  czuje  siê  ona  tak,   jakby   wdycha³a   najwiêksz¹  s³odkoœæ,  tak  jakby  by³a  w  raju  Bo¿ym,
bo  wznios³a  siê  poza  wszystko  to,   co   grzeszne   i   przemijaj¹ce,   tak¿e  nic  nie  krêpuje  j¹ 
i  ona  jest  nad  wyraz  szczêœliwa  w  Bogu.  Natomiast   kiedy   dusza   ma   lewituje   w   Bogu 
w    n i e s k o ñ c z o n o œ c i a c h    B o ¿ y c h   czy   te¿   w   S a m y m   N i e b i e,   to   czuje 
siê  nadzwyczaj  Bosko,   bo  ona  wdycha  niepowtarzalne  aromaty  Bo¿e,  a  poza  tym  jasnoœæ 
nad  jasnoœciami  upaja  j¹  niewymownie,  a  kiedy  jeszcze spotka siê twarz¹ w Twarz z Boskim
Oblubieñcem,   to   tej   przeb³ogiej   ³aski   nie   sposób  wyraziæ,  bo  przecie¿  znajduje  siê  ona
w  tak  niepojêcie  wielkiej  euforii,  która  jest  autentyczn¹  ekstaz¹.

Kiedy   przeprowadziliœmy   siê  z  ca³¹  rodzin¹  z  Mrze¿yna  do  Lublina,  gdy wówczas 
mia³am  9 lat,  to  zawsze  przywo³ywa³am  sobie  do  pamiêci  Morze  Ba³tyckie  i  fale  morskie 
powodowa³y,   ¿e   zasypia³am,   gdzie  dosyæ  czêsto  w  snach  w  ówczesnym  czasie  s³ysza³am 
szum  Morza,   i   dusza   moja   widzia³a   oczyma   duszy  swej  Morze,   o  czym  ja  w  tamtym 
czasie  nie  wiedzia³am,  ¿e  dusza  ma  opuszcza  w  Bogu  cia³o,   bo  by³am  pewna,  ¿e to tylko 
przepiêkne  sny.  Szum  morza,  szum  fal  morskich  zawsze  dzia³a  na duszê m¹ koj¹co, i ocean 
jest  dla  mnie  sta³ym  O³tarzem Bo¿ym,   gdzie   poprzez   fale  morskie  wchodzê  w  mistyczne 
fale Królestwa Niebieskiego,  za pomoc¹ których s³yszê mi³osny g³os Oblubieñca Niebieskiego.
Gdy  bra³am  udzia³  w  serii  naukowych  rejsów pod banderami najs³ynniejszych amerykañskich
i  kanadyjskich  oœrodków  oraz  uniwersytetów  p³ywaj¹c  po  oceanach  œwiata, to w samotnoœci 
patrzy³am    na    o c e a n    potrafi¹c  maksymalnie   skupiæ   siê   w   Panu   naszym,   jak   tylko
mo¿na   najbardziej   na   ziemi,     tak¿e    kontemplowa³am   Mistrza   Niebieskiego,   który   by³ 
we  mnie,   a   ja  w  Nim.   Kiedy  mieszka³am w Stanach Zjednoczonych na Key West i czasami 
by³am  nad  Oceanem  Atlantyckim,   to   równie¿  na  moment  potrafi³am  wy³¹czyæ  siê  z  tego 
grzesznego  œwiata,   aby  móc  oddaæ  ho³d  Trójjedynemu  Bogu.   Je¿eli  mam  byæ  szczera,  to 
najbardziej  Bosko  dzia³a  na  mnie   o c e a n,  kiedy  mam  go  z  ka¿dej strony, a ta poprzeczka 
z  woli  Bo¿ej  zosta³a  pokonana,   bo   przecie¿   gdy   we  œnie  dusza  moja  opuszcza  w  Bogu
czasoprzestrzeñ  i  lewituje  ona  nie  tylko  nad  oceanami,  ale równie¿ w Przestworzach Bo¿ych 
raduj¹c  siê  nadprzyrodzon¹  radoœci¹  i  mi³oœci¹.   Ca³y  czas  p³ynê  na  mistycznym  statku  do
portu,  które  na  imiê  ma  ZBAWIENIE,   tak¿e   z   najmi³osierniejszym   Jezusem  Chrystusem 
p³ynê  po  niewidzialnych,  mistycznych  szlakach,  po  coraz  to  nowych  Oceanach Bo¿ych, aby
za  wstawiennictwem  Ró¿y  Duchowej  Maryi  mog³a  wype³niæ  siê  wola  Bo¿a  we  mnie.
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W³adca   niepojêtej   mi³oœci,   Jezus   Chrystus   odsun¹³   duszê   m¹   od  bezprawnego
œwiata   ton¹cego   w   o c e a n i e   nicoœci   nad   nicoœciami,   gdzie   fa³szywi   bracia  i  siostry
z   fa³szywymi   argumentami   nieustannie   rozkrêcaj¹    tzw.   nowoczesn¹    cywilizacjê,   która 
rozmi³owana  jest  w  k³amstwie  i  œmierci,  aby  ona  w  oderwaniu od wszystkiego co doczesne,
od  wszystkiego,  co  skalane  jest  grzechem  mog³a  wejœæ  w  niepojête  tajemnice  Jego,   które 
znajduj¹  siê  w  niewidzialnej  doczesnoœci  czy  te¿  nadprzyrodzonoœci.

11 maja 2009 r.  w  wielkich  ¿o³¹dkowych boleœciach obudzi³am siê, a kiedy po za¿yciu
tabletki  o  nazwie  zontac  z  wielkim trudem ponownie zasnê³am, to przez sen czu³am jak dusza 
ma  wyrwa³a  siê  z  cia³a i w Bogu znalaz³a siê w ob³oku ³aski Bo¿ej na wprost najukochañszego
Zbawiciela.  W  tej  przeb³ogiej  pe³ni Bo¿ej, w niepojêcie wznios³ej szczêœliwoœci dusza ma nie 
mog³a  wprost  nadziêkowaæ  siê  Oblubieñcowi  swemu,  ¿e  w  woli  Jego  widzi  Go  w jasnym 
widzeniu  w  g³êbinach  przejrzystych  wód ducha Jego, dlatego te¿ bardzo prosi³a Go, aby zabra³ 
j¹  jak  najszybciej  w  trynitarne  ¿ycie  Swe  na  ca³¹  wiecznoœæ.  W  tej  przeb³ogiej opisywanej 
³asce   nadmierne   œwiat³o   Bo¿e  oœlepia³o  duszê  m¹  i  ona  zrozumia³a  w  Bogu,  ¿e  nie  jest 
jeszcze  w  sposób  doskona³y  zaœlubiona  Chrystusowi  mimo,   ¿e  jest  zjednoczona  z  Trzema 
Osobami  Boskimi,  a  poza  tym  Umi³owany  da³  jej  znaæ,  ¿e  ona  jako  cz³onek  mistycznego
Cia³a  Jego  bêdzie  coraz  bardziej  przenikaæ  tajemnice  Jego,  aby  móc  to wszystko przekazaæ 
potomnym  i  ratowaæ  dusze  od  wiecznej  piekielnej  zguby.  Pod koniec tego wznios³ego stanu 
zjednoczenia  z  odwieczn¹  M¹droœci¹   Bo¿¹  w  wieczystej, chocia¿ w chwilowej kontemplacji
Bo¿ej  dusza  ma  spotka³a  siê  z  rozpromienion¹  i  pe³n¹  powagi  Chrystusowej  dusz¹  Mamy
swej,  która  da³a  jej  znaæ,  ¿e  wszystko  pokonam  z  pomoc¹  Opatrznoœci  Bo¿ej.

Z  woli  niewidzialnego  Ojca  Przedwiecznego  pracujê  w  stwórczej  m¹droœci  Jego, co
pozwala   duszy   mej   wejœæ   w   bezmiar   nieœmiertelnych  i  niezniszczalnych  tajemnic  Jego,
dlatego   te¿   z   pe³nym   oddaniem  i  wytrwa³oœci¹  trwam  w  mi³oœci  Ukochanego  w  œwietle 
tych  tajemnic  Jego.   Nape³niona   Duchem   Pana   naszego  pod¹¿am   za  Nim  naœladuj¹c  Go 
we  wszystkim,  w  zwi¹zku  z  czym  doœwiadczam  Go  w  sobie,  a  szczególnie  w  dotkliwych 
cierpieniach  czy  te¿  w  wytrwa³ej ¿arliwej pisemnej modlitwie, która odbywa siê w trynitarnym 
misterium  zbawienia.

W   W i e l k ¹   S o b o t ê   2011 roku  po  pó³nocy  dusza  ma  opuœci³a w mi³osiernym 
Bogu  czasoprzestrzeñ  i  znalaz³a   siê  w  zdrojach  wiecznej  wody  tj.  w  samym  Niebie, które 
by³o  nad  wyraz  spokojne  i  takie  niebieœciutkie,  dlatego  te¿  nie  mog³a ona wprost nacieszyæ
siê  t¹  chwilow¹  wieczn¹  radoœci¹,  któr¹  by³a  ona  przesi¹kniêta  na  wskroœ.

Wiele  ju¿  razy  dusza ma  przebywa³a  w  N i e b i e   czy  te¿ w niewyra¿alnie upojnych 
sferach  Bo¿ych,   ale   za   ka¿dym   razem   by³o   inaczej   i   tej   piêknoœci  nie  sposób  opisaæ 
i  mimo,   ¿e  dusza  moja  ma  tak  wiele  ³ask,   ale   ci¹gle   jej   ma³o,   bo  zna  ona  smak  tych 
nienasyconych  radoœci,  które  pochodz¹  z  nadprzyrodzonoœci,   dlatego   te¿   ona   tak   bardzo 
têskni  za  nimi.  Duszy  mej  tak  wiele  brakuje  do  doskona³oœci,   a  poza  tym  jest  ona  pe³na 
braków prawdziwej Boskoœci,  a  jednak  dla  Boskiego  Mistrza  nie  ma  to  absolutnie ¿adnego 
znaczenia,   bo   On   udziela   jej   darów   nie   ze   wzglêdu  na  jej  zas³ugi,  ale  z  mi³osierdzia 
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Swego  wybra³  j¹  po  to,   aby   œwiadczy³a  ona  o  ¿yciu  duchowym,   które   zaczyna   siê   dla 
wszystkich    dusz    zaraz    po    przekroczeniu    progu    œmiertelnego     na     ca³¹    wiecznoœæ. 
W  upojnych  ³askach  w  duchowym  œwiecie  dusza  ma  spoczywa   w   nadprzyrodzonej  ciszy, 
która   jest   niebiañsk¹,   mi³osn¹   muzyk¹,   i   ona   w   tej   niesamowitej   i   przeb³ogiej  ciszy 
przeobra¿ona   w   Boga   kontempluje   tajemnice   Jego,    które   przepojone   s¹   niewyra¿aln¹
s³odycz¹.   Z   pomoc¹   Umi³owanego   dusza  ma   zagubi³a  siê  w  Nim   i   jedynie  w  ukryciu
kontempluje  najlepiej  Jego,  i  z  bólu  umiera,  kiedy  Nieskoñczony  na  pustkowiu  zostawi  j¹ 
sam¹,   bo   wówczas   odg³osy   grzesznego  œwiata  dochodz¹  do  niej,  a  poza  tym  szatan  ma
wiêksz¹  œmia³oœæ  “w  umilaniu”  jej  drogi  krzy¿owej.  Dusza  ma  w  Bogu  tak czêsto poznaje 
Jego  Samego,   i   On   udzielaj¹c  siê  jej  daje  jej  mo¿noœæ  kosztowania  niewielkiej  odrobiny 
b³ogiej  nadprzyrodzonoœci  Swej,  która  jest  nie  do  przyjêcia  przez  zwyk³ych  œmiertelników,
którzy  tak  bardzo  promuj¹  z³o,  ¿e  a¿  zach³ystuj¹  siê  w  propagowaniu  go  a¿  po  wszystkie 
krañce  zdemoralizowanego  œwiata.   Jedynie  w  Niebieskim  Oblubieñcu  swym  mogê  posi¹œæ 
zbawienie   i   wszelk¹   wiedzê   ze   œwiata   Jego,    tak¿e   za   nic   mam   wszelkie   pouczenia 
i  doradztwa  ziemskie,  które  zawsze  przepe³nione  s¹  przejœciow¹  doczesnoœci¹.

30 kwietnia  2011 r.  we  œnie  dusza  ma  opuœci³a w Jezusie Chrystusie czasoprzestrzeñ,
który  momentalnie  ukaza³  siê  jej  w  szacie  bia³ej  jak œnieg, z w³osami równie¿ bia³ymi jakby 
z  czystej  we³ny  (Dn 7, 9),  a  od  ca³ej  Jego  postaci  rozchodzi³y  siê  lœni¹ce  bia³e  promienie, 
tak¿e  by³a  ona  zauroczona Ukochanym i o niczym nie myœla³a tylko o Nim. W tym ówczesnym 
momencie  przymru¿onymi  oczyma  dusza  ma  wch³ania³a  g³êbokoœci,  szerokoœci  i wysokoœci 
niepojêtych  nieskoñczonoœci  i  wszystko  rozumia³a  w  Oblubieñcu  Niebieskim,   którym  by³a 
przenikniêta  na  wskroœ, a ponadto by³a pewna, ¿e ona tam ju¿ zostanie na wiekuiste poza czasy.
Gdy  dusza  ma  wróci³a  do  krat  cielesnych,  a  ja  z  kolei  obudzi³am  siê,  to  prawie wszystko 
zosta³o   wymazane  z  pamiêci   mej,  pewnie   by³o   zbyt  wielkie,  aby  to  wszystko  przekazaæ 
zdemoralizowanemu  œwiatu,   który   za   ojca  ma  diab³a  i  spe³nia  po¿¹dania  jego  ( J 8,  44 ). 
Z  tej  przeb³ogiej  ³aski  zosta³y  mi  niewielkie  strzêpy,  które  bojê  siê  opisywaæ,   bo   jeszcze 
nie  tak  przeka¿ê  nadprzyrodzonoœæ  S³owa  Przedwiecznego,  za  które Umi³owany mo¿e mnie 
pokaraæ,  jedynie  tylko  tyle  dodam,  ¿e  by³a  to  przeb³oga  nowoœæ  dla  duszy  mej,  która  z t¹ 
wiekuist¹  niepojêtoœci¹  spotka³a  siê  po  raz  pierwszy.

30 kwietnia  2011 r.  po  po³udniu  tak  jakby  na  zawo³anie  ogarnê³a mnie niesamowita 
sennoœæ,   a   przy   tym   by³am   bardzo   os³abiona,   ¿e   zmuszona   by³am  po³o¿yæ  siê,  i  gdy
zasypia³am   czu³am,    ¿e   drêtwiej¹   mi   rêce   i   nogi,   a   poza  tym  mia³am  takie  odczucie,
¿e   jestem   wpychana  w  niebezpieczny   wir,   który   znajdowa³   siê   pode  mn¹,   dlatego  te¿
mia³am  krótkotrwa³e  zawroty  g³owy,  po  czym  nagle  zosta³am  wy³¹czona  z tej przemijaj¹cej
doczesnoœci  i  duchem  przenios³am  siê  w  Panu  naszym  nad  oceany,   gdzie  tam   duch   mój
lewitowa³,  i  nawet  p³ywa³  na  malutkiej  ³ódce  po  b³êkitnych  wodach. W tej przeb³ogiej ³asce 
duch  mój  by³  nad  wyraz  szczêœliwy,   a   ta   czyœciutka   i   niebieœciutka   woda  napawa³a  go 
radoœci¹,  a  spokój  jaki  p³yn¹³  z  wód  oceanicznych  powodowa³,  ¿e ca³ym duchem wielbi³am 
Wszechmocnego,  który  udzieli³  mu  tak  wielkie  rzeczy.

Duch  duszy  mej  nieustannie   wyrywa  siê  do  nadprzyrodzonoœci,   gdzie  króluje  jego 
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Pan  i  Stwórca,   dziêki  któremu  dusza  moja  tak  czêsto  opuszcza  czasoprzestrzeñ  i  lewituje 
w  Nim  w  niepojêtoœciach  Jego,   i   poznaje   te¿   ona  w  Nim  tajemnice  Jego,  które  poznaæ 
mo¿na  jedynie  bez  pow³oki  cielesnej  czyli  s¹  one  zarezerwowane tylko i wy³¹cznie dla dusz 
zbawionych.  Jeszcze  dusza  ma  jest  w  ciele,  ale  jestem  pe³na   nadziei w Bogu, ¿e otrzymam 
jeszcze  wiele  niepojêcie  przes³odkich  ³ask  Bo¿ych,   bo   przecie¿   mam   to   zapewnione  od 
Samego  Umi³owanego,  ¿e  do  koñca  ¿ycia  swego  dusza  ma  bêdzie opuszcza³a  w Nim cia³o, 
tak¿e  mam  iœæ  w  czystoœci  Bo¿ej  w  tej  ciernistej  i  najciemniejszej  nocy  wiary,  aby  dusza 
ma  mog³a  byæ  zbawiona.  Dusza  moja  opleciona  duchowym  uciskiem Boskiego Odkupiciela
z  ufnoœci¹  wykonuje  odwieczn¹  wolê  Jego  na  tych  bezpiecznych  szlakach  Jego, na których 
nieustannie  orzeŸwiana  jest  ona  drogocenn¹  moc¹  Jego.  Dziêki  ³asce  Kap³ana Niebieskiego
dusza   moja   ma   otworzone   bramy   sprawiedliwoœci,   które   prowadz¹   j¹   do   wiekuistego 
zbawienia,   dlatego  te¿  ¿yje  ona  wed³ug  praw  Jego,  aby  mog³a  zas³u¿yæ  sobie  na  wieczne 
zbawienie  w  Nim.

Najukochañszy  i  litoœciwy  Boski  Odkupiciel   jest   jedyn¹   moj¹   mi³oœci¹,  nadziej¹,
bo  przecie¿  On  jedyny  w  ca³ym  Wszechœwiecie  dostarcza  mi  si³y Swej na trudy grzesznego 
œwiata,  w  którym  ho³duje siê dzieciobójstwo nienarodzonych niechcianych dzieci, i zach³ystuje
siê  pseudonauk¹  i  przeró¿nymi  zboczeniami  wspomaganymi  przez  media.  Ojciec  Niebieski 
na   tak   zdemoralizowane   obecne  czasy  przeznaczy³  ods³oniêcie  duchowego  Dzie³a  Swego, 
które  prowadzê  z  Nim  na  czele  z  ods³oniêciem  tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego,  bo nie 
mo¿e  On  znieœæ  ju¿  tego,   ¿e   zosta³y   przeforsowane  wypaczone  modele  ¿ycia,  i  d¹¿y  siê
do  bezwzglêdnego  niszczenia  niewygodnych  i  niepoprawnie  politycznych  ludzi,  a  poza tym
zaostrzy³a  siê  walka  z  Koœcio³em.

Mam  wielk¹  ufnoœæ  w  Opatrznoœæ  Bo¿¹  i  zawsze  by³o  i  bêdzie, ¿e wszystkie Dzie³a
Bo¿e  s¹  trwa³e,  a  ¿eby  one  by³y  trwa³e,   to  musz¹  byæ  oparte  o  Chrystusow¹  Ska³ê,  a  do
tego  potrzebne  s¹  ofiary  i  krzywdy,  które   z   czasem  staj¹  siê  kamieniami  w  fundamencie 
budowli,   tak  jak  w  nadprzyrodzonej  misji  mej  fundamentem  wêgielnym  jest moja krzywda 
moralna   z   9. 10. 1985 r.  zwi¹zana  z  bezprawnym  nie  nadaniem  mi  stopnia  doktora,  która
odwiecznie  przygotowana  by³a   dla   d o b r a   duszy   mej,   i   dla   d o b r a   Dzie³a   Bo¿ego, 
do   którego   odwiecznie   zosta³am   zaplanowana,   co   ma   przeogromne  znaczenie  dla  ca³ej 
ludzkoœci,   bo   poprzez   moje   pos³annictwo   Rodzice   Niebiescy  reaguj¹  na  z³oœæ,  przemoc 
i  niesprawiedliwoœæ  ludzk¹,  która  rozprzestrzeniona jest na ca³ym zdemoralizowanym œwiecie.
Pragnê  dodaæ,  ¿e  w  moim  odwiecznym  powo³aniu  wszystkie moje cierpienia i krzywdy maj¹ 
wymiar   nadprzyrodzony,   bo   s¹   oœwietlane   œwiat³em   Bo¿ym,  tak¿e  wszystko  wiedzie  do 
zmartwychwstania  Chrystusowego,   gdzie   dusza  po  opuszczeniu  cia³a  stanie  siê  wiecznym, 
Boskim  pocz¹tkiem  ¿ycia  wiekuistego,  do  ¿ycia  tylko  w  Bogu  i  z  Bogiem.

Dla  Boga  nie  ma  spraw  beznadziejnych  i  poprzez  wyrz¹dzon¹  mi  krzywdê moraln¹ 
z  9.10.1985 r.,  która   jest  fundamentem  ods³oniêcia  tajemnicy  Bo¿ej Trójk¹ta Bermudzkiego 
dusza  moja  z  woli  Bo¿ej  wesz³a  w  Orbitê  Planów  Bo¿ych,   tak¿e   Trójca  Œwiêta  i  Mama
Niebieska  latami  prowadzili  mnie  do  Krzy¿a  Kalwaryjskiego,   aby   dusza  ma  za  pomoc¹ 
jego  wesz³a  w  posiadanie  odwiecznej  tej  tajemnicy,   która  frapuje  ludzi  od  wielu  wieków, 
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dlatego    te¿   nieprzerwanie   wznoszê   siê   ponad   wyrz¹dzone   krzywdy,   przeró¿ne   krzy¿e 
i   p³acê   dobrem   za   z³o,   nawet  dla  nieprzyjació³.   Ods³oniæ  tê  odwieczn¹  tajemnicê  Bo¿¹
tzn.  ca³kowicie,  bezgranicznie  i  ostatecznie  przylgn¹æ  jedynie  do  wiekuistego Boga, aby byæ 
harmonijnie  scalonym  z  Nim,  bo  przecie¿  wchodzenie  w  posiadanie  odwiecznych  tajemnic 
Bo¿ych   równoznaczne  jest  z  radosnym  opowiedzeniem  siê  za  prawoœci¹,  sprawiedliwoœci¹ 
i  wiernoœci¹,  bo  tylko  wtedy  za  poœrednictwem  mi³oœci  realizuje  siê  jak najdoskonalej wola 
Bo¿a,  bo  dziêki  niej  oczyma  Samego  Stwórcy  dusza  widzi  wszystko. 

K r z y ¿   nas   nigdy   nie   opuszcza   i   towarzyszy   nam   na   ka¿dym   kroku  poprzez 
Œwiêty  Chrzest,   Bierzmowanie   a¿   do   œmierci,  po  wszystkie  dni,   tak¿e   nie   inaczej   jest 
z  ods³oniêciem  odwiecznej tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, dlatego te¿ od Chrystusowego 
Krzy¿a  nikt  nie  zdo³a  odci¹gn¹æ  duszy  mej,  choæby  próbowa³,   bo   za   sam¹  próbê  spotka 
go  wieczne  potêpienie  chyba  ¿e,  w  porê  nawróci  siê,   bo   bez   Krzy¿a  wszystko  prowadzi 
do  przepaœci.   Poza   tym,   aby   w   ca³ej   pe³ni   poj¹æ  tê  omawian¹  tajemnicê,  to  musi  byæ
ca³kowita   o f i a r a   z   ¿ycia,   aby   w   ca³ej   pe³ni   poœwiêciæ   siê   ascetycznej  pracy,  która 
prowadzi  do  przekazania  nieomylnego  i  trwa³ego  na ca³¹ wiecznoœæ S³owa Bo¿ego, i poprzez 
ods³oniêcie  jej  œwiatu  ka¿dy  ma  zrozumieæ ogrom nadprzyrodzonego piêkna i bogactwa ¿ycia 
Bo¿ego  w  cz³owieku,  co  osi¹ga  siê  dziêki  modlitwie  i  ¿yciu  wed³ug  przykazañ  wiary.

Z  woli  Bo¿ej   dusza  moja   powoli   zbli¿a   siê   do   prawdy  i  mi³oœci  Bo¿ej,  i  moje
zbli¿enie  duszy  w  Chrystusie  do  Boga  sta³o  siê  za  spraw¹  Boga,  i  wszystko spe³nia siê nie 
po  ludzku  lecz  po  Bo¿emu,  bo  to  jest  Dzie³o  Bo¿e.   ¯yjê  Œwiat³oœci¹  œwiata,   dlatego  te¿ 
Rodzice  Niebiescy  kszta³tuj¹  duszê  m¹  na  podobieñstwo  Swe,  abym  by³a  jak najgodniejsz¹ 
Ich   córk¹,   tak¿e  w  Duchu  Bo¿ym  dusza  ma  wesz³a  w  pe³niê  œwiat³oœci  i  prawd  Bo¿ych, 
aby  wszystko  mog³o  byæ  realizowane  zgodnie  z  Odwiecznym  Planem  Bo¿ym. 

£ a s k a   B o ¿ a   dotar³a   do   duszy   mej   dziêki   wielkiemu  mi³osierdziu  i  nikt  nie 
oderwie  mnie  od  pos³annictwa  mego,   bo   jest   niemo¿liwoœci¹   oddzieliæ   mnie  od  Krzy¿a
Chrystusowego,  w  którego  wros³am,   tak¿e   jedynie   œmieræ  mo¿e  oderwaæ  mnie  od  niego, 
ale   Jezus   Chrystus   czuwa   nad   wszystkim,  i  mimo  przeró¿nym  przeciwnoœciom  z  woli 
Boga  i  tak  wszystko  bêdzie  doprowadzone  do  szczêœliwego  koñca,   a   dusza  ma  przejdzie 
na  wiecznoœæ  w  czasie  wyznaczonym  przez  Boga. 

W   swoje   pos³annictwo   latami   wk³adam   jak   najwiêcej  mi³oœci  i  kluczem  wejœcia
w  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego   jest   m o d l i t w a,  która  otwiera  Serce Bo¿e, dziêki 
której  mo¿emy  stan¹æ  “ twarz¹  w  Twarz ”  z  Bogiem,   a   ¿eby  do  tego  dojœæ  trzeba  ci¹gle 
doskonaliæ siê, ¿yæ nadprzyrodzonym duchem i oddaæ siê w ca³ej pe³ni Boskiemu Oblubieñcowi,
który  jedynie  duszy  wybranej pozwoli stan¹æ na wprost Siebie.  Odda³am ¿ycie swe odwiecznej 
M¹droœci  Bo¿ej   i   dajê   z   siebie   wszystko  -  serce  i  duszê  Ojcu  Niebieskiemu,  i  poprzez 
przeogromn¹  mi³oœæ  zd¹¿am  w  Bogu  do  Ÿród³a  nadprzyrodzonych  prawd, dlatego te¿ z woli 
Bo¿ej  poprzez  swoje  odwieczne  powo³anie  bardzo  pragnê  przyjœæ  z  pomoc¹  Polsce, swojej 
ukochanej  OjczyŸnie,   wszystkim  rodzinom  ca³ej  ludzkoœci,  jak  i  katolickiemu  Koœcio³owi, 
jedynemu  prawdziwemu  w  ca³ym  Wszechœwiecie.  
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Z Z Z  Mój  jedyny  Mistrzu  Niebieski  dla  Ciebie  nie  ma  nic  niemo¿liwego  i dusza 
moja   pod   baczn¹  Opiek¹  Tw¹  nieustannie  zd¹¿a  do  wytkniêtego  celu,  nie  zwa¿aj¹c  i  nie 
poddaj¹c  siê  trudnoœciom,   które   s¹   przemijaj¹ce,   dziêki   którym   uœwiêca   siê   i  wchodzi 
w  kontakt  z  Tob¹.  Jezu  Chryste  tak  jak  Twoje  pos³uszeñstwo  wobec woli Ojca przyczyni³o 
siê  do  zbawienia  œwiata,  tak  i  bezgraniczne pos³uszeñstwo córki Twej prowadzi do zbawienia 
jej duszy,  i  prowadzi³o  te¿  do ods³oniêcia odwiecznej tajemnicy Twej Trójk¹ta Bermudzkiego,
któr¹  ju¿  ods³oni³eœ  duszy  mej,   któr¹   drog¹   internetu   stopniowo   ods³aniam   œwiatu,  aby
przygotowaæ  ca³¹  zniewolon¹  ludzkoœæ  na  jest  ostateczny  odbiór.

Boski  Mistrzu  zsy³asz  ca³y  czas  tyle  przykrych  doœwiadczeñ,  aby  wyniszczyæ  moj¹ 
w³asn¹  mi³oœæ,  ale  zawsze  pocieszasz  i  umacniasz  mnie,  mimo otaczaj¹cych mnie ciemnych
nocy  i  wielkiej  s³aboœci  duszy.  Jezu  naj³askawszy,  wszystko co mam i czym jestem pochodzi
od  Ciebie,  i  jesteœ  moim  dziêkczynieniem,  i  ¿ycie  Twoje  sta³o  siê  Ÿród³em dzia³ania duszy
mej,  która  za  przyczyn¹  Tw¹  wesz³a  do  chwa³y  Twej z chwil¹,  kiedy nazwa³eœ mnie “córko
Moja.”   Mój   niezast¹piony   Oblubieñcze   Niebieski  dopomó¿  mi,  aby  dusza  moja  sta³a  siê
Twoj¹  Œwi¹tyni¹,  i  ¿ebyœ  Jezu  zawsze  mówi³  przez  usta  moje.  Amen !  Z Z Z 

12 maja  2011 r.  po  pó³nocy  najprawdopodobniej  dusza  moja  opuœci³a  w  Chrystusie 
 cia³o,  a  wnioskujê  to  z  tego,   ¿e   tu¿   nad   ca³¹  kul¹  ziemsk¹  zobaczy³a  ona  Ukochanego 
w  rozpromienionych  promieniach,  które  rozchodzi³y  siê  od  Niego. Dusza ma tak bardzo by³a
oniemia³a,  a  nawet  chwilowo  pora¿ona  widokiem  Oblubieñca  swego,  ¿e  nie  mog³a  wprost 
nadziêkowaæ  siê  Mu,  ¿e  dost¹pi³a  tak  wielkiej  ³aski  Jego,   poprzez   któr¹   zrozumia³a  ona, 
¿e  Najœwiêtszy  przyszed³  wzmocniæ  j¹,  aby  dope³ni³o  siê  w  Nim  Dzie³o  Jego.   Poprzez  tê 
³askê  Nieœmiertelny  odrobinê  pocieszy³  duszê  m¹  w  Sobie,   aby  mog³a  ona  chocia¿  przez 
chwilê  przebywaæ  w  zas³onie  Przybytku  Jego,  który  dla  dusz  zbawionych  jest  wstêpem  do 
wiekuistego  Królestwa  Jego.

Na   mojej   kalwaryjskiej  drodze  w  nieskoñczonej  pe³ni  Króla  ca³ego  Wszechœwiata,
Jezusa  Chrystusa  urzeczywistniam  odwieczne  powo³anie,   dziêki  któremu  dusza  ma  wesz³a
w   nieskoñczone,   niepojête   tajemnice   Jego,    które   wystêpuj¹   w   niepojêcie   przepiêknej,
niebieskiej   harmonii   Ducha   Œwiêtego   w   Ojcu   Przedwiecznym  poprzez  Zbawiciela.  Gdy 
dusza  moja  jest  w  pow³oce  cielesnej,  to  w  cieniu  Najœwiêtszego  odrobinê  syci  siê  jeszcze
tajemnicami  Jego,  które  mog³a  ogl¹daæ  i  kosztowaæ  w œwiat³oœciach nad œwiat³oœciami Jego,
gdy  by³a  ona  w  Nim  podczas  mistycznych  nocy,   a   ponadto   jako  oblubienica  Oblubieñca 
Niebieskiego  ci¹gle  rozmyœla  ona  o  Nim  i  ci¹gle  szuka  Jego,  gdy  On  chocia¿by na chwilê 
zostawi  j¹  sam¹  sobie.

15 maja  2011 r.  we  œnie,  gdy  dusza  ma  ponownie  opuœci³a w Bogu czasoprzestrzeñ,
to  mia³a  ona  jakby  przed³u¿on¹  ³askê  z  poprzedniej mistycznej nocy, poniewa¿ znowu trwa³a
ona  u  stóp  Ukochanego,  który  w  cichoœci  tak  mi³oœnie  i  ³askawie  patrzy³  na  ni¹,  ale  tym 
razem  nic  On  nie  rzek³  do  niej,  bo  s³owa  by³y  zbyteczne.  Gdy  dusza  ma  w pe³nej radoœci 
Oblubieñca  swego  syci³a  siê  widokiem  Jego,  jedynie  w  wielkim wzruszeniu przez ³zy rzek³a 
do  Niego:  � Najukochañszy  Panie  mój,  nieustannie  pijê  kielich  goryczy  swej   i   wcale  nie 
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skar¿ê  siê,  jedynie  tylko  przekazujê  relacjê  Tobie,  która  zawarta  jest  równie¿ w duchowych 
ksi¹¿kach  mych  pisanych  w  Tobie,  aby  by³  œlad, ¿e poprzez cierpienie nad wyraz mi³owa³am 
Ciebie.     W   dalszej   czêœci   tej   mistycznej   ³aski   dusza   moja   znalaz³a  siê  w  niepojêcie
przes³odkich   jasnoœciach   Kap³ana  Niebieskiego,   które   by³y   dla   niej   m¹droœci¹   nie  do
ogarniêcia,  i  gdy  ona  w  Ukochanym  zaczê³a  wch³aniaæ te niebiañskie tajemnice,  to wówczas 
momentalnie  ona  wróci³a  do  przemijaj¹cego  cia³a,   a   gdy  obudzi³am  siê,  w³aœnie  ta  czêœæ 
zosta³a  wymazana  z  pamiêci  mej, i pewnie te duchowe przeb³ogoœci s¹ jedynie zarezerwowane 
dla  dusz  zbawionych,  dlatego  te¿  dusza  ma  nie  mog³a  zabraæ  je  zza  œwiata, aby przekazaæ 
je  potomnym.

Dusza  ma  obleczona  w  M¹droœæ Najœwiêtszego (Jk 3, 17) wytrwa³a jest w Nim i raduje 
siê  z  tego,  ¿e  pokornie  wykonuje  umi³owan¹  wolê  Jego,  która  odrobinê   koi  niemi³osierny 
ból  Jego.  Zauwa¿y³am,  ¿e  na  obecnej  mojej  drodze  krzy¿owej,  i  to ju¿ od d³u¿szego czasu,
¿e   kiedy  dusza  ma  spotka  siê  z  Umi³owanym  w  mistycznej  nocy,   to   zaraz   parê   godzin
póŸniej   mam   jakiœ   z i e m s k i   c i o s,  tak¿e  jak  widaæ  upojne  ³aski  z  duchowego  œwiata 
s¹  zapowiedzi¹  przemijaj¹cych  niepowodzeñ.

20 maja  2011 r.  we  œnie  po  pó³nocy  na  krótk¹  chwilê  dusza  ma opuœci³a w Boskim
Odkupicielu  czasoprzestrzeñ  i  od  razu  zrozumia³a,  ¿e  jest  dusz¹,  która  opuœci³a cia³o, tak¿e 
w  radosnej  mi³oœci  z  niewiarygodn¹  szybkoœci¹  przemieszcza³a  siê  ona  w  Ukochanym i nie 
mog³a  naradowaæ  siê,  ¿e  takie  niepojêtoœci  mo¿e  ogl¹daæ  w  Nim.  W  tej  przeb³ogiej  ³asce 
dusza ma wesz³a w tajemne niepojêtoœci przeolbrzymiej nieskoñczonoœci Kap³ana Niebieskiego
i  stara³a  siê  to wszystko zapamiêtaæ, aby mog³a zabraæ to ze sob¹ do cielesnego, tymczasowego
mieszkania,  ale  gdy  ona  wróci³a  z  tej  duchowej podró¿y, to niestety wiele nadprzyrodzonoœci 
zosta³o  wymazane  z  pamiêci  mej,  tak¿e  napisa³am  tyle,  co  zosta³o  w  niej.

W   znaku   Bo¿ej   mi³oœci   mam   wiele   ³ask  Bo¿ych,  tak¿e  zanurzona  w  paschalnej 
tajemnicy  Umi³owanego  moc¹  mi³oœci  Jego  i w pe³ni Jego umiejêtnie odczytywa³am  z n a k i 
c z a s u   i   zestawia³am   je  w  poszczególnych  ³añcuchach  mistycznych,  które  wzajemnie  s¹
powi¹zane   i   tworz¹   przepiêkn¹   nadprzyrodzon¹  harmoniê,  bo  miêdzy  znakami  czasu  jest
wielka  zgodnoœæ,  tak  jak  miêdzy  wiar¹  Pana naszego a rozumem (Œwiêty Tomasz z Akwinu).
Jako   mistyczna   córka  Chrystusa  zawsze  odczytujê  ¿ycie  swe  w  Nim,  i  te¿  w  Nim  zasnê 
na   ca³¹   wiecznoœæ,   aby   dusza   moja   mog³a  rozkoszowaæ  siê  nienasycon¹  mi³oœci¹  Jego. 
Na   mojej   drodze   œwiêtoœci   dusza  ma   czasami   te¿   kosztuje   N i e b a,   i  kiedy  ona  jest 
w  ciele,  to  ja  jeszcze  odrobinê  ¿yjê  tym  przedsmakiem  ¿ycia wiecznego, którego nie sposób
opisaæ.  Najukochañszy  Nauczyciel  Niebieski  nauczy³  córkê  Sw¹  Annê  wielkiej  cierpliwoœci
i  pokory,   aby  by³a  ona  giêtkim  narzêdziem  w  Œwiêtych  Rêkach  Jego,   dlatego   te¿   nasze 
wole  zjednoczy³y  siê,   abym   moc¹   Jego   mog³a  kontynuowaæ  swoje  odwieczne  powo³anie 
wœród   œ w i ê t y c h   z n a k ó w   c z a s u,   które  rozœwiecaj¹  mi  ciemne  noce  ducha.

23  maja  2011 r.   po   godz. 3. 00  nad  ranem  we  œnie  dusza  ma  z  radoœci¹  wyrwa³a
siê  w  Panu  naszym  z  cielesnych  krat  i  z  mi³osnym  uwielbieniem  lewitowa³a  w  radosnych 
ciemnoœciach  Najœwiêtszego  zupe³nie  wy³¹czona  ze  wszystkiego,  co  zostawi³a  na  grzesznej 
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ziemi,  jedynie  tylko  skoncentrowana  by³a  na  wielkim  wielbieniu  Ukochanego i smakowaniu 
niepojêtych  tajemnic  Jego.  Tej  przeb³ogiej  ³aski  ze  œwiata  duchowego nie sposób przekazaæ, 
bo   nie   mieœci   siê   ona   w   ¿adnych   formach,   ani   te¿  w  pojêciach,   jedynie  tylko  mogê
wspomnieæ,   ¿e   dusza   ma   mimo,   ¿e   nie   oddycha,   ale   by³a   ona  jakby  na  nieustannym 
wdechu  pojmowania  tych  radosnych  niepojêtoœci,  które  pierwszy  raz  widzia³a  i  pojmowa³a
mimo,   ¿e  tak  czêsto  opuszcza  ona  w Bogu  czasoprzestrzeñ,   który  przecie¿  wprowadza  j¹ 
w  coraz  to  nieznane  niepojêtoœci  Swe,  tak¿e  jak  widaæ  w  nieskoñczonym  œwiecie Stwórcy 
nie   ma   koñca   w   poznawaniu   ukrytych   tajemnic  Jego,  które  istniej¹  od  ca³ej  wiekuistej 
wiecznoœci.  Gdy  dusza  moja  z  tej  przecudownej  ³aski  nad  ³askami  wróci³a  do  krat  swych, 
to  w  pierwszej  chwili,  gdy  obudzi³am  siê,  to  nie  wiedzia³am,   gdzie   jestem  tym  bardziej, 
¿e  trochê  krêci³o  siê  mi  w g³owie  pod  wp³ywem  niesamowitego  wiru,   który  wci¹ga³  mnie
w  ziemiê,  ale  gdy  ju¿  dosz³am  do  siebie,  to  bardzo  ¿a³owa³am,  ¿e  dusza  ma nie pozosta³a
w  wieczystych  s³odkoœciach  Umi³owanego.

Strumienie   Boskiej   rozkoszy   rozp³ywaj¹   siê  po  wszystkich  cz³onkach  cia³a  mego,
tak¿e  serce,  rozum,  jak  i  ca³a  dusza  moja  ¿yj¹  w  ukrytych  prawdach  Najœwiêtszego,  które
s¹  prawdami  wiecznymi  podporz¹dkowanymi  dobru  ka¿dej  duszy  i  s¹ zupe³n¹ odwrotnoœci¹
do   promowanych  “prawd”  przez   faryzeuszy   Jego,   którzy   obecnie   przyjêli   jednoznaczn¹
postawê,  aby  deptaæ  dekalogi  Bo¿e  i  Œwiêty Chrystusowy Krzy¿,  a  przecie¿  “ K r z y ¿  jest 
symbolem  cierpienia  i  ofiary,  a  jednoczeœnie  odkupienia  i  zbawienia ” ( Papie¿  Franciszek).
Wszechwiedz¹cy   w   szczególny   sposób   naznaczy³   mnie   k r z y ¿ e m,   który   nieustannie
wzmacnia   moje   poczynania   na   drodze   œwiêtoœci   oraz   pozwala   mi   wejœæ   w  tajemnice
Umi³owanego,   jak  i  w  tajemnice  przewrotnych  serc  i  dusz,   które   s¹   obrzyd³e   dla   Pana
naszego  (Prz 10, 20),  abym  mog³a  przekazaæ  swój  mi³osny  testament w³aœnie dla wszystkich 
innowierców,   którzy   odrzucili   S³owo   Pañskie   koczuj¹c   na   swojej  przemijaj¹cej  nic  nie 
wartej  m¹droœci,  która  wiadomo,  ¿e  na  nic  siê  zda  (Jr 8, 9).

Ojciec  Przedwieczny  objawi³  Moj¿eszowi Swoj¹ istotê i imiê: “ Jam Jest, Który Jest ”, 
tak¿e  On  zawsze  przemawia  przez  Proroków  i  wybrane  przez Siebie owce Bo¿e i w obecnej 
dobie   czasu   przemawia   poprzez  duszê  moj¹  w  Jezusie  Chrystusie,  w  którym  “ wszystkie
skarby   m¹droœci   i   wiedzy   s¹   ukryte ” ( Kol 2, 3 ),   abym   przekaza³a   grzesznej  ludzkoœci
duchowe  Dzie³o  Jego  i  zwyciê¿y³a  w  Nim.  W  mojej nadprzyrodzonej misji ma siê wszystko
wype³niæ to,  co sprawiedliwe (Mt 3, 15),  tak¿e  za  wstawiennictwem  Niepokalanej z oddaniem
wype³niam  wolê  Bo¿¹  bêd¹c cierpi¹cym œwiadkiem Zmartwychwsta³ego (Dz 9, 15-16).  Jestem 
œwiadoma  misji  swej,  któr¹  pe³niê  wobec ca³ej ludzkoœci, która pozwala mi ¿yæ w niepojêtych 
œwiat³oœciach  najg³êbszych  tajemnic  Ojca  Przedwiecznego,  dla  którego  poœwiêci³am siê jako 
jedynej  mojej  mi³oœci,   dlatego   te¿  nieprzerwanie  jestem  inspirowana  Bogiem,  aby poprzez 
nadprzyrodzon¹   misjê   sw¹  wszyscy  chrzeœcijanie  w  Duchu  Œwiêtym  poprzez  Bogurodzicê 
mogli  powróciæ  do  pe³nej  jednoœci  w  Panu  naszym.

24  maja  2011 r.   we   œnie,    który   odbiera³am   jako   realn¹   rzeczywistoœæ   obecnej 
doczesnoœci  zosta³am  zamustrowana  na  naukowy  statek pod bander¹ amerykañsk¹ i p³ywa³am 
na  nim  po  Oceanie  Atlantyckim,   i   ku   zdumieniu   ca³ej  za³ogi  lewitowa³am  w  Bogu  nad 
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statkiem  i  wokó³  S³oñca,  tak¿e  by³am  nad wyraz szczêœliwa na tle przeczystej, niebieœciutkiej 
wody  i  b³êkitnego  Nieba.

Gdy   dusza   moja   we   œnie  opuszcza  w  Chrystusie  czasoprzestrzeñ,  to  ona  od  razu 
w  Nim  wie,  gdzie  jest,  bo  rozumem  Jego  wszystko  pojmuje  w  Nim,   chocia¿   czasami  s¹ 
takie  sporadyczne  wypadki,  ¿e  nie  ma  ona  ³aski  zrozumienia  czy  faktycznie  opuœci³a cia³o, 
czy  te¿  mo¿e  jest  to  mistyczny  sen,   albo   te¿   realna  doczesnoœæ ?,  ¿e  ona  wraz  z  cia³em 
lewituje  w  Umi³owanym  w  tym  przemijaj¹cym,  grzesznym  œwiecie.  W  ciemnej nocy ducha 
dusza  moja  w  Oblubieñcu  Niebieskim  przedziera  siê  przez  g³êbokie  i  gêste  ciemnoœci, aby 
w  ¿yciu  przysz³ym  mog³a  ona zas³u¿yæ sobie na jasnoœci nad jasnoœciami u tronu Ukochanego, 
który  ju¿  dawno  poœlubi³  j¹  w  Sobie,   jedynie   tylko   coraz  bardziej  urabia  j¹  w  Sobie  na 
podobieñstwo  Swe. 

Gdy   z   tak   licznych   podró¿y   duszy   mej  z  zaœwiatów  Trójjedynego  Boga  wraca 
ona  w  Nim  do  tymczasowego  cia³a  swego,  to   z a l e d w i e   p a r ê   r a z y  mia³am  k³opot 
ze  wstawaniem,   bo   przecie¿   zosta³am   pobudzona  do  ¿ycia  tchnieniem  duszy  mej,   która 
jest   ju¿   w   moim   ciele   i   wówczas   nie   mog³am   tego   znieruchomia³ego  cia³a  w  ¿aden 
sposób  uruchomiæ,  i  mia³am   takie   wra¿enie,   ¿e  ono  jest  ca³e  z  kamienia,   tak¿e  le¿a³am 
kompletnie  bezsilna  i  bezw³adna,   jedynie   tylko   to   mój   mózg  pracowa³  w  takim  lekkim 
zamroczeniu,  ale  by³am  œwiadoma  wszystkiego,   tak¿e   potrzebowa³am   trochê  czasu  zanim 
cia³o  me  nabra³o  giêtkoœci  i  ciep³oty,  ¿ebym  mog³a  wstaæ  w Panu  naszym.  Pragnê  jeszcze
dodaæ,   ¿e   mimo,   ¿e   podczas  snu  dusza  moja  opuszcza³a  w  Bogu  cia³o  tysi¹ce  razy,  ale 
z a l e d w i e   p a r ê   r a z y   czu³am  uk³ucie  na  czubku  g³owy,  jak  ona  wychodzi³a  z cia³a,
to  tak  jak  czujemy  noc¹,  ¿e  mamy  oddaæ  mocz  i  wówczas  wstajemy.

Z   woli   Wszechmocnego   dusza   ma   wesz³a  w  bezdenne  mi³osierdzie  Jego,   tak¿e 
w  duchu  skupienia  Jego,  w  wewnêtrznej  harmonii  œwiata  doczesnego  i  duchowego,  ulegle 
i   pokornie  w  oderwaniu  od  wszystkiego,   co   przemijaj¹ce   wype³niam   wyroki  i  obietnice
Jego,   i  skoro  rozpoczê³am,  to  pod  wzglêdem  pisemnym  zakoñczy³am  ju¿  duchowe  Dzie³o 
Jego,  tak¿e  nie  odst¹piê  od  Prawdy  Bo¿ej,  bo  ona  gwarantuje  wieczne zbawienie dla duszy 
mej.  Jedynie  tylko  w  m¹droœci  Najœwiêtszego mog³am dokonaæ tak wielkiego Dzie³a Niebios, 
które  obecnie  drog¹  internetu  zaczê³am  ju¿  broniæ  i  obroniê  je  w Bogu, poniewa¿ dokona³a 
siê  pe³nia  na  nie  mimo,  ¿e  jeszcze  jestem  w  czasie,  aby  móc  przynieœæ jak najdoskonalszy 
owoc  Pana  naszego,   a   wiadomo,   ¿e  ca³kowita  pe³nia  nast¹pi  po  œmierci  mej,   gdy  dusza 
ma  wejdzie  w  nieœmiertelnoœci  Stwórcy  na  ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ.

16  grudnia  2011 r.  po  pó³nocy  we  œnie  dusza  ma  na  parê  chwil  opuœci³a  w  Bogu 
czasoprzestrzeñ   i  radoœnie  lewitowa³a  w  Nim  w  niepojêtych  Przestworzach  Jego  syc¹c  siê
chwilow¹   pe³ni¹   ¿ycia   wiecznego,    tak¿e   w   tej   upojnej   ³asce   nie   mog³a   ona   wprost
naradowaæ  siê  ogromem  duchowego  piêkna  nad  piêknoœciami,  które  zewsz¹d  j¹  otacza³y.

Z  woli  mi³osiernego  Ojca  Niebieskiego w mistycznych nocach dusza ma bardzo czêsto
opuszcza   w   Nim   cia³o,   tak¿e   l e w i t u j e   ona   w  Nim   w   niepojêtych   doczesnoœciach 
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i  nieskoñczonoœciach  Jego,  i  poznaje  rozumem  Jego  tajemne  sprawy  Jego, które nie sposób
przekazaæ  ograniczonym  ludzkim  jêzykiem,  bo  to  trzeba  wszystko  widzieæ,  tak¿e  na  miarê
moich   mo¿liwoœci   z   pomoc¹   Ukochanego  przekaza³am  duchowe  sprawy  Jego  jedynie  na
podstawie   prze¿yæ    duszy   mej   dla   pokrzepienia   i   nawrócenia   najgorszych  grzeszników 
i  zagubionych  owiec,  które  ¿yj¹  w  tymczasowym  diabelskim  ksiêstwie,  które  prowadzi  ich
dusze  na  wieczn¹  zgubê  do  piekielnego  piek³a,   sk¹d  nie  ma  absolutnie  ¿adnego  odwrotu,
ani  te¿  pomocy.

Gdy  dusza  ma  lewituje  w  Chrystusie  w  sferach  Jego,  to  ona  przemieniona w Niego
wysy³a  blask  promieni  Jego,   i   te   ciemnoœci   dla   niej   w  wielu  wypadkach  s¹  jak  gdyby 
pó³mrokiem,   bo   przecie¿   oczyma  swymi  ona  widzi  bardzo  dok³adnie  otaczaj¹ce  j¹  sfery.
Nieœmiertelny  Przyjaciel  Niebieski  wprowadzi³  duszê  m¹  w  niewyczerpan¹,  mi³osn¹ g³êbiê 
S³owa  Swego,   tak¿e   ona  jako  œwi¹tynia  Boga  (1 Kor 3, 16-17)  przenika  w  Nim  nie  tylko 
rzeczywistoœci  naszego  czasu,  ale  równie¿  wiecznego  czasu. 

Dusza  ma  têskni  za  niepojêcie przeœlicznymi jasnoœciami Bo¿ymi, gdzie w prawdziwej 
mi³oœci  Bo¿ej  ona  widzi  i  kontempluje  ogrom  tajemnic  oraz  darów Królestwa Niebieskiego 
i  mimo,   ¿e   ona   kosztowa³a   te   s³odkoœci   Bo¿e  jedynie  odrobinê,  ale  wystarczaj¹co,  aby 
wiedzia³a,   co   dzieje   siê   ze   zbawionymi  duszami,  które  w  ca³kowitej  œwiêtoœci  wiecznie 
przebywaj¹   w   samym   Niebie,   gdzie   wystêpuj¹   jasnoœci  nad  jasnoœciami,  ¿e  nie  sposób 
sobie  to  nawet  wyobraziæ,   bo   przecie¿   wiadomo,  ¿e  tam  nic  nie  dochodzi,  jedynie dusze 
przebóstwione  w  Samego  Boga.

14  kwietnia  2012 r.   po   pó³nocy,   nie  jestem  za  bardzo  pewna  czy  to  by³  sen  czy 
te¿   dusza   ma   opuœci³a   cia³o ?,   poniewa¿   wszystko  odbiera³am  tak,  jakby  to  by³a  realna
rzeczywistoœæ,  a  mianowicie  na  Jasnej  Górze  w  Czêstochowie z zakrystii,  która znajduje siê 
przy przecudownym Najœwiêtszym Obrazem Matki Bo¿ej  wychodzi³ nad wyraz rozpromieniony 
i  szczêœliwy  Œwiêtobliwy  Jan  Pawe³  II - gi,   który   ubrany  by³   w  niepojêcie  mieni¹c¹  siê 
biel,  a  kieruj¹c  siê  ju¿  do  wyjœcia  uœmiechn¹³  siê do mnie i pozdrowi³ mnie w Panu naszym, 
a  ja  by³am  tak  szczêœliwa  i   jednoczeœnie  zaskoczona,   ¿e   widzê   tak   Wielkiego   Papie¿a, 
¿e  z  tego  wszystkiego  zaniemówi³am,  i  tylko  g³ow¹  skinê³am  i  lekko  siê  uœmiechnê³am.

Dusza   naszego  Wielkiego  Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go  dok³adnie  œledzi  poczynania
me  w  Dziele  Mistrza  Niebieskiego,   tak¿e  za  jej  wstawiennictwem  ci¹gle  mam  odnawiane 
si³y  w  Panu  naszym,  i  w  œwietle  mi³oœci  Niebios  przekaza³am  duchowe  Dzie³o Bo¿e, które
ma   uleczyæ   nie   tylko   zniewolon¹   Europê,   ale  ca³y  zdegenerowany  œwiat,  który  poprzez 
swoje  oszustwa,  niesprawiedliwoœci  i  najprzeró¿niejsze  okrucieñstwa  traktuje cz³owieka jako
zwyk³y  przedmiot.   

Z   moich   duchowych   zapisków   jasno  wynika,   ¿e  Wszechmocny  przeznaczy³  mnie 
do  wy¿szego  ¿ycia  duchowego  w  Sobie,  bo  przecie¿  dusza  ma doœæ czêsto opuszcza w Nim 
pow³okê  cielesn¹  i  wchodzi  ona  w  ponad  wszelkie  poznanie,   do  wznios³ych  i  niepojêtych 
tajemnic  Jego,   które   przewy¿szaj¹   nasz  rozum,  tak¿e  nie  sposób  uj¹æ  je  w  formach,  ani 
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te¿  w  pojêciach.    Realizujê   p l a n   m i ³ o œ c i   Ojca   Przedwiecznego,    który   wprowadzi³
duszê   m¹  w  najg³êbsze  tajniki  niedostêpnych  tajemnic  Swych, tak¿e zag³êbia siê ona w Nim
i   uczestniczy   w   misterialnych   tajemnicach  Jego   poprzez   prowadz¹ce  tajemnicze  schody
kontemplacji,  które  prowadz¹  j¹  do  zjednoczenia  z  Nim  Samym.

20 kwietnia 2012 r.  w  mistycznym  œnie,  który  odbiera³am,  jako  realn¹ rzeczywistoœæ 
duchowej  drogi  mej  w  doczesnym  œwiecie  znalaz³am siê w Królewskiej Katedrze na Wawelu
w  Krakowie  podczas  odprawiania  Mszy  Œwiêtej  przez  B³ogos³awionego  Jana  Paw³a  II-go
w  otoczeniu  ksiê¿y  samych  arcybiskupów  i  kardyna³ów,   których   by³o   tam  bardzo,  ale  to
bardzo  wielu.    B³ogos³awiony   Ojciec   Œwiêty   Jan   Pawe³   II - gi    skoncentrowany   by³  na 
odprawianiu  Mszy  Œwiêtej,  któr¹  koncelebrowa³  w  asyœcie  tylu  dostojnych  ksiê¿y,  tak¿e on 
nie  widzia³  mnie,  tylko  ja  jego,  i  z  tych  wszystkich  konsekrowanych  synów  Pana naszego, 
jedynie   tylko   od   niego   wychodzi³y   nadzwyczaj   bia³o - z³ociste   promienie,   zarówno   od
twarzy,  r¹k,  jak  i  od  ca³ego  bia³ego  stroju  jego,  który  niesamowicie  mieni³  siê  i  wydawa³ 
nieziemskie  promienia  na  ca³¹  Katedrê,  co  nieco  razi³o  to  oczy  me.  W tej opisywanej ³asce
by³am  tak  zafascynowana  t¹  niezwyk³¹  nadprzyrodzon¹  otoczk¹  w  której znajdowa³ siê nasz 
Polski  Papie¿,   ¿e   by³am   pewna,   ¿e   jestem   œwiadkiem  autentycznego   cudu,  ¿e  Rodzice 
Niebiescy  otoczyli  go  Swoj¹  mistyczn¹  zbroj¹,   która   ma  chroniæ  go  w  wype³nieniu  misji 
jego.   Gdy  obudzi³am  siê,   to  zrozumia³am,   ¿e  dusza  B³ogos³awionego  Jana  Paw³a  II - go, 
która    od   samego   pocz¹tku   jest   w   Niebie    bardzo    dok³adnie   œledzi   moje   poczynania 
w   duchowym   Dziele  Kap³ana   Niebieskiego,  tak¿e  ta  kolejna  ³aska  z  nim  jest  nieustann¹ 
aprobat¹  dla  nadprzyrodzonej  misji  mej.

Ojciec  Œwiêty   Jan   Pawe³   II - gi,  którego  dusza  by³a  beatyfikowana  1. 05. 2011 r., 
a  kanonizowana  27.04.2014 r.  by³  bardzo odwa¿ny za ¿ycia swego, bo przecie¿ we wszystkich 
swoich  pielgrzymkach  dopomina³  siê  o  prawa  ka¿dego cz³owieka zdaj¹c sobie sprawê z tego, 
¿e  marksizm  zosta³  zast¹piony  ateizmem  czy  te¿ si³ami  lewicowo-liberalnymi ze wszystkimi 
jej od³amami, ¡ które  wychwalaj¹c wolnoœæ, zmierza do zniszczenia samych korzeni moralnoœci 
ludzkiej  i  chrzeœcijañskiej ¢ (Œw. Jan Pawe³ II-gi)  i  mimo,  ¿e  w  ostatnich  latach  pontyfikatu 
by³   on   bardzo   schorowany,  ale   do   koñca   aktywnie   pracowa³  w  winnicy  Pana  naszego, 
i  przeprosi³  te¿  za  wszystkich  niewiernych,  niekonsekwentnych  i niedba³ych synów Koœcio³a
katolickiego,    którzy    wyrz¹dzili    wiele   krzywd   owcom   Bo¿ym   w   przesz³oœci   mówi¹c,
¿e  � oddalaj¹  siê  zmys³owi  kap³ani  od  ducha  Chrystusa  i  od  Jego  Ewangelii, i zamiast daæ 
œwiadectwo    ¿ycia   inspirowanego  wartoœciami  wiary,  ukazali  œwiatu  przyk³ady  i  dzia³ania, 
bêd¹ce  w  istocie  Ÿród³em  antyœwiadectwa  i  zgorszenia.     Za   wszystkie  grzechy  kap³anów 
przeprosi³  te¿  Benedykt  XVI - ty emeryt,   jak  i  obecny  Papie¿  Franciszek,   który  w  Jezusie 
Chrystusie  kontynuuje  orêdzie  swoich  poprzedników  dla  dobra  Koœcio³a  Pana  naszego.

K  Król   Chwa³y,   Jezus   Chrystus,   który   ukryty   jest  w  tajemniczych  niepojêtych
ciemnoœciach   Swych  wprowadza  dusze  oddane  Jemu  w  bezdenne,  niezmierzone  tajemnice 
Swe,  aby  one  ju¿  za  ¿ycia  swego  odrobinê  kosztowa³y   i   poznawa³y  bezkresne,  wiekuiste 
nieskoñczonoœci  Jedynej  Przedwiecznej  Œwiat³oœci  Jego.  Mimo,  ¿e  duszy  mej brakuje wiele
do doskona³oœci,  ale  duchowo  ona  ju¿  dawno zosta³a poœlubiona najukochañszemu Boskiemu 
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Oblubieñcowi,   tak¿e  ona  wszystko  dzia³a  w  Nim,  przez  Niego,  jak  i  dla  Niego,  i  st¹d  te 
niewyczerpane  si³y  me,   które   przecie¿   ci¹gle   s¹   odnawiane   w  Umi³owanym  i  wyraŸnie
widaæ,   ¿e   ja   nikogo   nie   potrzebujê   do   ¿adnej  pomocy,  bo  w  ca³ej  pe³ni  wystarcza  mi 
wieczny  Stwórca.

Jakie    to    w i e l k i  e    s z c z ê œ c i e,   ¿e   Pan  nasz   da³   mi   tak  wielkie  duchowe 
Dzie³o   Swe,   które   prowadzê   w   mi³osiernej   mi³oœci   Jego,   bo   przecie¿   dusza   ma  jest
przyobleczona  i  przesi¹kniêta  t¹  Jego  niewys³owion¹  mi³oœci¹,  która  pozwala  przebywaæ jej 
w  Ÿródle  ogromnej,  niepojêtej  radoœci  Jego.  W   blasku   mi³oœci   najmi³osierniejszego   Pana
naszego  z  niezachwian¹  nadziej¹  wesz³am  w  niewyczerpane Ÿród³o królewskiej mi³oœci Jego, 
w  nierozerwalny  wêze³  Jego,   który   ³¹czy  duszê  m¹  ze  zbawczym  Dzie³em  Jego,   dlatego 
te¿   droga   ma  jest  pe³na  œwiat³a  Umi³owanego  na  której  podejmujê  wysi³ki  w  Nim,  które 
zanurzaj¹  mnie  w  wiecznej  teraŸniejszoœci  Jego.

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  Boskiego  Odkupiciela  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  ¿yciem  swym  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  zmartwychwstania  Jego.

25  kwietnia  2012 r.  we  œnie  po  pó³nocy  dusza  ma  opuœci³a  w  Chrystusie  pow³okê
cielesn¹,  i   gdy   znalaz³a   siê   ona  w  przepiêknych  duchowych  sferach  Niebios,  to  od  razu 
pojê³a,  ¿e  jest  dusz¹,   tak¿e  radowa³a  siê  ona  w  Oblubieñcu  Niebieskim  maj¹c  przed  sob¹
ogrom  znaków  czasu  zwi¹zanych z mistyczn¹ cyfr¹ 7,  które by³y jedynie niewielk¹ namiastk¹, 
które   poda³am   w   swoich   duchowych   ksi¹¿kach   napisanych  w  Ukochanym.  Dusza  moja 
widz¹c  w  niebiañskich  ob³okach   te   mistyczne   z n a k i   c z a s u   na  tyle  by³a  szczêœliwa,
¿e  chocia¿  czêœæ  z  nich  jest  ujêta  w  Dziele  Najœwiêtszego,  i  w  tym ówczesnym momencie 
poza  czasowego  czasu   i   poza   przestrzennej   przestrzeni   podziwia³a   ona  nieœmiertelnoœci 
Nieœmiertelnego,  jakby  na  ci¹g³ym  wdechu,  który  w  rzeczy  samej  nie  istnie  w  niepojêtych
nieskoñczonoœciach  duchowego  œwiata  Wszechmocnego.  W   tej  przeb³ogiej  ³asce  dusza  ma
by³a  mi³oœnie  mocno  wkorzeniona  w  Boskiego Mistrza, tak jak na sta³e jesteœmy zakorzenieni
w  mi³osne  Misterium  Jego,  tak¿e  lewituj¹c  w  Nim  dobrze  ona  wiedzia³a, ¿e wkrótce wróci
do  tymczasowych  krat  swych,  bo  jeszcze  misja  jej  nie  dobieg³a  ostatecznego kresu, dlatego
te¿  wierna  Panu  naszemu  w  wielkiej  odwadze  walczê  o  prawdê  Jego  poprzez Dzie³o Jego, 
które  prowadzê  w  Nim,  i  które  skoñczy  siê  z  chwil¹  œmierci  mej.

Poprzez   z n a k i   c z a s u,   które   jako   jaœniej¹ce   pochodnie  prowadz¹  duszê  moj¹ 
do   Ÿród³a   wiecznego   zawartego   w   Oblubieñcu   Niebieskim  przekaza³am  ca³e  odwieczne 
powo³anie  swe  wraz  z  podawaniem  tych  œwiêtych znaków czasu, które odnoszone s¹ do Pana 
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naszego,   i   dziêki   którym  ludzkoœæ  od  razu  zrozumie,  ¿e  pomiêdzy  œwiatem  stworzonym, 
a    znakami    czasu    jest   œcis³a   harmonia   odzwierciedlaj¹ca   œcis³e   powi¹zania   pomiêdzy 
Bogiem  a  ca³¹  ludzkoœci¹.

W odmêtach  m¹droœci  i  mi³oœci  Trójjedynego  Boga  dusza  moja  bez  reszty  zatraca
siê  w  Nim,   i   gdy   z   nieskoñczonej   krainy   Jego   wraca   ona  w  Nim  do  cielesnych  krat, 
i  nastêpnie  to  wszystko  przekazuje  do  pamiêci  mej,   a   ja,  gdy  faktycznie  mam  przekazaæ 
te  niepojêtoœci  niewidzialnej  duchowoœci,   to   wówczas  od  Boskiego  Oblubieñca  otrzymujê 
wiêksz¹  moc  do  pisania,   który   w   takich  momentach  daje  odczuæ  mi,  ¿e  jest  w  twierdzy 
duszy  mej,  tak¿e  odwa¿nie  piszê  w  Nim.  Boski  Oblubieniec  w  niepojêtej  ³askawoœci Swej 
bardzo  czêsto  przenika  duszê  m¹  ogniem  mi³oœci  Ducha  Swego,   tak¿e   dusza   ma  bardzo
têskni  za  Nim  tym  bardziej,   ¿e   ogrom   razy   widzia³a  Go  w  lœni¹cej  beli,  w  jaœniej¹cym 
blasku  Jego,  gdy  podczas  snów  opuszcza³a  w  Nim  cia³o,  dlatego  te¿  z  tej têsknoty za Nim
prowadzê  heroiczne  ¿ycie  w  Nim,   aby   móc   przebywaæ   ci¹gle   z   Nim  i  upajaæ  siê  Jego 
nieskoñczon¹  mi³oœci¹. 

 
Jezus  Chrystus,  który  jest  œwiat³oœci¹  œwiata  (J 8, 12)  przyoblek³  duszê  m¹ w Siebie,

dlatego  te¿  jako  dziecko  œwiat³oœci  ( E 5,  8 )  ¿yjê  Ewangeli¹  Jego  czyli  Nim  Samym  oraz 
misj¹  Jego,  która  zawarta  jest  w  Nim,   tak¿e  trwam  w  jednej  jednoœci  w  Nim  pocz¹wszy 
od  Wcielenia  a¿  do  Wniebowst¹pienia.  Zbawiciel  wprowadzi³  duszê  m¹  w  Noc  Sw¹, która 
poprzednio  by³a  w  ciemnoœci i mroku, i kruszy kajdany (Ps 107, 13-14),  abym przemijaj¹cemu 
œwiatu  pe³nego  po¿¹dliwoœci  i  grzechu  przekaza³a  pos³anie  Bo¿e,   które   w   Bogu  trwa  na 
wieki  (1 J 2, 17).  

17 maja 2012 r.  z  przenajœwiêtszej  woli  Nieœmiertelnego  we  œnie  dusza  ma opuœci³a
w  Nim  cia³o  i  przez  parê  u³amków  sekund  przebywa³a  w  �ródle Wody Jego, w najg³êbszej 
œwiat³oœci   bez   kresu   prawd   objawionych   przez   Niego,    tak¿e   syci³a   siê   ona   mi³oœci¹ 
i   œwiat³oœci¹  Jego  w  tym  nadziemskim  szczêœciu  Jego,   w   którym   pojawi³  siê  komputer, 
tak¿e  ona  siad³a  przy  komputerze  i  g³oœnio  czyta³a  Dzie³o  Umi³owanego  nanosz¹c korekty, 
i  nagle  pojawi³a  siê  przy  niej  radosna  dusza  Œwiêtego Jana Paw³a II-go, która w mi³osnym 
zauroczeniu   z   niebiañskim   uœmiechem   pob³ogos³awi³a   j¹   i  da³a  jej  znaæ,  ¿e  czuwa  nad 
wszystkimi  poczynaniami  Dzie³a  Niebios,  które  w  Bogu  prowadzê.

Wielka  nieskoñczona  mi³oœæ  Stwórcy   prowadzi   duszê   m¹  w  coraz  g³êbsze  tajniki 
tajemnic  wiekuistego  Królestwa,   i   poprzez  mi³oœæ  Jego  przekaza³am  niepojête  ³aski  Jego, 
które  maj¹  miejsce  w  wiekuistych  zaœwiatach  Jego,   w   których   dusza   ma   widzi  oczyma
swymi  i  pojmuje  rozumem  Samego  Boga  widzialn¹  nadprzyrodzon¹  wiedzê.  Droga prawdy
prowadzi   duszê   moj¹   do  wiekuistej  wiecznoœci,  i  z  woli  Ojca  Niebieskiego  przekaza³am
œwiadectwo   wielkiej   nadprzyrodzonoœci,   które   wtargnê³o   w   moj¹   duchow¹  drogê,  która 
odbywa  siê  Bosk¹  Moc¹,  dlatego  te¿  dusza  ma  tak  czêsto  przebywa  w  sferze  ³aski Bo¿ej.
W   nocach   mistycznych   w   zupe³nym   oderwaniu   siê   od   materialnego   cia³a  dusza  moja 
dosyæ  czêsto  przebywa  w  Bogu  w  Oceanie  Nieskoñczonego  Mi³osierdzia  i  swoimi oczyma 
widzi  rzeczywistoœæ  nadprzyrodzon¹,  w  której  ¿yje  umi³owany  Zbawiciel.
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Mistrz  Niebieski  bezmiarem  ³ask  Swych  wzbogaca  duszê  m¹,  aby  by³a  ona b³ogim 
mieszkaniem  dla  Niego,  dlatego   te¿  w  du¿ym  stopniu  ¿yje  ona  ju¿  ¿yciem  wiecznym,  bo 
przecie¿   od   czasu   do   czasu   kosztuje  ona  aromaty  Królestwa  Jego.  W  g³êbi  duszy  swej
œpiewam   hymn   na   czeœæ   Oblubieñca   Niebieskiego,   i   te   b³ogie   s³owa   przenosz¹  mnie 
w  niepojêt¹  sferê  Jego,  która  niewypowiedzianie  nasi¹kniêta  jest  prawoœci¹  i mi³oœci¹ Jego, 
¿e  po  oderwaniu  siê  od  tych  s³odkoœci  Bo¿ych  dusza  ma  w agonalnym stanie wo³a do Pana
naszego,  aby  wreszcie  zabra³  j¹  z  tego  ziemskiego  pado³u,  który  za  spraw¹  faryzeuszy nie 
podlega  prawom  Jego.  Na  swojej  krzy¿owej  drodze zachowujê przykazania Bo¿e i w ciemnej 
nocy  ducha  czekam  z  utêsknieniem  na  Boskiego  Oblubieñca,  który nigdy nie zawodzi duszy 
mej  i  wprowadza  j¹  w  niepojêtoœci  Swe,  które  rozpalone  s¹  mi³osnym  p³omieniem  Jego.  

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.   Rozwa¿am  ³askawoœæ  Bo¿¹  we  wnêtrzu 
Œwi¹tyni   Bo¿ej  ( Ps 48, 10 ),   która  znajduje  siê  w  twierdzy  duszy  mej,  i  w  cichoœci  oraz 
w   samotnoœci   Jego   nabywa   ona   niezwyk³ej   m¹droœci,    która    jest   obca   dla   zwyk³ych 
œmiertelników.   Na  mojej  cierniowej  i  mi³osnej  drodze  wype³niam  wszystko  wed³ug  Prawa 
Pañskiego  (£k 2, 39)  i  czuwam  wraz  z  Umi³owanym,  aby  dusza  ma mog³a zmartwychwstaæ 
w  Nim  w  wiecznoœci  Jego.

Ka¿da  dusza  powinna  w  pe³nej  bezgranicznoœci  pok³adaæ  nadziejê   tylko  w  Jezusie
Chrystusie,   tak   jak  dusza  moja,  i  we  wszystkim  dostrzegaæ  tylko  wolê  Jego,  a  wówczas
bêdziemy   ¿yæ  w  Przedsionku  Nieba  i  kosztowaæ  radoœci  i  mi³oœci  niepojêtego  Oblubieñca
Niebieskiego.  Piszê  z  wielkiej  mi³oœci  do  Boskiego  Mistrza  i  wszystkie  moje  choroby, jak 
i   najprzeró¿niejsze   i   tak  czêste  krzy¿e  przyjmujê  z  zupe³nym  poddaniem  siê  woli  Bo¿ej, 
i   nieustannie   ³¹czê   siê   z   Umi³owanym,   który   wzmacnia   mnie   Sob¹.   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   mistycznym 
¿yciu  swym  a¿  do  samej  œmierci  swej.

13 listopada 2012 r.  po  pó³nocy  dusza  ma  od³¹czy³a  siê  w  Bogu  od  cia³a  i  w  Nim
przebywa³a   nad   p i e k ³ e m,  w  którym  dusze  pali³y  siê  we  w³asnym  ogniu,  który z takim
samym  natê¿eniem  ci¹gle  wydobywa³  siê  z  astralnych,  czarnych  ich  pow³ok  i  mimo,  ¿e to
wszystko   mam   dok³adnie   wyryte   w   pamiêci,   ale   nie   mam   zamiaru   przekazywaæ  tych
okropnoœci,  bo  po  pierwsze  jest  to  niemo¿liwe,  aby te nieopisywalne niepojêtoœci przekazaæ, 
a  po  drugie  mêczy³am  siê  ca³e  24  godziny,   ¿eby  tê  ³askê  przekazaæ  tym  bardziej,  ¿e  ona
zwali³a   mnie  z  nóg,  jak  to  potocznie  mówi  siê,   tak¿e   znajduj¹c  siê   w   takim  bolesnym
letargu,  w  swojej  wielkiej  niemocy  wiele  godzin  przele¿a³am  nie  maj¹c  si³y nawet chodziæ.
Do  tej  ³aski  dodam,   ¿e  dusza  ma  odczyta³a  w  Bogu,  ¿e  tam  by³o  du¿o  dusz  potêpionych 
kap³anów  pocz¹wszy   od   zwyk³ych  ksiê¿y,   poprzez   biskupów,  arcybiskupów,  kardyna³ów,
a  nawet  papie¿y.  W  sposób  niewypowiedziany  przygniata  mnie  z³o,   które  zewsz¹d  otacza 
mnie  tym  bardziej,  ¿e  ja  odbieram  to  niesamowite  z³o  od  samego  centrum, tak¿e po takich 
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³askach,   które   na   wskroœ   przesi¹kaj¹   duszê,   serce,   jak   i   ca³y   umys³  mój  znajdujê  siê 
w  agonalnych  cierpieniach  Pana  naszego  cierpi¹c  razem  z  Nim  na  Œwiêtym  Krzy¿u  Jego.

Boski  Oblubieniec,  który  ma  mnie  tylko  i  wy³¹cznie  dla  Siebie,  w  ka¿dej  mi³osnej 
walce  w  szczególny  sposób   oczyszcza  mnie  uzdrawiaj¹cymi  cierpieniami,   tak¿e  w  bojaŸni
Jego  kontynuujê  Dzie³o  Jego  na  tej  umêczonej  ziemi,   na   której  tak  wiele  owiec  Jego  nie 
otwiera  swoich  serc,   aby   s³uchaæ   s³ów   Jego.   Moja  wêdrówka  na  ziemi,  która  oœwietlona 
jest   œwiat³em   Pana   naszego   wraz   z   Jego  œwiêtymi  znakami  dobiega  ju¿  koñca,  i  zanim 
rozstanê   siê   z   tym   ca³ym   zniewolonym   œwiatem,   gdy   dusza   ma  odejdzie  na  wiekuiste 
poza  czasy  do  domu  Ojca  Przedwieczenego,   to  muszê  w  Umi³owanym  skoñczyæ  testament 
Jego  w  stosunku  do  duszy  mej  na  wiekuist¹  chwa³ê  Jego.  W œwietle stwórczego dzie³a Ojca
Przedwiecznego  i  odkupieñczego  dzie³a  Chrystusa,   który   przez  œmieræ  i  zmartwychwstanie 
Swe  pojedna³   “  i  to,  co  na  ziemi  i  to,   co  w  niebiosach ” ( Kol 1, 20;   Benedykt  XVI - ty ) 
d o s y æ    p r z e j r z y œ c i e    wy³o¿y³am  swoje   odwieczne   powo³anie,   które   rozpromienia
smutne  serca  Rodziców  Niebieskich,  którzy  cierpi¹  w  swoich  bezbronnych  dzieciach,   które 
s¹    ofiarami  w   ograniczonej   wolnoœci   religijnej  czy  te¿  w  wolnoœci  lewicowo - liberalnej, 
która  jest  w  opozycji  do  Koœcio³a. 

W   tym   relatywistycznym,    zniewolonym    œwiecie    wszystkie    moje   ¿yciowe   si³y
nastawione  by³y  i  s¹   na  wykonanie  woli  Bo¿ej,  któr¹  wykonujê  w   trudach  i  cierpieniach 
w  jednej  jednoœci  w  Panu  naszym,  w  którym  jestem  nad wyraz zakochana, i dziêki któremu
dusza  ma  zbli¿a  siê  do  wiekuistego  portu  w  Nim,  tak¿e  w  ¿arze  mi³oœci  Jego  co mog³am 
zrobiæ  w  duchowym  Dziele  Jego,   to   zrobi³am   w   pe³nej   radoœci  Jego  w  obliczu  swoich 
ograniczonych  si³  i  nêdzy  swej,  dlatego  te¿  na  obecnym  etapie  mej  drogi  œwiêtoœci zostaje
ju¿  tylko  interwencja  Samego  Oblubieñca  Niebieskiego.

20 listopada  2012 r.  po  pó³nocy  we  œnie  w  mistycznej  ³asce,   któr¹  obecnie  z  woli 
Bo¿ej  opiszê  dusza  ma  od  razu  odebra³a  w  Panu  naszym,  ¿e  jest  dusz¹,  ale  tak naprawdê 
móg³  to  byæ  mistyczny  sen,  w  którym  dusza  ma  zrozumia³a  w  Bogu,  ¿e  opuœci³a  cielesne 
kraty  swe.  W  ka¿dym  b¹dŸ  razie  znalaz³a  siê  ona  w  przepiêknym, wielowiekowym, d³ugim 
koœciele,  w  którym  w  koñcowych  ³awach siedzia³y dusze najs³awniejszych œwiêtych zakonnic, 
o   których   ja   czyta³am,   i   zanim   Msza   Œwiêta   zaczê³a  odprawiaæ  siê,  to  one  wszystkie 
przedstawi³y  siê  w  duchu  duszy  mej,  która  stara³a  siê  zapamiêtaæ te nazwiska,  bo wiedzia³a 
ona,  ¿e  musi  przekazaæ  mi  to  do  pamiêci.  Tych  œwiêtych  dusz  by³o tak mniej wiêcej ze 30, 
i   gdy  dusza  ma  usiad³a  w  nawie  ³awek  tych  œwiêtych  zakonnic,   to   rozpoczê³a  siê  Msza 
Œwiêta,   któr¹   celebrowa³a   dusza  B³ogos³awionego  Jana  Paw³a  II - go,  która  ca³a  ze  z³ota 
w   z³ocistych   ornatach   i   w   z³ocistej   mitrze  na  g³owie  wydawa³a  z³ociste  promienie,   co 
œwiadczy³o  o  jej  wielkiej  œwiêtoœci. Na podstawie tej ³aski zrozumia³am, ¿e dusze zbawionych
sióstr  i  zbawionej  duszy  Jana  Paw³a  II - go  maj¹  pieczê  nad  dusz¹  m¹,   tak¿e  wszystko 
to  co  wykonujê  jest  mi³e  Panu  naszemu,  który  w  Sobie  wyprowadzi³ mnie z doliny œmierci,
bo   przecie¿   Sam   zst¹pi³   w   mroczne   otch³anie   œmierci,    aby   zmartwychwstaæ,    jak   to 
oznajmia  nam  Pismo  Œwiête,   dlatego  te¿  wyj¹tkowo  pokrzepiona  w  Ukochanym  zatapiam
siê  w  Nim,  aby  chocia¿  odrobinê  pocieszyæ  Go  w  duchowej,  wewnêtrznej  œwi¹tyni  swej.
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Czas  milczenia  ju¿  dawno  min¹³  w  Dziele  Pana  naszego,  a  skoro  przysz³a  godzina 
obrony  jego,   to   odwa¿nie  broniê  go  w  Imiê  Boskiego  Oblubieñca,  aby  ono  by³o  p³on¹c¹ 
lamp¹  mi³oœci  i  œwiêtoœci (Œwiêty  Jan  Pawe³  II - gi)  dla  wszystkich  grzesznych  dzieci Jego, 
które  ¿yj¹  w  dobie  odrzucenia  chrzeœcijañskiego.   Przy  wielkich  Dzie³ach  Bo¿ych  zachodzi 
b³ogos³awiona  prawid³owoœæ,   która  zawsze  powtarza  siê,   ¿e  Kap³an  Niebieski  ogrom  ³ask 
daje  wybranym  owcom Swym nie tylko dla nich samych,  ale przede wszystkim dla potomnych, 
dlatego   te¿   z   moj¹   duchow¹   misj¹   jest   podobnie,   bo  bez  tych  ³ask  nie  mia³abym  si³y 
przebicia,   aby  obroniæ  duchowe  Dzie³o  Niebios.   Na   ró¿ne  sposoby  cierpiê  w  Chrystusie, 
bo  przecie¿  droga  do  Niego,  jak  i  wszystkich  tajemnic  Jego  wiedzie  poprzez Œwiêty Krzy¿ 
Jego,  w  którym  znajdujemy  bezcenne  Ÿród³o  si³y  ducha,  dlatego  te¿  wielbiê  Pana  naszego 
za  wszystkie  b³ogos³awione  krzy¿e,  które tak bardzo wywy¿szaj¹, uszczêœliwiaj¹ i wzmacniaj¹ 
mnie w Nim,  dziêki  czemu  wszystko  to ju¿ bardzo dawno odmieni³o dotychczasowe ¿ycie me.

Z 20 na 21-go listopada 2012 r.  we  œnie  w  niedalekiej  oddali  od  siebie  w Watykanie 
w   najwiêkszym  koœciele,   który   tam   znajduje  siê  spotka³am  obecnego  Papie¿a  Benedykta 
XVI - go,   który  nad  wyraz  smutny  sta³  w  wielkim  skupieniu  przy  g³ównym  o³tarzu  maj¹c 
oczy  utkwione  w  górê,   a   poniewa¿  nie  by³o  w  tym  czasie  Mszy  Œwiêtej,  to  by³o  widaæ,
¿e  on  wznosi  mod³y  do  Najœwiêtszego,  bo  przecie¿  jako  nastêpca  Jego  troszczy  siê  o ca³¹
trzodê  Jego,  która  ¿yj¹c  w  mrocznej  dyktaturze  relatywizmu  poprzez  popleczników szatana
niejednokrotnie  z  lêku  przed  utrat¹  pracy,  przeœladowaniami   czy  nawet  torturami  w³¹cznie
z  zabiciem  wchodzi  w  wynaturzone  ideologiczne  prawa,   które  s¹  przeciwstawne  prawdzie 
i  sprawiedliwoœci  Pana  naszego.

Swoj¹   nadprzyrodzon¹   misjê   odwiecznie  przygotowan¹  na  duszê  m¹  pe³niê  dziêki
Ojcu  Przedwiecznemu  przez  Jezusa  Chrystusa  w  Duchu  Œwiêtym,   a  wszystko  odbywa  siê
za  wstawiennictwem  Niepokalanej,  tak¿e dziêki ³asce Trójjedynego Boga z odwag¹ wype³niam
wolê   Niebios   g³osz¹c   Ewangeliê   wszelkiemu   stworzeniu   ( Mk 16, 15 ),  co   wyra¿am   to
w  swoich duchowych ksi¹¿kach, listach do duchowieñstwa, jak i w komentarzach, które obecnie
umieszczam  tak  licznie na Twitterze. Na mojej drodze krzy¿owej jestem nieustannie ws³uchana
w  g³os  Boskiego  Oblubieñca,  dziêki  któremu  otworzy³am  siê  na  ³askê Jego i co kiedyœ by³o
takie  niemo¿liwe  na  ludzki  rozum  sta³o  siê  rzeczywistoœci¹,  bo  przecie¿  dla  Boga  nie  ma
nic  niemo¿liwego  (£k 1, 37).

Dusza   moja   w   sposób   niewymowny  zakosztowa³a   w  najmi³osierniejszym  Boskim 
Odkupicielu   niewielki   r¹bek   wiekuistej   szczêœliwoœci   w  tym  zdemoralizowanym  œwiecie 
o  spaczonych  lewicowo - liberalnych  ideologiach,  gdzie  w  sposób  jawny  odmawia  siê  nam 
wolnoœci,   godnoœci,   pokoju,   sprawiedliwoœci  i  podstawowych  praw  ludzkich,   dlatego  te¿ 
spragniona   jest   ona   ¿ycia   wiecznego  w  œcis³ej  jednoœci  z  Umi³owanym,   dziêki  któremu 
przesz³a  ona  z  nicoœci  do  istnienia  w  Nim  Samym.  W prawdzie wiary Boskiego Oblubieñca 
dusza  moja  staje  siê  ¿yw¹  œwi¹tyni¹  mi³oœci   niejednokrotnie   cierpi¹c   dla  sprawiedliwoœci 
i  dobra  Najœwiêtszego.

W   ostatnich   ³askach   jakie   miewa³am   od   Oblubieñca   Niebieskiego,    to   czasami 
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w  snach  czy  te¿,  gdy  dusza  ma  opuœci³a  w  Ukochanym  czasoprzestrzeñ,   to   bywa³am  czy
te¿   dusza   ma   bywa³a   w   najg³êbszych,   misterialnych   g³êbiach  mistycyzmu  Jego  lub  te¿ 
w  najg³êbszych  g³êbiach  fanatyków  kultury nienawiœci, k³amstwa i œmierci, tak¿e w zale¿noœci
od  ³aski  albo  zanurzona  by³am  w  Umi³owanym,   który   w   szczególny   sposób  przemienia³ 
mnie  w  Siebie,   albo   te¿   przechodzi³am   niesamowite   katorgi,   które  serwowane  s¹  przez 
namiestników   Barabasza,   Pi³ata,   Heroda,  którzy  tysi¹cami  dalej  ¿yj¹  wœród  nas,  a  dawca
¿ycia  Jezus  Chrystus  ci¹gle  jest  uœmiercany  i  to przede wszystkim w krematoryjnych p³odach 
matek,  które  nie  chc¹  przyj¹æ  niechcianego  dziecka  swego.  

21 listopada  2012 r.  po  po³udniu  bardzo  Ÿle  czu³am  siê  i  nad  wyraz  mêczy³a  mnie 
zgaga,   a   przy   odbijaniu   siê   trochê   wymiotowa³am,   a¿  w  koñcu  wziê³am  tabletki  na  tê 
uci¹¿liw¹  refluksow¹  chorobê,   a   poniewa¿   przy   tym   wszystkim  by³am  bardzo  os³abiona 
i   nie  by³am  w  stanie  kompletnie  nic  robiæ,   wiêc   po³o¿y³am  siê  zatapiaj¹c  siê  w  oceanie 
niezwykle  ciê¿kich  cierpieñ  Ukrzy¿owanego,  a¿  w  koñcu  zapad³am  w  twardy  sen.  W  tym 
œnie,   który   odbiera³am   jako  realn¹  doczesnoœæ  siedzia³am   przy  komputerze  pisz¹c  zdania 
na   temat   B³ogos³awionego  Jana  Paw³a  II - go,   maj¹c  jeszcze  go  w  wizji  wyobra¿eniowej 
z   obecnej   niebieskiej   Ojczyzny  i  z  czasów,   kiedy  jeszcze  on  ¿y³  charyzmatem  Boskiego 
Odkupiciela  wœród   nas.  Gdy  w  tej  mistycznej  ³asce wyraziœcie widzia³am jak ten nasz wielki 
Polak  z  niezmiernie  wielk¹  wiar¹  i  pokor¹  wiernie  s³u¿y³  Panu  naszemu  i Koœcio³owi Jego 
do  ostatnich  dni   ¿ycia  swego,   to   by³am   niemiernie   wzruszona   i  w  ¿arliwej  mi³osiernej
modlitwie  pisa³am  duchowe  teksty  o  nim,  które  uœwiêcone  by³y  mi³oœci¹  Bo¿¹. 

Moja  pielgrzymka  wiary  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.   Na 
kalwaryjskiej  drodze  mej  w  nieskoñczonej pe³ni Króla ca³ego Wszechœwiata, Jezusa Chrystusa 
urzeczywistniam  odwieczne  powo³anie,   dziêki   któremu  dusza  ma  wesz³a  w  nieskoñczone, 
niepojête   tajemnice   Jego,    które  wystêpuj¹  w  niepojêcie  przepiêknej,  niebieskiej  harmonii 
Ducha  Œwiêtego  w  Ojcu  Przedwiecznym  poprzez  Boskiego  Odkupiciela.

Diabe³   ma   wielk¹  uciechê  z  moich  wewnêtrznych  cierpieñ,  dziêki  którym  przecie¿ 
dochodzê  do  jak  najg³êbszych  i  najczystszych  tajemnic  Stwórcy,   w   którym  coraz  bardziej 
zatapiam  siê  w  Nim,  dlatego  te¿  w  cierpieniu,  ale  z  mi³oœci¹,  wielkodusznoœci¹  i  radoœci¹ 
pe³niê  wolê  Jego  jako  oddana  córka Jego. Nikt nie jest doskona³y i wielu Proroków i Œwiêtych 
czasami  myli³o  siê,  tak¿e  nie  ma  co  dziwiæ  siê,  ¿e  niezmiernie  rzadko,  ale te¿ myli³am siê
w  ¿yciu  swym,   nawet   co   do   sposobu   wykonania   misji   mej,  co  zreszt¹  wszystko  mam 
opisane  w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach,   dlatego   te¿  mamy  zawsze  braæ  przyk³ad  jedynie 
z  Kap³ana  Niebieskiego,  który  jest  Panem  ¿ycia  i  historii  (Rz 10, 9).

Z  22  na  23-go listopada 2012 r.  ca³¹  noc  mêczy³am  siê,  i  gdy  na  trochê  zasnê³am, 
to  jeszcze  bardziej  by³am  umêczona  horrorem,  który  spotka³  mnie w tym œnie, a mianowicie
umar³am,  i  póŸniej  moje  zgni³e  i  sczernia³e  ju¿  cia³o  na  moich  oczach  zaczyna³o  o¿ywiaæ
siê,  bo  wesz³a  do  niego  dusza  ma,  tak¿e  by³am  nad  wyraz obola³a  i cierpi¹ca tym bardziej, 
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¿e   niemi³osiernie   zacz¹³   przygniataæ  mnie  ciê¿ar  przesz³ych  grzechów.   W  tej  bezsilnoœci
swej  us³ysza³am  potê¿ny  g³os  z  Nieba,  ¿e  muszê  na  nowo  o¿yæ, aby doprowadziæ do koñca
duchowe Dzie³o Niebios, które by³o budowane na fundamencie opatrznoœciowej, b³ogos³awionej 
krzywdy  moralnej  z  9. 10. 1985 r.  zwi¹zanej  z bezprawnym nie nadaniem mi stopnia doktora, 
która wcementowana jest w Syna Bo¿ego Jezusa Chrystusa.  Po  tym  œnie odczuwa³am duchow¹ 
obecnoœæ  zmar³ych,   bo   s³ysza³am   ich  niezrozumia³e  s³owa,  jakby  mruczenia,  tak¿e  trochê 
przestraszy³am  siê,  bo  wyczu³am,  ¿e  to  musia³y  byæ  dusze  niezbawione,  które prosi³y mnie
o  modlitwê,  dlatego  te¿  trochê  modli³am  siê  za  nie.

K  Przy  takim  intensywnym  mistycznym  ¿yciu  wiadomo,   ¿e  dusza  moja  nieustannie 
wchodzi  w  tajemnice  Bo¿e   i   mimo,   ¿e  ona  tak  wiele  ³ask  doœwiadcza  od  Zbawiciela,   to
jeszcze   dosyæ   czêsto   s³yszê  g³osy  dusz  obok  mnie,   a  czasami  te¿  i  inne  g³osy  we  mnie,
kiedy  to  Sam  Zbawiciel  mówi  w  twierdzy  duszy  mej.   Co   do   g³osów   obok   mnie,  to  tak 
szczerze  mówi¹c  prawie  nigdy  nie  wiem  czyje  to  g³osy ?,  tylko  jedynie  podejrzewam, ¿e to 
mog¹   byæ   cierpi¹ce   dusze   z   czyœæca.   Niezale¿nie   od   tych   ³ask  miewam  czasami  wizje 
umys³owe  i  wyobra¿eniowe,  a  je¿eli  chodzi  o  cielesne,  to  od  lat  ich  ju¿ nie miewam, a one 
nawet  opisane  s¹  w  pasku  nr. 33   na   internetowej   stronie   mej  / annaanielaflak.eu /,  która
przekroczy³a  ju¿  610 000  odwiedzin,   tak¿e   n i e   m a m    ¿ a d n y c h   o b j a w i e ñ,   które 
by³y  w  Bogu  niezbêdne,   kiedy  znajdowa³am  siê  u  podnó¿a  Góry  Œwiêtoœci  i  one  pomog³y 
mi  wejœæ  na  mistyczne  schody  Góry Karmel,  abym  wype³ni³a  odwieczny  testament  Stwórcy 
wzglêdem  duszy  mej.  Ponadto  od  Boga  mam  jeszcze  parê innych przes³odkoœci i okropnoœci, 
o  których  ju¿  przecie¿  pisa³am,  a  poza  tym  odbieram  ducha  dusz,  które znajduj¹ siê w ³asce 
uœwiêcaj¹cej  lub  te¿  tej  ³aski  s¹  pozbawione.

Dusza   ma,   jak   i   serce   me   nieustannie   odczuwaj¹    Ducha   Najœwiêtszego   w   tej 
c i e m n e j,   d u c h o w e j   n o c y,  tak¿e  ona  zauroczona  jest  jedynie  Panem  naszym, który 
wprowadzi³  j¹  w  zaœwiaty  Swe,  bo  przecie¿  podczas  mistycznych  nocy opuszcza ona w Nim 
czasoprzestrzeñ  i  poznaje  niepojêtoœci  Jego  oraz  wdycha przeb³ogie aromaty z Ojczyzny Jego. 
Ze  wszystkich  ³ask  jakie  miewa  dusza  ma  za  spraw¹  Kap³ana  Niebieskiego,  to najbardziej 
upajaj¹  j¹  wêdrówki  w  duchowe  zaœwiaty  Jego,   kiedy   podczas   snu  opuszcza  ona  w  Nim 
cia³o,   i   w   Niebie   czy   te¿  w  mi³osnych  sferach   Jego  mo¿e  chocia¿  przez  chwilê  dzieliæ 
¿ycie   wieczne   w   Nim.   W   Boskich   g³êbinach   dusza   moja   zjednoczona   w   Niepojêtym 
wspó³weseli  siê  w  doskona³ych  duchowoœciach  Jego,  i  przeobra¿ona  w  Niego nabiera mocy, 
pokoju  i  mi³oœci  Jego,   dlatego   te¿   pragnie   ona   ¿yæ    tylko  i  wy³¹cznie  Nim  w  upojnych 
i  wiecznych  Komnatach  Jego.

3 grudnia 2012 r.  po  pó³nocy  dusza  ma opuœci³a w Chrystusie czasoprzestrzeñ i zosta³a
wprowadzona  w  wiedzê  i  m¹droœæ  Ukochanego,  jak  to  od   razu  zrozumia³a  w  Nim,   tak¿e 
w   bezpoœredniej,   autentycznej   i   ¿ywej  relacji  z  Panem  naszym  w  niezwyk³ej  wytrwa³oœci 
i  wiernoœci  kontemplowa³a  ona   œwiête  tajemnice Jego pisz¹c jednoczeœnie o tych mistycznych 
niepojêtoœciach  nad  niepojêtoœciami,   które  nie  mieszcz¹  siê  absolutnie  w  ¿adnych  formach, 
ani  te¿  pojêciach.  Gdy  dusza  ma  pisa³a  te  nad  wyraz  upojne zdania, to by³a ona prowadzona
nieomyln¹  d³oni¹  Umi³owanego   czyli   ona   pisa³a   Nim   Samym   i   to  w  ¿ywej  i  g³êbokiej 
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mi³oœci  Jego.  Dusza  ma  nie  widzia³a  Mistrza  Niebieskiego,  ale  by³a  ona  przesi¹kniêta  Nim 
Samym,   tak¿e  w  wielkiej  mi³osnej  cierpliwoœci  i  pokorze,   w  ciszy  i  skupieniu  podziwia³a 
ona   ogrom   niepojêtych   nieskoñczonoœci   Jego,   które  niejednokrotnie  by³y  zakryte  mgieln¹ 
poœwiat¹  Jego. 

¯yjê   tylko   dla   dobrotliwego   i   troskliwego   Pana   naszego   i   Koœcio³a  Jego,  który 
dosyæ   czêsto   dog³êbnie   przenika  mnie  Bosk¹  moc¹  Sw¹,   abym  poprzez  najprzeró¿niejsze 
trudnoœci   i   cierpienia  na  wytrwa³ej,   g³ównie  pisanej  modlitwie  wyda³a  jak  najdoskonalszy 
owoc  Jego  na  chwa³ê  Imienia Jego. Gdy podczas snu dusza ma na czas krótkotrwa³y opuszcza³a
w  Chrystusie czasoprzestrzeñ,  to  niejednokrotnie  przebywa³a ona w ciemnoœciach oœwietlonych 
œwiat³em  Umi³owanego,  tak¿e  te  œwietliste  ciemnoœci  przepojone  milcz¹c¹ mi³oœci¹ Boskiego
Oblubieñca   pozwoli³y    jej    przebywaæ    w    nadzwyczajnej    i    niepojêtej   niepojêtoœci   nad 
niepojêtoœciami  czyli  w  niewyczerpanym  Ÿródle  mi³oœci  Najœwiêtszego,   który  tak  dog³êbnie 
przenika³  j¹  nieskoñczon¹  mi³oœci¹  Sw¹.

Poprzez  duchowe  Dzie³o  Mistrza Niebieskiego adorujê Go i wychwalam nade wszystko, 
tak¿e  w  jednej  jednoœci  z  Ukochanym  dusza  ma  wchodzi  w  odwieczne  prawdy  Jego, które 
maj¹  miejsce  w  nadprzyrodzonej,  transcendentalnej  rzeczywistoœci  Jego,  w  niewyczerpanych 
Ÿród³ach  ¿ycia  wiecznego.  Gdy  we  œnie  na czas okreœlony dusza ma opuszcza w Umi³owanym
sw¹  tymczasow¹  pow³okê  cielesn¹,  to  ona  nierozerwalnie z³¹czona jest z Nim, który prowadzi
j¹  do  coraz  g³êbszego  poznania  prawd  Swych, które znajduj¹ siê w uporz¹dkowanej harmonii,
która  przelewa  siê  równie¿  na  doczesnoœæ,  bo  przecie¿  znaki czasu zawsze bada siê w œwietle
Ewangelii  Boskiego  Zbawiciela  i  Matki  Jego  Maryi.   Dziêki   najmi³osierniejszej   ³asce  Pana 
naszego dusza ma przebywa w g³êbinach ¿ycia transcendencji Jego,  tak¿e w znaku niezachwianej 
nadziei   Jezusa   Chrystusa   pod   dzia³aniem   transcendentalnego   Ducha   Œwiêtego   w   Ÿródle
wiecznoœci,   pokoju  i  mi³oœci  Najœwiêtszego zostawiê  po  œmierci  swej   d u c h o w y   o w o c 
N i e b i o s   pod  postaci¹  moich  duchowych  ksi¹¿ek,  z  których  jasno  wynika,  ¿e  ¿ycie  swe 
ca³kowicie   poœwiêci³am   Chwale   Bo¿ej  i  dla  dobra  bliŸnich,   którzy  maj¹  za  nic  szacunek
do  bliŸniego.

W   ciemnej   nocy   wiary    czy   te¿   ducha   wielbiê   Mistrza   Niebieskiego   nie   tylko
w  cierpieniach,  które  s¹  dziedzictwem  po  Nim,  ale  równie¿  i  w  radoœciach,  tak¿e wszystko
przyjmujê    ze   Œwiêtej   Rêki   Ukochanego   bior¹c   te¿   przyk³ad   z   heroicznych   œwiadectw
mêczenników,  aby  w  ¿yciu  przysz³ym  dusza  ma  mog³a  od  razu  zas³u¿yæ  sobie na wiekuiste
zbawienie.   Za   wstawiennictwem   Niepokalanej   idê  tak  odwa¿nie  drogami  prawdy,  mi³oœci
i  dobra,  w  zwi¹zku  z  czym  moje  serce,  jak  i  dusza  z  ka¿dym  dniem coraz bardziej jaœniej¹
Niebem,  bo  staj¹  siê  coraz  czystsze   czyli   poprzez   duchowe  Dzie³o  Bo¿e,  które  prowadzê
z  woli  Bo¿ej  stajê  siê  zaczynem  Królestwa  Niebieskiego. 

7 grudnia 2012 r.  po  pó³nocy  dusza  moja  opuœci³a  w  Chrystusie  cia³o  i  znalaz³a  siê
w  duchowym królestwie Umi³owanego wœród odblasków niepojêtej œwiat³oœci, która intensywnie 
promieniowa³a  na  ni¹,  tak¿e  od  razu  ona  pojê³a,  ¿e  to  musi  byæ  Przedsionek  Nieba,  bo  te 
promienie  by³y  jedynie  bia³e  i  trochê  przes³oniête  mgieln¹  poœwiat¹.  Dusza moja podziwia³a 
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te  mgielne  niepojêtoœci  w  duchu  mówi¹c  do  Ukochanego,  ¿e  mêczy siê brakiem odpowiedzi 
od  duchownych  synów  Jego  na  wys³ane  Dzie³o  Jego,  i  w  tych  jej chwilowych udrêczeniach 
us³ysza³a  ona  donoœny  g³os  Jego,  który  rzek³  jej: “ Córko  Moja zas³u¿y³aœ sobie na Niebo.”

Duchowe  Dzie³o  S³owa  Przedwiecznego, które prowadzê w Nim mo¿e byæ zrealizowane 
jedynie  przez  Niego  i  dla  Niego,  bo  przecie¿  tylko  w  Nim  mo¿na tak naprawdê zrealizowaæ
siê,   bo  przecie¿  On  w  blaskach  i  cieniach  drogi  krzy¿owej  prowadzi  nas  poprzez  czas  do
wiecznoœci,   aby   dusze   nasze   mog³y  przejœæ  w  wiekuist¹  nieœmiertelnoœæ  Jego  na  wieczne
odpoczywanie  w  Nim,  oczywiœcie  je¿eli  sobie  na  to zas³u¿y³y doczesnym pielgrzymowaniem.
Poprzez  duchowe  Dzie³o  Nauczyciela  Niebieskiego,  które  odwiecznie  by³o  przeznaczone na
duszê  m¹  dajê  œwiadectwo  prawdy Jego o niezg³êbionych oraz niedostêpnych tajemnicach Jego, 
które  dusza  ma  poznaje  w  Nim,  i  to  w  szczególnoœci  wówczas,   gdy   podczas  mistycznych
nocy  opuszcza  ona  w  Nim  cia³o,   co  jest  nie  do  przyjêcia  dla  niegodziwców  i  oszczerców 
tego  œwiata,  którzy  przecie¿  nie  s¹  otwarci  na  wymiar  wiecznoœci.

¯yj¹c   w   pe³nej   za¿y³oœci   z   Boskim  Oblubieñcem  nie  znaczy  to,  ¿e  ci¹gle  jestem
rozradowana,   bo  bywaj¹  takie  chwile,   ¿e   jednak   martwiê  siê  o  duchow¹  misjê  m¹,  która
jak   na   obecnym   etapie   mojej   drogi   krzy¿owej  nie  mo¿e  w  ¿aden  sposób  przedostaæ  siê
frontowymi   drzwiami   do   Ojca   Œwiêtego,   poniewa¿   blokuj¹   j¹   niektórzy  duchowni,  i  to
nawet  najbardziej  kompetentne  osoby,   bo  przecie¿  ju¿  trzech  Prefektów  Kongregacji  Nauki 
Wiary,   do   których  wysy³a³am  duchowe  przesy³ki  zawsze  milczeli  i  dalej  milcz¹  jak  ska³a.
Wbrew  nadziei  uwierzy³am  nadziei  ( Rz 4, 18 ),   i  dziêki  uzdrawiaj¹cej  mocy  Zbawiciela  na 
tajemniczych   drogach   Jego   pod   wzglêdem   pisemnym  wykonam  ju¿  wolê  Jego,  do  której 
przecie¿  zosta³am  odwiecznie  powo³ana,  abym  w  obecnym  kryzysie wiary g³osiæ j¹ w Imieniu 
Nieœmiertelnego   na   wiekuist¹   chwa³ê   Jego.   W  ciemnej   nocy   ducha   Boski  Oblubieniec
nieprzerwanie  rozpromienia  œwiat³em  Swym  wszelkie  ciemnoœci,  tak¿e  zawsze jestem pewna 
w  Nim,  bo  dzia³am  moc¹  Ducha  Œwiêtego  Jego,   w   zwi¹zku   z   czym  nie  istniej¹  u  mnie 
jakieœ tam w¹tpliwoœci, bo wszystko jest jak najbardziej przejrzyste w Ukochanym,  który poprzez 
trudnoœci tak bardzo szlifuje duszê m¹,  aby  by³a  ona  ¿ywym  odbiciem Jego czyli sta³a siê Nim.

16  grudnia  2012 r.  w  niedzielê  z  samego  rana  znowu  lecia³a  mi  krew  z  nosa,   ale 
jedynie  przy  smarkaniu,  a  tego  dnia  by³am  tak  bardzo  os³abiona,   ¿e   z   ledwoœci¹  posz³am 
do  koœcio³a  na  Mszê  Œwiêt¹,  a  gdy  przysz³am,  to  gdy  tylko  zjad³am obiad, to posz³am spaæ,
bo  taka  sennoœæ  ogarnê³a  mnie,  ¿e  myœla³am,  ¿e  zasnê  na  stoj¹co  tym  bardziej, ¿e zaledwie
4  godziny  spa³am  noc¹.   Gdy   tylko   po³o¿y³am   siê,   to  poczu³am  lekkie  ukucie  na  czubku
g³owy,   a   potem   wiadomo   dusza   moja   znalaz³a   siê   w   najukochañszym  Chrystusie  poza
czasoprzestrzeni¹  zanurzaj¹c  siê  w  mi³osnych  tajemnicach  Jego. W tej przeb³ogiej ³asce dusza
ma  umocniona  w  Boskim  Oblubieñcu  znalaz³a  siê  w  Niebie   na   wprost  tronu  Jego,   gdzie
On  siedzia³  na  nim  w  z³ocistych  promieniach,  które  emanowa³y  od  mistycznego  cia³a  Jego
powoduj¹c  zauroczenie  duszy  mej.   W   tej   nadprzyrodzonej,   upojnej   ciszy  Zbawiciel  rzek³
do  duszy  mej:  � Córko   Moja,   znoœ   cierpliwie   wszystkie  przemijaj¹ce  przeciwnoœci,  które 
pomagaj¹ wznieœæ siê tobie na szczyty œwiêtoœci.   Po tych s³owach wy¿ali³am siê Panu naszemu, 
¿e   ja   wytrzymujê,   tylko   szwankuje   zdrowie   me,   które  odbiera  mi  wytrwa³oœæ  i  odwagê 
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w  Dziele  Jego,   a   wówczas   On   tak   czule   odpowiedzia³:   � Córko  Moja,   nie  zamartwiaj 
siê  niczym,  tylko  tak  jak  zawsze  ufaj  Memu  nieskoñczonemu  mi³osierdziu,   dziêki  któremu 
umocniona  w  nadziei  z  odwag¹  wszystko  pokonasz.      

Na   mojej   drodze   duchowej   jestem   ca³kowicie  oddana  Panu  naszemu,  o  czym  On
bardzo  dobrze  wie,   a   poniewa¿   ostatnio   cierpia³am   na   ciele  i  duszy,   i   czu³am   siê  jak 
zaschniêta  ziemia  bez  wody,  dlatego  te¿  najukochañszy  Oblubieniec  mój  osobiœcie pocieszy³ 
duszê  m¹  wprowadzaj¹c  j¹  w  pokój  i  mi³oœæ  zmartwychwstania  Swego,   aby   ona  odrobinê 
przesi¹k³a  ¿yciem  wiecznym.   Z   bezgraniczn¹   wiernoœci¹   niestrudzenie   pracujê  w  winnicy 
Wcielonego  Syna  Jezusa  Chrystusa  i  ochoczo  odpowiadam  na  wezwania  Jego,  uciekaj¹c siê 
do  Matki  Jego  Maryi,   która   wspomaga   gorliwie  wype³niaæ  mi  powinnoœci  w  stosunku  do 
Dzie³a  Odkupiciela,  który  jest  jedynym  naszym  œwiat³em  i  zbawieniem.

Nieskoñczony,  najwy¿szy  Trójjedyny  Bóg  w  Ojcu,  Synu i Duchu Œwiêtym wprowadzi³
duszê  moj¹  w  trynitarne  tajemnice  Swe,   tak¿e   chroni   On   córkê   Sw¹  przed  zagro¿eniami
wewnêtrznymi  i  zewnêtrznymi,  aby  mog³a  ona  wype³niæ  wolê  Jego  w  upojnej  s³u¿bie Jego.
O¿ywiona   moc¹  i  œwiat³em  Mistrza  Niebieskiego  z  wielkiej  mi³oœci  do  Niego  ofiarujê  Mu 
wszystkie  wewnêtrzne  cierpienia  swe,  jak  i  tak  liczne  choroby,  które  przysparzaj¹  mi  wiele 
fizycznych  cierpieñ,  aby  móc  po³o¿yæ  kres  wszelkiej  przemocy i niesprawiedliwoœci na ca³ym 
zniewolonym  œwiecie.  

17 grudnia  2012 r.  po  pó³nocy  mia³am  jakby  przed³u¿on¹  ³askê  z  poprzedniej  nocy, 
bo  dusza  ma  opromieniona  œwiat³oœci¹  Najœwiêtszego  w  zbawiennej  radoœci ¿ycia wiecznego
pisa³a  komentarze  dla  ca³ego  œwiata,  które  by³y  wysy³ane  z  samego  Nieba,  które pociesza³y
p³acz¹cych  i  cierpi¹cych  z  powodu  najprzeró¿niejszych  przeœladowañ.  Ojciec  Przedwieczny
zbli¿y³ siê do duszy mej w Synu Swoim Jezusie Chrystusie poprzez Ducha Œwiêtego,  w  zwi¹zku 
z  czym  u¿yczy³  mi  œwiat³a  Swego  i  si³y  Swej,  co  jest  niezbêdne do wykonania Dzie³a Jego, 
tak¿e  w  œwietle  prawdy  i  mi³oœci  Jego  poprzez  trudy,  osch³oœci i cierpienia dusza ma pod¹¿a 
do  Królestwa  sprawiedliwoœci  i  prawdy  Jego,  aby  móc  wiecznie ucztowaæ w najdoskonalszej 
chwale Jego.  Jako  córka  Œwiat³oœci  Œwiêtego i Sprawiedliwego z Najsprawiedliwszych tj. Pana 
naszego, który jest dawc¹ ¿ycia  (Dz 3, 14-15)  przebywam w trynitarnej mi³oœci Jego, a poniewa¿ 
dusza  moja  podczas  snów  tysi¹ce  razy  przekracza³a  w  Nim  granicê  czasu  i  przestrzeni,   to
przebywa³a   ona   w   Nim   równie¿   w   krêgach   nadprzyrodzonego   œwiat³a   i  tajemnic  Jego 
w  odblaskach  chwa³y  Jego.

19 grudnia  2012 r.   nad   ranem   mia³am   przepiêkny  mistyczny  sen,  podczas  którego
w   póŸniejszym   etapie   jego   zrozumia³am,   ¿e   jestem   dusz¹,   która  opuœci³a  w  Chrystusie 
czasoprzestrzeñ,  a  mianowicie znalaz³am siê w przestworzach, które by³y oœwietlone œwiat³oœci¹ 
jaka  promieniowa³a  od  duszy  mojej  ukochanej  Babci  Katarzyny Tañskiej, która jakby czeka³a 
na  duszê  m¹,  i  wówczas  ona  rzek³a:  � Ania,  ca³e  Niebo  cieszy siê z poczynañ twych. Ja tam 
by³am,  bo  dusza  ma  przemieszcza  siê  wszêdzie,   tak¿e  moja  kochana  wnuczko  w  zbawczej 
obecnoœci  Pana  naszego  wype³nisz  wolê  Jego.    Gdy  dusza ma s³ucha³a tych s³ów, to w wizji 
wyobra¿eniowej  zobaczy³a  ona  wszystko  to,  co dusza Babci mówi³a jej, tak¿e w tej mistycznej 
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³asce   w  transcendencji  nadprzyrodzonej  rzeczywistoœci  Umi³owanego  przesi¹kniêta  by³a  ona 
radoœci¹  i  mi³oœci¹  bez  koñca.

Dziêki  ³asce  i  mi³osierdziu  Pana  naszego  znajdujê  siê  w  Œwiêtych  Ramionach  Jego,
a   skoro   On  pragnie  uczyniæ  duszê  m¹  uczestnikiem  Swojego  wiecznego  ¿ycia  i  niepojêtej
wiekuistej  szczêœliwoœci  Jego,  dlatego  te¿  tak  bardzo  tulê  Krzy¿  Jego  do serca i duszy swej,
który   jest   przecie¿   k l u c z e m   do   wszystkich   odwiecznych   zamys³ów  Jego,   w   którym
znajduje  siê  pe³ne  objawienie  mi³oœci  Jego  do  nas  (Œwiêty  Jan  Pawe³  II - gi).  Jako œwiadek 
Bo¿ej   m¹droœci   i   mi³oœci   poprzez   pisanie   w  Boskim  Oblubieñcu  odrobinê  kojê  têsknotê 
za  Nim,  a  poniewa¿  Ukochany  œwiat³em  Swym  przewodzi  duszy  mej w ciemnej nocy ducha, 
tak¿e  niejednokrotnie  w  najg³êbszym i najdoskonalszym duchowym doœwiadczeniu doznaje ona 
moc  nadprzyrodzonej  s³odyczy,  która  przecie¿  pochodzi  z  najczystszej  mi³oœci Pana naszego, 
który  z  mi³oœci  do  nas  odkupi³  nas  przez  mêczeñstwo  Krzy¿a  Swego.

24 kwietnia  2017 r.  tak   bardzo  mêczy³am  siê  wewnêtrznie,  o  czym  Stwórca  bardzo 
dobrze  wiedzia³,  a  po  pó³nocy,  ale  26 kwietnia  w  mistycznym  œnie  spotka³am  siê ze Œwiêt¹
Teres¹   Wielk¹   czyli   ze   Œwiêt¹   Teres¹   z   Avila,   która   z  wielkiego  mi³osierdzia  Bo¿ego
wprowadzi³a   mnie   do   swojego   karmelitañskiego  klasztoru,  gdzie  by³o  sporo  poranionych,
g³odnych  i  zalêknionych  owiec  Bo¿ych.  W tej przeb³ogiej scenerii Œwiêta Teresa by³a w wieku
nie  wiêcej  jak  30 - tu  lat  i  ona  pokazywa³a  mi  na  czym  polega  jej  wype³nianie woli Bo¿ej,
przy  okazji  te¿  jad³am  to  samo  co  ona,  ale  nie  mog³am  tego  jeœæ,  ¿e  wzglêdu na to, ¿e nie 
mog³am  przegryŸæ  tego,   bo   przecie¿   nie   tylko   w   tym  œnie,  ale  i  w  rzeczywistoœci  mam 
protezy  i  zaledwie  parê  zêbów,  tak¿e  przy nagryzaniu tych jarskich potraw bola³y mnie dzi¹s³a
i  to  do  tego  stopnia,  ¿e  musia³am  zdj¹æ  protezy.  Oddanie  tej wielkiej Œwiêtej w wype³nianiu 
testamentu   najmi³osierniejszego   Stwórcy   wzglêdem   jej   duszy   by³o  bezgranicznie  wielkie, 
¿e   zrozumia³am,   ¿e   ja   nie   mog³abym   wykonywaæ   tego   co   ona,  o  czym  dok³adnie  ona
wiedzia³a,  ale  z  uœmiechem  i  w  duchu  powiedzia³a  mi,   ¿e   ja   równie¿   jestem   tak  wielce
oddana   sprawom   Bo¿ym,   ale   w   wykonywaniu   duchowego   Dzie³a   Pana   naszego,   które
za   wstawiennictwem   Niepokalanej   prowadzê   dla   ca³ej  ludzkoœci  i  wszystkich  nastêpnych
pokoleñ.  By³am  bardzo  szczêœliwa,  ¿e  mog³am  spotkaæ  siê  z  tak  Wielk¹  Œwiêt¹,  która  bez
narzekania  pomimo  swoich  dolegliwoœci fizycznych, a niejednokrotnie duchowych odda³a ¿ycie 
swe  dla  bliŸnich,   aby   chocia¿   odrobinê   pomóc   im   w   drodze  krzy¿owej  do  wiekuistego
Boskiego  Oblubieñca. 

Nie  tylko  czczê  Boskiego  Oblubieñca  ¿yciem  swym,  ale  równie¿  g³oszê  Go  poprzez
Dzie³o  Jego,   dziêki   któremu   w   ca³ej  pe³ni  wesz³am  w  znak  i  sakrament  zbawienia  Jego, 
tak¿e   pe³na   podziwu   i   wdziêcznoœci  do  Umi³owanego  za  tak  wiele  ³ask  od  Niego,  moc¹
Jego  wype³niam  odwieczny  testament  Niebios  na  chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego.  Na  mojej 
ciernistej   i   mi³osnej   drodze   œwiêtoœci   zwyciêsk¹   moc¹   zmartwychwstania   Pana  naszego
wszystko  pokonam  w  Nim   z   pomoc¹   Matki   Bo¿ego   Mi³osierdzia   M a r y i,   dlatego   te¿ 
wewnêtrznie  zjednoczona  z  Umi³owanym  w  jednej  jednoœci  z  Nim   z   tak  wielk¹  ³atwoœci¹ 
prowadzê  Dzie³o  Jego,  które  niesie  zniewolonemu  œwiatu  prawdziw¹ œwiat³oœæ Jego. Szczêœæ 
Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 
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