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¯yjê w Bogu pomiêdzy czasem a wiecznoœci¹
Z woli Pana Niebieskiego ¿yjê pomiêdzy czasem i wiecznoœci¹, gdzie w œwiecie
zmys³ów wszystko to co duchowe i niewidzialne jest dla umys³u na potêgê odrzucone
przez faryzeuszy Boga, bo przecie¿ oni ¿yj¹ jedynie wed³ug rozpustnego katalogu swego,
który si³¹ narzucaj¹ ca³ej ludzkoœci. Natomiast w drugim duchowym œwiecie w³aœnie te
niewidzialne niepojêtoœci s¹ widzialne dla duszy mej szczególne wtedy, gdy we œnie na
czas okreœlony ona opuœci w Panu naszym tymczasow¹ cielesn¹ pow³okê sw¹, i przebywa
w bezkresie i bezczasowej wiecznoœci Jego. Gdy dusza ma wchodzi w mi³osne i radosne
szczêœliwoœci Najœwiêtszego, to ona niezmiernie raduje siê w Nim i nic nie pragnie, ani te¿
nie szuka, gdy natomiast wejdzie ona w nicoœci nad nicoœciami przemijaj¹cej doczesnoœci,
to jedynie usycha z mi³oœci za Ukochanym i niezmiernie mêczy siê w tej przejœciowej
cywilizacji k³amstwa i œmierci, tak¿e czêsto wo³a ona do Pana swego, aby zabra³ j¹ ju¿
do Siebie na wiekuiste gody. Skoro z woli Boskiego Oblubieñca dusza ma wesz³a w Nim
w niewidzialny, nadprzyrodzony œwiat, aby naocznie przekonaæ siê o niezg³êbionych prawdach
Jego, które u Tronu Jego emanuj¹ nadziemsk¹ jasnoœci¹, to tylko po to, aby przekazaæ to
wszystko ca³emu zdeprawowanemu œwiatu, którym rz¹dzi diabe³, i w którym nie mo¿na
broniæ ¿ycia poczêtego, przeœladowanych chrzeœcijan, niewygodnych ludzi i hañbi¹cych
prawd. W swoim odwiecznym pos³annictwie, któremu jestem nad wyraz wierna mimo,
¿e stojê na pograniczu dwóch œwiatów wchodz¹c w Bogu duchem czy te¿ dusz¹ w dwa
przeciwstawne œwiaty, ale ¿yjê jedynie w œwiecie mi³oœci i ¿ycia, w którym niepojêcie
umi³owany Stwórca czuwa nad ca³ym wszechpotê¿nym Wszechœwiatem, i w którym panuje
idealny pokój i niebiañska mi³oœæ. Na mojej drodze œwiêtoœci umocniona Bogiem moc¹
Jego sta³am siê nad wyraz cierpliwa i aktywna w duchowym dziele Jego, dziêki któremu
pracujê dla ca³ego zniewolonego œwiata, aby móc wydaæ jak najdoskonalszy owoc z duchowej
winnicy Zbawiciela dla pokrzepienia grzesznych owiec Jego. Te nieustanne przeskoki
miêdzy mistycznym a materialistycznym œwiatem, w stronê bezkarnej doczesnoœci s¹
niewypowiedzianymi cierpieniami dla duszy mej, jak i wszystkich cz³onków cia³a mego,
które mo¿na porównaæ jedynie z cierpieniami potêpionych dusz, które znik¹d nie maj¹
ratunku, bo tak zas³u¿y³y sobie one ¿yciem w grzesznej zmiennoœci. Skoro z woli S³owa
Wcielonego tak czêsto piszê o zdeprawowanym œwiecie, to widocznie muszê te¿ odczuwaæ
mêkê Pana naszego w ciele czy te¿ w duszy swej, dlatego te¿ nie tylko myœlê o tym
upad³ym œwiecie, który nagina prawa Pana naszego do potrzeb swych, ale równie¿ robiê
wszystko, aby pomóc tym tyranom œwiata, którzy s¹ zaœlepieni ¿¹dz¹ nienawiœci do braci
i sióstr swych, co przecie¿ dajê temu wyraz w swoich mistycznych ksi¹¿kach.
Najlepiej czujê siê i najbardziej jestem szczêœliwa w Bogu, kiedy jestem zupe³nie
sama, bo wówczas z woli Bo¿ej wszystko mogê bardzo rzetelnie rozpatrzeæ rozumem Samego
Boga, i w Duchu Œwiêtym wiem co robiæ dalej, aby mog³y wype³niæ siê odwieczne zamiary
wzglêdem duszy mej. Na mojej wyboistej drodze krzy¿owej czasami podejmujê przeró¿ne
decyzje, ale nieskoñczenie mi³osierny Stworzyciel Sam prostuje moje drogi i te¿ Sam
rozwi¹zuje najprzeró¿niejsze problemy i kiedy, i jak zabierze mnie do Siebie Oblubieniec
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ust¹piæ w swojej drodze œwiêtoœci a¿ do samej œmierci tak jak wielu mêczenników i œwiêtych
w historii œwiata.
Na swojej drodze krzy¿owej coraz bardziej podupadam na zdrowiu i nigdy te¿ nie
wiem czy wstanê nastêpnego dnia, ale zawsze pok³adam ca³¹ nadziejê jedynie w Bogu,
który w kulminacyjnych fizycznych czy te¿ duchowych bólach dosyæ czêsto wprowadza duszê
m¹ w zaœwiaty Swe, aby mog³a ona wzmocniæ siê w niepojêtych doskona³oœciach Jego.
Gdy tak bardzo cierpiê szczególnie fizycznie, to wówczas do pamiêci przywo³ujê sobie
mêkê Chrystusa, jak i œwiêtych, którzy nie mieli ¿adnych prze¿yæ mistycznych, a byli
mi³osnymi pochodniami dla ludzkoœci, i w ka¿dym cierpieniu widzieli znak szczególnego
wybrania, tak¿e ja jako córka Pasterza Niebieskiego mam o wiele bardziej przejrzystsz¹
wolê Bo¿¹ ze wzglêdu na tak wiele darów od Niego, i tak szczerze mówi¹c, to ma³o który
œwiêty mia³ ich a¿ tyle. Wielu œwiêtych niewymownie cierpia³o i na ludzki rozum byli
przeznaczeni jedynie na s t r a c e n i e, ale na Boski rozum jest to zupe³nie inaczej,
i czasami ci œwiêci tak bardzo byli s³abego zdrowia, ¿e nawet nie przyjmowano ich do
zakonu, a oni w tych swoich niemocach i chorowitoœciach zak³adali sierociñce, szko³y czy
te¿ szitale, jak np. Œwiêta Franciszka Ksawera Cabrini, tak¿e jak widaæ, ¿e w cierpieniu
mo¿na dokonywaæ przeolbrzymich dzie³, co dla zdrowych ludzi jest to nie do ogarniêcia
w ich zmys³owych przemyœleniach.
W bólu i cierpieniu, ale w prawdzie i mi³oœci nieustannie zmierzam siê ze swoimi
przeciwnoœciami, które niejednokrotnie rozdzieraj¹ moje wnêtrze i czasami te¿ zak³ócaj¹
mi spokój na pewien czas, ale jak to mistycy powiadaj¹ nic nie dzieje siê na pró¿no, bo
poprzez ka¿de cierpienie dusze nasze nabieraj¹ coraz wiêkszej doskona³oœci w Panu naszym.
Wszystkie udrêczenia nocy ciemnej i przeciwnoœci przemijalnej doczesnoœci nie tylko
przygotowa³y mnie do walki o Dzie³o Umi³owanego, ale one nieustannie przygotowuj¹
duszê moj¹ na wiekuiste zbawienie, dlatego te¿ ¿al mi czasu, który dawniej trwoni³am
na zbêdne i dobijaj¹ce dyskusje, które tak bardzo rozprasza³y ducha mego. Na rozszala³ym
morzu ¿ycia mego spotka³am paru zmys³owych ksiê¿y, którzy nad wyraz zak³ócili ducha
mego, bo nie znaj¹c siê na moim odwiecznym powo³aniu s³own¹ przemoc¹ pragnêli
doszczêtnie mnie zaszczuæ, abym ugiê³a siê pod ich narzucon¹ zmys³ow¹ wol¹, ale ja
na ¿adne kompromisy z nikim nie pójdê, bo po prostu dusza ma pragnie byæ zbawiona
i za¿ywaæ wiekuistych godów we Wszechmog¹cym. Parê razy do roku chodzê do Spowiedzi
i zawsze trafiam na ró¿nych ksiê¿y, i od lat nigdy nie mówiê im o swoich duchowych
sprawach, jedynie tylko spowiadam siê z grzechów, bo tak nakazuje mi Duch Œwiêty, tak¿e
jasno widaæ, ¿e zdana jestem tylko na Boskiego Oblubieñca, który nieustannie prowadzi
mnie w Sobie. Poza tym zdajê sobie sprawê z tego, ¿e bogactwo moich prze¿yæ duchowych
jest zbyt wielkie i ¿aden spowiednik nie s³ucha³by tego, bo to jest wprost nieprawdopodobne,
dlatego te¿ na rozkaz S³owa Wcielonego pod natchnieniem Ducha Œwiêtego notujê swoje
prze¿ycia i ³aski, i wypowiadam równie¿ uczucia swe wobec Kap³ana Niebieskiego, którego
nad wyraz uwielbiam i mi³ujê, i widaæ, ¿e dusza ma pragnie ca³kowitego zjednoczenia
ze Stwórc¹, co mo¿na to osi¹gn¹æ jedynie w przysz³ym ¿yciu.
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nieomylnie wychwytywa³a s³abo uchwytne sprawy duchowe, a ponadto non - stop obdarza
On duszê m¹ niewymownymi ³askami Swymi, które napawaj¹ j¹ niekoñcz¹c¹ siê, choæ
chwilow¹ mi³oœci¹ Jego. Z woli Bo¿ej otrzyma³am równie¿ dar czytania w sercach i duszach
ludzkich, i wchodz¹c w ducha zmys³owych polityków, kap³anów i najprzeró¿niejszej maœci
z³oczyñców z³a ich duch powala mnie, tak¿e cierpiê niemi³osierne wewnêtrzne mêki,
w zwi¹zku z czym ju¿ bardzo rzadko bêdê umieszcza³a polityczne komentarze na Twitterze
tym bardziej, ¿e umieœci³am ich w internecie przez ostatnie parê lat wiele tysiêcy. Nie
chcê siê ju¿ d³u¿ej mêczyæ siê w œrodowisku ludzi, którzy nie trwaj¹ w uœwiêcaj¹cej ³asce
i swoimi k³amstwami oraz propagowanymi wynaturzeniami pragn¹ rz¹dziæ narodami. Gdy
wchodzê w dan¹ sprawê i jeszcze dodatkowo mam przedstawion¹ fotografiê jakiegoœ
sodomity, to jeszcze nie zacznê czytaæ, a ju¿ wszystko wiem o nim. Podobnie przedstawia
siê sprawa przy Œwiêtej Spowiedzi, bo momentalnie odczuwam ducha spowiednika i od
razu wiem czy on znajduje siê w uœwiêcaj¹cej ³asce, i parê razy zdarzy³o mi siê podczas
spowiadania, ¿e duch kap³ana powali³ mnie i by³am pewna, ¿e w konfesjonale padnê na
ca³¹ wiecznoœæ.
Dla wielu zmys³owych, niedoœwiadczonych i nieoœwieconych kap³anów moje odwieczne
powo³anie jest za trudne, w zwi¹zku z czym nie do przyjêcia, dlatego te¿ od 14 - tu lat
spotykam siê z tak¹ znieczulic¹ ze strony Watykanu, jak i ca³ego @EpiskopatNews tym
bardziej, ¿e duchowni nie czytaj¹ nawet duchowych listów, nie mówi¹c ju¿ o mistycznych
ksi¹¿kach. Dopiero od momentu, gdy zaczê³am umieszczaæ swoje komentarze na Twitterze,
to duchowni zaczêli wchodziæ w moj¹ stronê internetow¹, a poniewa¿ w duchowym Dziele
Bo¿ym jestem tylko od pisania, o czym zawsze mówi³ mi osobiœcie Zbawiciel, w zwi¹zku
z czym nie gro¿¹ mi ¿adne prywatne rozmowy z niekompetentnymi kap³anami. W takiej
komfortowej sytuacji nie muszê siê zni¿aæ do poziomu myœlenia niedouczonych kap³anów,
aby wyjaœniaæ im od podstaw tak trudne sprawy Pasterza Niebieskiego, które przedstawione
s¹ w moich duchowych ksi¹¿kach, listach skierowanych do duchowieñstwa, jak i publikacjach,
które z woli Trójjedynego Boga od paru miesiêcy umieszczam na internetowej stronie mej,
która przekroczy³a ju¿ 553 000 odwiedzin.
Trójjedynemu Bogu dziêkujê, ¿e raz w ¿yciu mym postawi³ mi wielkiej klasy sta³ego
Spowiednika Œwiêtej Pamiêci ks. kan. Henryka Œwierkowskiego, z którym by³am w kontakcie
przez 16 lat a¿ do samej œmierci jego (zm. 16.01.2003 r.), tak¿e on ukierunkowa³ mnie do koñca
¿ycia mego, a ponadto dusza jego czuwa nad penitentk¹, która tak wiernie pe³ni wolê Boga.
Na podstawie prowadzenia duchowego Dzie³a Niebios otworzy³y siê mi oczy na ten
duchowy œwiat, który reprezentowany jest przez duchowieñstwo, które niejednokrotnie ¿yje
w zmys³owym œwiecie i nie dopuszcza niewygodnych listów mych do Papie¿a Franciszka,
które przecie¿ przez nich maj¹ byæ przet³umaczone. Na obecnym etapie odwiecznego
powo³ania mego uzbrojona w zbrojê i cierpliwoœæ Bo¿¹ przyzwyczai³am siê do tego,
¿e przez “ wielkich ” hierarchów Koœcio³a Katolickiego jestem zbywana c i s z ¹, która
wyraŸnie mówi, ¿e nic nie drgnê³o w Dziele Bo¿ym, ale jednoczeœnie utwierdza ona ludzkoœæ
w przekonaniu, ¿e to jest faktycznie Dzie³o Bo¿e, które i tak bêdzie przebadane zgodnie
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dodaæ, ¿e za wstawiennictwem Gwiazdy Ewangelizacji i Królowej Pokoju Maryi w Trójjedynym
Bogu jest ona jak najdok³adniej dopracowana, a podczas korekt cieszy³a mnie nawet niewielka
poprawka, najczêœciej by³y to literowe b³êdy, bo przecie¿ per³y mistyczne s¹ jak najdoskonalsze
i mimo, ¿e daleko brakuje mi do mistycznej doskona³oœci, ale jak widaæ w Bogu nie ma nic
niemo¿liwego, bo w³aœnie w Nim napisa³am tak wiele mistycznych ksi¹¿ek, listów i komentarzy.
W tym przejœciowym œwiecie, który podlega œmiertelnoœci i czasowi ju¿ od wielu
lat nad wyraz mêczê siê, ale dobrze wiem, ¿e dziêki ³asce Niebios wszystko zwyciê¿ê
pomimo takiej niesamowitej biernoœci duchowieñstwa na duchowe przesy³ki me tym bardziej,
¿e pod wzglêdem pisemnym wykona³am odwieczny testament Ojca Przedwiecznego w stosunku
do duszy mej i to do ka¿dej litery S³owa Jego. Oblubieñca Niebieskiego odnalaz³am
w Krzy¿u, tak¿e drog¹ zbawienia w œwietle Maryi i Jezusa nieprzerwanie idê, i czujê siê
tak jakbym by³a poza œwiatem, w Boskim œwietle, który na wskroœ przesi¹kniêty jest
nieskoñczon¹ doskona³oœci¹.
W drodze na umi³owan¹ Górê Karmel jest jedna rzecz charakterystyczna, ¿e mam
ogrom nawarstwiaj¹cych siê przeciwnoœci, które jak dotychczas nie maj¹ koñca, ale je¿eli
chodzi o duchowe Dzie³o Pana naszego, to absolutnie nikt mi nie przeszkadza, ¿adna
interwencja z zewn¹trz, i to co mam zrobiæ, to wykonujê niejednokrotnie w wielkich
cierpieniach szczególnie fizycznych, tak¿e sprawdzaj¹ siê zapewnienia Ukochanego,
¿e w Boskim Dziele Jego, które budowane jest na mojej krzywdzie moralnej z 9.10.1985 r.,
która by³a ofiar¹, ¿e ¿adne zadraœniêcie nie grozi mu ze strony œwieckiego œwiata, do
którego to Dzie³o nie nale¿y. Tak na marginesie zaznaczê, ¿e czasami diabe³ robi mi chwilowe
“ psikusy ”, ale one nie maj¹ absolutnie ¿adnego znaczenia na nadprzyrodzon¹ misjê m¹
bo on jedynie trochê mnie podrêczy, czasami te¿ za jego przyczyn¹ skaleczê, ... czy te¿
poparzê siê, a nawet jak s³yszê jego przeraŸliwe sapania czy te¿ odg³osy, to przecie¿ nad
wszystkim ma pieczê Jezus Chrystus, tak¿e w tych wizjach umys³owych niepocieszony
i zmêczony szatan odchodzi przy moich modlitwach za wstawiennictwem Niepokalanej.
Dziêki duchowemu Dzie³u Niebios godzinami obcujê z Boskim Oblubieñcem, do
którego nale¿ê wy³¹cznie, tak¿e dziêki ³asce Jego ¿yjê w radoœciach i s³odkoœciach Jego
oraz w cierpieniach, które spotykaj¹ mnie ze strony moich chorób, œwiata, jak i szatana.
Mimo, ¿e cia³em ¿yjê w tym nad wyraz zniewolonym œwiecie, ale wyrzek³am siê jego
dla dobra jego, aby poprzez duchowe teksty duchowego Dzie³a Bo¿ego, które pisa³am
w Bogu na podstawie prze¿yæ duszy mej w powi¹zaniu z Pismem Œwiêtym i dzie³ami
ascetyczno - mistycznymi skierowaæ jak najwiêcej dusz na drogê œwiêtoœci, która zapewni
wszystkim oddanym duszom wieczne zbawienie w Trójjedynym Bogu.
K W duchowych listach do duchowieñstwa otworzy³am serce i duszê, a oni bezdusznie
milcz¹ na bogactwo mojego duchowego ¿ycia, tak¿e za nic maj¹ œwiadectwo mojej niezwyk³ej
drogi œwiêtoœci, która odbywa siê wœród przemijaj¹cych trudnoœci, ale w trynitarnych
tajemnicach Pana naszego. Mimo, ¿e jestem zupe³nie stracona dla œwiata ziemskiego, ale
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Cia³em Zmartwychwsta³ego Chrystusa, który jest Œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego. W ¿ywej wierze
w Ojca Przedwiecznego, Syna i Ducha Œwiêtego przebywam w œwietle ¿ycia Trójcy Œwiêtej
(J 8, 12), tak¿e zawsze by³am i jestem gotowa na wszelkie ofiary jakie tylko wymaga Dzie³o
Niebios, do którego dusza ma zosta³a odwiecznie powo³ana, dlatego te¿ ju¿ dawno wyp³ynê³am
w Chrystusie na najwiêksze g³êbie cz³owieczeñstwa i g³êbie Jego.
¯yj¹c w Bogu pomiêdzy czasem i wiecznoœci¹ uwa¿nie s³ucham jedynie wezwania
Bo¿ego, który wzywa mnie do wiecznego, samotnego milczenia w czasie i wiecznoœci, tak¿e
poprzez nadprzyrodzone œwiat³o pe³ne œwiat³oœci i adoracji, i poprzez blask wiary w cierpieniu
w ofierze dla najukochañszego Oblicza Przenajœwiêtszego poranionego od bicia i policzkowania
dusza moja w wielkim milczeniu reaguje na ka¿de wezwanie Bo¿e, aby wszystko wykona³o
siê zgodnie z wol¹ Bo¿¹. Z woli Bo¿ej w Dziele Bo¿ym przekaza³am dobro i prawdê
wieczn¹, z któr¹ tak bardzo walcz¹ media, poniewa¿ one nie walcz¹ o szacunek dla cz³owieka
lecz przeœladuj¹ zwyciê¿onych i prawych ludzi, a gdy przeciwnik mówi prawdê, to wol¹
za wszelk¹ cenê zakrzyczeæ i zniszczyæ go, aby trzymaæ naród w niepewnoœci, strachu
i k³amstwie. Jako mistyczna córka Trójjedynego Boga zdajê sobie sprawê z tego, ¿e Dzie³o
Bo¿e, które prowadzê z woli Bo¿ej, i które zawarte jest w moich mistycznych ksi¹¿kach
przewy¿sza myœleniem zwyk³ych œmiertelników, ale za spraw¹ Boga ono i tak wyjdzie na
œwiat³o dzienne pomimo takiego bezprawia na wszystkich polach, gdzie nieprawdziwie
interpretuje siê naukê Chrystusa, który te¿ do tej pory nie zosta³ przyjêty w wielu krajach,
gdzie wystêpuj¹ wywrotowe religie czy te¿ sekty.
Na swojej drodze duchowej poprzez swoje cierpienia zanurzam siê w mêce Pañskiej,
która nasyca duszê m¹ moc¹ i mi³oœci¹ Ukochanego, i w pustelni swej intensywnie pracujê
dla Pana naszego, aby oligarchom tego zniewolonego œwiata, którzy walcz¹ z Koœcio³em
rozjaœniæ drogê duchow¹ na podstawie swojego odwiecznego powo³ania, które uderza w ich
ateistyczne wizje, które dezintegruj¹ kraje promuj¹c marnoœci nad marnoœciami nasi¹kniête
niesamowitym k³amstwem i œmierci¹, tak¿e jak widaæ zdemoralizowane owce rozmi³owane
w nieprawoœci chêtnie da³y zwi¹zaæ siê wiêzami niewoli i grzechu, które prowadz¹ do
diabelskiego raju na wieczne zatracenie i potêpienie ich dusz.
W ostatnim czasie tak bardzo cierpiê, i poprzez ofiarne i mêcz¹ce dolegliwoœci
oraz udrêki w trudzie przedzieram siê poprzez ciemn¹ noc ducha, która ogarnê³a duszê
m¹ na wskroœ, ale przecie¿ to s¹ niepojête bogactwa duchowe tak bardzo przemieniaj¹ce nas
w Umi³owanego, ¿e z czasem ta ciemna noc oœwiecona œwiat³oœci¹ Najœwiêtszego staje siê
jak dzieñ. W œwietle niepojêtej Boskiej kontemplacji niejednokrotnie wewnêtrznie udrêczona,
ale nape³niona obecnoœci¹ Pana naszego w czystej mi³oœci i pokorze przekazujê Dzie³o Jego,
poprzez które odpoczywam w Nim, bo przecie¿ dusza ma w wolnoœci i m¹droœci Jego
kosztuje nadnaturaln¹ mi³oœæ i s³odycz Jego.

maœci

Na mojej ciernistej i mi³osnej drodze œwiêtoœci te nêkaj¹ce mnie najprzeró¿niejszej
c i e r p i e n i a pozwalaj¹ mi w duchu nieprzerwanie ³¹czyæ siê z Boskim
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z Nim, przez co czerpiê moc Jego na trudy Dzie³a Jego, które prowadzê w Nim, tak¿e
jedynie w Panu naszym jestem pe³na apostolskiego zapa³u niewymownie dziêkuj¹c Mu
za dar cierpienia, który pozwala nie tylko przebywaæ duszy mej w niezg³êbionych tajemnicach
mi³oœci i mi³osierdzia Jego, ale równie¿ godnie spe³niaæ w Nim duchow¹ misjê sw¹
w œwiecie. Oczyma i sercem wiary zg³êbiam siê w tajemnicach Boga w Trójcy Œwiêtej
Jedynego i skoro mój r o z u m w pe³ni dojrza³ do spraw Bo¿ych, to by³am w pe³ni
gotowa na ujawnienie œwiatu nadprzyrodzonej misji swej, która w dobie dyktatury relatywizmu
ideologicznego przyniesie wiele owoców dla dzieci Umi³owanego, które w wielu wypadkach
nic nie wiedz¹ o nieœmiertelnym ¿yciu, które panuje w niebiañskiej OjczyŸnie Jego.
Niebieski Król wszechœwiata i dziejów za wstawiennictwem Matki Mi³osierdzia Maryi
przyoblek³ mnie w cierpliwoœæ i pokorê Sw¹, abym w doskona³oœci mog³a wype³niæ odwieczn¹
wolê Jego, która zapewni duszy mej wiekuiste zbawienie w niepojêtym Niebie.
W moim odwiecznym powo³aniu rozkoszujê siê dobrodziejstwami Bo¿ymi:  pierwszym
- z nich jest fakt stworzenia; drugim - utrzymanie przy ¿yciu; trzecim - odkupienie; czwartym
- chrzest; pi¹tym - wezwanie; szóstym - natchnienie Bo¿e; siódmym - zachowanie od z³ego;
ósmym - sakramenty; dziewi¹tym - indywidualne dobrodziejstwa; dziesi¹tym - obiecana wizja
uszczêœliwiaj¹ca (Ludwik z Granady). Poprzez rozwa¿anie tych dobrodziejstw Bo¿ych pijê
z Boku Jezusa Chrystusa drogocenn¹ duchow¹ Krew Jego, aby uczestniczyæ w skarbach
zbawienia Jego, tak¿e S³owo Wcielone rozjaœnia i umacnia mój u m y s ³, abym pozna³a
wszystko w moim odwiecznym powo³aniu, co jest mo¿liwe do osi¹gniêcia w tym ¿yciu,
dlatego te¿ za spraw¹ Jego dusza ma wype³nia w ca³ej pe³ni odwieczne zamierzenia Jego.
 U m y s ³ zespolony tajemniczo i nadprzyrodzenie z Bogiem, poznaje Go takim
jakim jest. Przy bezpoœrednim widzeniu Istoty Bo¿ej ustêpuj¹ tajemnice, Bóg staje siê
dla widz¹cych Go oczywisty, tak jak oczywisty jest dla Siebie Samego. Z t¹ zasadnicz¹
ró¿nic¹, ¿e nie jest to poznanie wyczerpuj¹ce, bo tylko umys³ nieskoñczony mo¿e ca³kowicie
wyczerpaæ treœæ nieskoñczon¹. Ogl¹daj¹cy Boga bezpoœrednio, poznaj¹ w Nim tak¿e to
wszystko, co nie jest Bogiem (O. Romuald Kostecki OP).
Kap³an Niebieski, który nieprzerwanie kieruje u m y s ³ e m mym i nape³nia mnie
obecnoœci¹ Sw¹ da³ mi wielokrotne wyraŸne poznanie, co do mojej nadprzyrodzonej
misji, ¿e mam tylko pisaæ i to do samej œmierci mej, tak¿e jestem na wszystko gotowa
w Nim i dam spokój wówczas, gdy spocznê i zasnê w Nim, ale ju¿ na ca³¹ wiecznoœæ.
Na podstawie prowadzenia Dzie³a Boskiego Oblubieñca bardzo jasno widaæ, ¿e ja jestem
bardzo aktywna i ca³y czas pracujê w Winnicy Ukochanego w Imiê Jego, bo dusza moja
nad wyraz rozmi³owana w Nim pragnie jedynie tylko zadowoliæ Jego i to we wszystkim
dla dobra wszystkich grzesznych dzieci Jego. Gdy dusza ma za spraw¹ Stwórcy wypalana
jest w tyglu niesamowitego cierpienia, to ona odczuwa mêki dusz niezbawionych z czyœæca
i nawet potêpionych z piek³a, tak¿e ona dok³adnie wie, co to jest gorycz niesamowitego
cierpienia. Dusza moja jako szafarka tajemnic Stwórcy, które istniej¹ od ca³ej wiecznoœci
w ³askach Jego niejednokrotnie przebywa w bezmiarze najprzeczystszej chwa³y Jego, który
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nie wype³niê woli Niebios. W ciemnej nocy niewiedzy pod wzglêdem pisemnym i tak ju¿
zrealizowa³am Dzie³o Wszechmocnego, które odwiecznie przeznaczone by³o na duszê m¹,
tak¿e te ostatnie moje duchowe publikacje, które umieszczam na mojej stronie internetowej
jedynie tylko dope³niaj¹ Dzie³o Najœwiêtszego, któremu niewyra¿alnie dziêkujê za tak niepojêcie
przes³odkie powo³anie, które pozwala mi przybywaæ tylko z Nim.
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 aromaty Królestwa Jego. W g³êbi duszy swej œpiewam
hymn na czeœæ Oblubieñca swego 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 swego, 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.
Matka Mi³osierdzia Maryja wspomaga duszê m¹ w duchowej drodze, która przecie¿
prowadzi na szczyt chrzeœcijañskiej doskona³oœci, tak¿e mimo mojej nêdzy z radoœci¹
i wzruszeniem doœwiadczam wiekuistej radoœci i œwiat³oœci, która z tak wielkim natê¿eniem
promieniuje ze zmartwychwsta³ego Pana naszego. Od kiedy wesz³am na schody mistycznej
Góry Karmel, to zawsze przebywam w œwietle wiary i ducha, co wszystko to nape³nia mnie
energi¹ i entuzjazmem Umi³owanego, który jest przecie¿ naszym ¿yciem ( Flp 1, 21 ),
jedyn¹ nasz¹ drog¹, prawd¹ i nadziej¹ ( J 14, 6 ).
W moim odwiecznym powo³aniu nigdy nie zwa¿a³am na jakiekolwiek przeciwnoœci,
ani te¿ szyderstwa ze strony kogokolwiek, bo przecie¿ ufam jedynie Trójjedynemu Bogu, dziêki
któremu nabra³am niezwyciê¿onej mocy i odwagi do przezwyciê¿ania, nawet najtrudniejszych
przeciwnoœci, w zwi¹zku z czym za nic mam tak wielk¹ obojêtnoœæ duchowieñstwa na moje
duchowe przesy³ki, które przecie¿ nie dochodz¹ do najwa¿niejszego adresata to jest do
Papie¿a Franciszka. Moja nicoœæ, ma³oœæ i bezsilnoœæ zosta³a nape³niona S³owem
Wcielonym, dlatego te¿ z ³ a m a ³ a m w s z y s t k i e l u d z k i e n o r m y zwi¹zane
z moim odwiecznym powo³aniem, bo za spraw¹ Nieœmiertelnego w niewielkiej namiastce
przekaza³am Dzie³o Jego na mojej stronie internetowej, na której stopniowo umieszcza³am
coraz to nowe listy skierowane i to nie tylko do Stolicy Apostolskiej, aby by³o ono coraz
bardziej zrozumia³e, bo przecie¿ zdajê sobie sprawê z tego, ¿e ono jest zbyt trudne nie tylko
dla zwyk³ych œmiertelników, ale nawet dla najwy¿szej klasy teologów.
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 nie odst¹piê od Prawdy Bo¿ej, bo ona gwarantuje wieczne zbawienie dla duszy mej.
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które obecnie w Bogu publicznie broniê poprzez internetow¹ stronê m¹, 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 ju¿ po œmierci mej, gdy dusza
ma wejdzie w nieœmiertelnoœci Stwórcy na ca³¹ wiekuist¹ wiecznoœæ.
Z Z Z Boski Oblubieñcze na niezbadanych drogach Twych koñczê ju¿ budowaæ
duchowe Dzie³o Twe, które ma przetrwaæ na wszystkie nastêpne pokolenia, a fundament
jego jest nie do obalenia, bo przecie¿ jesteœ Ty Nim Sam, tak¿e w pe³nej harmonii z Tob¹
w jednej jednoœci z Duchem Œwiêtym i Ojcem Przedwiecznym wszystko czyniê to dla
Koœcio³a Twego na Chwa³ê Królestwa Niebieskiego. Zbawicielu tylko dziêki Tobie wszystko
jest takie przejrzyste i dopracowane w mojej nadprzyrodzonej misji, podczas której tak
bardzo uzdrawia³eœ mnie cierpieniami daj¹c te¿ najprzeró¿niejsze ³aski, które tak bardzo
ubogaci³y duszê m¹ o niepojêtym duchowym œwiecie Twym. Mimo, ¿e dusza ma pozna³a
zaledwie ma³y r¹bek tajemnic Twych, ale to jest tak du¿o dla niej, jak i dla owiec Twych,
które przekaza³am w prawdzie Twej w swoich duchowych ksi¹¿kach pisanych na polecenie
Twe. Panie mój o Twoim przejrzystym i niepojêtym duchowym œwiecie, które nie mieœci
siê w formach, ani te¿ w pojêciach nie sposób by³o to wszystko przekazaæ na podstawie
ograniczonego rozumu mego, ale w transcendencji Twej za spraw¹ Ducha Œwiêtego jest
to zrozumiale przekazane dla owiec Twych. B o s k i O d k u p i c i e l u jestem Twoj¹
w³asnoœci¹ i moje ¿ycie jest nicoœci¹ przed Tob¹, jak to te¿ powiada Pismo Œwiête
i zawsze w Dziele Twym by³am czujna na wszystkie poruszenia duszy mej, która zawsze
przekazywa³a mi do rozumu mego to co jest najistotniejsze dla misji mej. Umi³owany
wszystko da³eœ mi darmo i to takiej grzesznicy, której darowa³eœ winy jej grzechów ( Ps
32, 5 ), dlatego te¿ tak dzielnie walczê w Tobie o otwarcie przewodu badawczego Dzie³a
Twego, które przecie¿ zawarte jest w Tobie. Pasterzu Niebieski dziêki Ojcu Przedwiecznemu
sta³eœ siê nam wszystkim tak bliski i dotykasz dusze nasze w sposób szczególny, bo przecie¿
podczas przyjmowania Œwiêtej Eucharystii. U m i ³ o w a n y adorowa³am latami Dzie³o
Twe czyli Ciebie Samego i mimo, ¿e walczê o pozytywny koniec misji mej, ale
przecie¿ w tej walce mam tyle niepojêtej radoœci, która pochodzi tylko od Ciebie, a poza
tym jest powiedziane “ zawsze siê radujcie ” (1 Tes 5, 16). Nigdy nie zw¹tpi³am w szczêœliwy
koniec duchowego Dzie³a Twego, któremu obieca³eœ zwyciêstwo, tak¿e wszystko i tak
nieodwo³alnie wype³ni siê zgodnie z Twoim testamentem i to do ka¿dej litery s³owa Twego.
J e z u U f a m T o b i e. Z Z Z
¯yjê jedynie dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, który i tak doprowadzi duchowe
Dzie³o Swe, które prowadzê w Nim do szczêœliwego koñca, tak¿e nie przejmujê siê chwilowymi
przeciwnoœciami, które jedynie wzmacniaj¹ mnie w Ukochanym, dziêki któremu wysz³am
z ukrycia na ca³y zniewolony œwiat, aby zasiaæ odrobinê duchowoœci w sercach zagubionych
i sfrustrowanych owiec Bo¿ych. Pe³na ufnoœci do Wszechmog¹cego wykonujê duchowe Dzie³o
Jego w Chwale Jego, tak¿e poprzez duchowe teksty, jak i ca³e moje pielgrzymowanie na
ró¿ne sposoby g³oszê sprawiedliwoœæ i chwa³ê Nieœmiertelnego (Ps 51, 16-17). W duchowym
Dziele Bo¿ym bez darów Ducha Œwiêtego nic nie dokona³abym, tak¿e dos³ownie ka¿dego
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Nieœmiertelnego w nadprzyrodzonym œwietle Jego. Pasterz Niebieski widzi wszystkie moje
wysi³ki na rzecz Dzie³a Jego, które przecie¿ wykonujê m¹droœci¹ i moc¹ Jego na pokrzepienie
wszystkich owiec Jego. Ta moja nadprzyrodzona misja, któr¹ prowadzê w Trójjedynym
Bogu jest wielkim darem dla serca mego i duszy mej, jaki mog³am otrzymaæ od Stwórcy,
dlatego te¿ chocia¿ minimalnie odp³acam siê Umi³owanemu za tak wielkie wybranie i tak
wiele ³ask, które tak licznie otrzymywa³am i jeszcze otrzymujê dla dobra Dzie³a Niebios.
W o¿ywczym mi³osnym œwietle niezast¹pionego Boskiego Odkupiciela wype³ni³am
w Nim duchowe Dziele Jego, za pomoc¹ którego obejmujê duchowym uœciskiem Samego
Jego, jak i ca³¹ grzeszn¹ trzodê Jego, która dziêki internetowej stronie mej ju¿ za ¿ycia
mego odrobinê p o z n a j e u ³ o m n e n a r z ê d z i e B o ¿ e czyli mnie sam¹, która
z niez³omn¹ si³¹ Bo¿¹ wykonuje wolê Bo¿¹. Obdarzona cierpieniami, najprzeró¿niejszymi
przeciwnoœciami, ale i ³askami maszerujê odwa¿nie po drogach prawdy i sprawiedliwoœci
Najœwiêtszego, który tak bardzo nape³nia duszê m¹ mi³oœci¹ Sw¹, ¿e w tej niepojêtej
³askawoœci Jego dusza ma ka¿dego dnia umiera w Nim i nie mo¿e ju¿ doczekaæ siê tej
chwili, kiedy ju¿ na ca³¹ wiecznoœæ zamieszka w Niebieskim Królestwie Jego, aby móc
poiæ siê nieskoñczon¹ mi³oœci¹ Jego.
Za wstawiennictwem Najœwiêtszej Maryi Panny wesz³am w duchow¹ tajemnicz¹
rzeczywistoœæ, w której non - stop nie przebywam, bo przecie¿ ¿yjê w doczesnym œwiecie
wspinaj¹c siê po drabinie doskona³oœci niejednokrotnie w cierpieniach i osch³oœciach, ale
mimo mojej nêdzy, ma³oœci oraz s³aboœci i tak jestem bezpieczna w Umi³owanym, który
prowadzi mnie po œladach Swych, abym poprzez Dzie³o Jego dotar³a do jak najwiêkszego
grona owiec Jego. We Wszechmog¹cym niczego siê nie lêkam robi¹c wszystko to, co On mi
powie ( J 2, 5), aby tylko wydaæ owoc ¿ycia swego pod postaci¹ nadprzyrodzonego Dzie³a
Jego, aby ono by³o jak najwinniejsze czyli najdoskonalsze na wiekuist¹ Chwa³ê Imienia Jego.
K Nie mog¹ ju¿ media d³u¿ej kryæ na arenie ca³ej ludzkoœci mojej nadprzyrodzonej
misji, która zosta³a przekazana do Watykanu lecz duchowni odpowiedzialni za korespondencjê
do Papie¿a Franciszka wyrzucili wszystkie moje duchowe wysy³ki do kosza zapomnienia
i bezprawia. Ignorowanie moich duchowych przesy³ek przez duchowieñstwo nie jest w stanie
zepchn¹æ poczynañ mych na dalszy ich plan, bo tutaj liczy siê jedynie odwieczny plan
Stwórcy, który przesi¹kniêty jest nieskoñczon¹ mi³oœci¹ Jego, która wiadomo, ¿e jako wieczna
nie zna ¿adnych barier i granic, jak to wiedz¹ wszystkie oddane owce Pana naszego. Nie
nie mo¿na równie¿ ju¿ d³u¿ej kryæ na arenie ca³ego œwiata nieprawniczych poczynañ
C e n t r a l n e j K o m i s j i d o S p r a w S t o p n i i T y t u ³ ó w z Warszawy, która
niczego nie nauczy³a siê na moim przyk³adzie, bo w³aœnie ona broni¹c “uczonych” komunistów
odmówi³a mi wszelkiej sprawiedliwoœci dopuszczaj¹c siê tak licznych przestêpstw, za które
nigdy nie by³a poci¹gniêta do odpowiedzialnoœci karnej. O fikcyjnych naukowych
dzia³aniach tej centralnej warszawskiej komisji mówi równie¿ zamieszczony w internecie
artyku³ Przemys³awa Dubiñskiego zatytu³owany: “ Pracownik to zwierzê, ma siê ³asiæ ”, tak¿e
polecam, aby zaznajomiæ siê z nim. Nie mo¿na te¿ milczeæ na przeœladowan¹ niewygodn¹
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jak w poprzedniej epoce, ¿e wszelkimi totalitarnymi sposobami skrywano i uniemo¿liwiano
rzetelne przebadanie ewidentnej moralnej krzywdy mej z 9.10.1985 r., która jest fundamentem
wêgielnym nadprzyrodzonej misji mej zwi¹zanej z bezprawnym nie nadaniem mi stopnia
doktora mimo tak licznych dowodów na jej obronienie i wielk¹ wartoœæ mojej pracy
doktorskiej. Czasami po latach mogi³a krzywd zmartwychwstaje, czego jestem ¿ywym
przyk³adem, tak¿e obecnie wychodzi perfidna gra wielkich specjalistów w robieniu afer
i karier, którzy za nic mieli prawdê naukow¹ i prawnicz¹.
Zdemoralizowanym œwiatem na czele z Uni¹ Europejsk¹ rz¹dz¹ sodomici, którzy
przy rozwiniêtym przemyœle aborcyjnym postawili na zniewolenie narodów, tak¿e w s³owach
tych wspó³czesnych mistrzów uwa¿aj¹cych siê bo¿ków jest zupe³na pustka, i t¹ pustk¹ bez
¿adnej dobroci wmawiaj¹ ciemnotê narodowi, aby zapanowa³y œwieckie dekalogi, które tak
bardzo upokarzaj¹ i zdekredytowuj¹ cz³owieka. W dobie niesamowitego barbarzyñskiego
mordowania nienarodzonych niechcianych dzieci, chrzeœcijan i niewygodnych ludzi, gdzie
tak bardzo przeœladowana jest prawda we wszystkim w³¹cznie z prawami Bo¿ymi Stwórca
nie maj¹c wyjœcia zes³a³ moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê, podczas prowadzenia której by³am
równie¿ okrutnie przeœladowana na najprzeró¿niejsze sposoby i to g³ównie przez na pó³
gwizdka uczonych z Wydzia³u Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej ze Szczecina,
który obecnie zwie siê Wydzia³em Nauk o ¯ywnoœci i Rybactwa, którzy byli dowartoœciowani
moim poni¿aniem, s³ownym opluwaniem i nêkaniem mnie na ka¿dym kroku, ¿e do tego
nawet nie by³by zdolny sam diabe³. Nape³niona ³askami i b³ogos³awieñstwami od Stwórcy
wziê³am w objêcia ca³y zniewolony œwiat i zmierzy³am siê z obecnymi wyzwaniami, aby
poprzez misjê sw¹ móc publicznie sprzeciwiæ siê niesprawiedliwoœci rodz¹cej przemoc,
gdzie schorowanych, biednych, niechcianych czy te¿ niepoprawnych politycznie traktuje siê
jak odpady. W ciszy Wszechmog¹cego czerpiê si³ê i moc Jego, która pozwala kochaæ
mi wszystkich bliŸnich, dlatego te¿ ¿yjê, aby pomóc niewdziêcznym duszom do wejœcia
na drogê doskona³oœci, która prowadzi do wiekuistego Nieba. Na swojej drodze krzy¿owej
jestem z³¹czona z ukrzy¿owanym Chrystusem i w goryczy cierpieñ Jego, które na sta³e
wpl¹tane s¹ w moj¹ drogê doskona³oœci, i które s¹ nieod³¹czn¹ czêœci¹ mojego ¿ycia
ukocha³am cierpienie, abym mog³a wchodziæ w coraz wiêkszej czystoœci w wielkoœæ,
dobroæ i mi³oœæ Pana naszego a wiadomo, ¿e im g³êbiej wchodzê w Oblubieñcu swym
w niepojêtoœci Jego, tym mniej wiem.
K W rozpatrywaniu nadprzyrodzonej misji mej potrzeba niezwyk³ej klasy teologów,
dla których obce by³oby modyfikowanie spraw koœcielnych do potrzeb zmys³owej ludzkoœci,
bo ja z takimi “ wielkimi ” ekspertami, których to te¿ spotyka³am na swojej krzy¿owej
drodze ju¿ dawno mia³abym zabrane przez Pana naszego swoje odwieczne pos³annictwo,
a poniewa¿ s³ucham siê jedynie Boskiego Oblubieñca, dlatego te¿ nieustannie prowadzê
duchowe Dzie³o Jego, które uderza w nadzwyczaj agresywn¹ sekularyzacjê, która zaczyna
powoli wypalaæ siê w tym zdemoralizowanym œwiecie, który zaserwowa³ nam kulturê
odrzucenia przesi¹kniêt¹ k³amstwami, niesprawiedliwoœci¹ i œmierci¹. Szczêœæ Bo¿e ! Anna
Aniela Flak

