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W Bogu p³ynê na g³êbinach chrzeœcijañskiej nadziei, mi³oœci i wiary
W Niebieskim Oblubieñcu p³ynê na g³êbiach chrzeœcijañskiej nadziei, mi³oœci i wiary,
który zawsze zaspakaja moje najg³êbsze pragnienia, które s¹ zgodne z wol¹ Jego
i zatopiona w Nim ci¹gle wewnêtrznie jestem odnawiana w Ukochanym, i nikt ani te¿
nic nie odbierze mi nadziei w Nim, który przecie¿ jest centrum ¿ycia mego w tej podró¿y
przemijaj¹cego, ziemskiego pielgrzymowania. W ¿ywej relacji z Boskim Odkupicielem,
któremu jako jedynemu we wszystkim zawierzy³am w ciemnoœciach niewiedzy, ale w œwietle
prawdy i chwa³y Jego inspirowana jestem do wykonania duchowego Dzie³a Jego, które
z ufnoœci¹, pokor¹ i w pos³uszeñstwie wykonujê w Nim wbrew wszystkim przeciwnoœciom,
które przecie¿ zawsze s¹ tylko przemijaj¹ce, a ponadto im wiêcej cierpiê w Ukochanym,
tym wiêcej mam ³ask od Niego.
Stwórca, który dzier¿y w Œwiêtych Rêkach Swych moje losy dobrze wie, ¿e z ³ask¹
Jego wszystko zrealizujê zgodnie z odwiecznym testamentem Jego, tak¿e w modlitwie pisanej
i duchowej uciekam siê do Niebieskiego Dobroczyñcy mego, który non-stop uwalnia mnie
od najprzeró¿niejszych przeciwnoœci przy moich tak licznych chorobach, które jak widaæ na
sta³e zadomowi³y siê w organizmie mym. W cierpliwoœci Bo¿ej pod czujn¹ opiek¹ Opatrznoœci
Bo¿ej pe³niê wolê Bo¿¹, podczas której dusza ma jest niezmiernie szlifowana na podobieñstwo
Pana naszego, aby w ¿yciu przysz³ym zas³u¿y³a sobie na wiekuiste Niebo, w którym bêdzie
poiæ siê nieskoñczon¹ mi³oœci¹ Boskiego Oblubieñca. Gdy wiele lat temu przystêpowa³am
do realizacji duchowego Dzie³a Niebios wszystko by³o takie niemo¿liwe, ale wiedzia³am,
¿e wszystko w Panu naszym zrealizujê, tak¿e ograniczonoœci me nie wchodzi³y w tak wspania³y
plan Umi³owanego, który na oczach ca³ego œwiata urzeczywistni³ siê miêdzy innymi poprzez
internetow¹ stronê m¹, jak i umieszczanie tak licznych komentarzy poprzednio na YouTube,
a obecnie na Twitterze, które zawsze piszê w Chrystusie za wstawiennictwem Arki Nowego
Przymierza Maryi.
Niebieski Wspomo¿yciel latami urabia³ i dalej urabia duszê m¹ na podobieñstwo
Swe, i w najwiêkszych uciskach mych, kiedy nie by³o ju¿ ¿adnej nadziei na ludzki rozum
wybawia³ mnie z najprzeró¿niejszych przeciwnoœci, abym zawsze kontynuowa³a Dzie³o Jego,
które oparte jest o Niego Samego, który przecie¿ by³ tym kamieniem odrzuconym przez
buduj¹cych, a sta³ siê g³owic¹ wêgla (Dz 4, 11), tak jak moja krzywda moralna z 9.10.1985 r.
zwi¹zana z bezprawnym nie nadaniem mi stopnia doktora sta³a siê kamieniem wêgielnym
nadprzyrodzonej misji mej. Duch mój wchodzi duchem w duchowe sprawy Bo¿e, a nad
wszystkim czuwa Sam Duch Œwiêty, tak¿e poprzez modlitwê wewnêtrzn¹ czy te¿ pisan¹
koñczê ju¿ wype³niaæ testament Stwórcy wzglêdem duszy mej.
Na swojej duchowej drodze zaanga¿owa³am siê w wype³nieniu woli Bo¿ej, która
odwiecznie by³a przygotowana na dusz¹ m¹, tak¿e zawsze pod¹¿a³am za Ukrzy¿owanym, który
torowa³ mi drog¹ m¹, która by³a nasi¹kniêta niesamowitymi cierpieniami i poprzeczkami, które
zgotowali mi niegodziwcy tego œwiata nie wiedz¹c o tym, ¿e Stwórca “ str¹ca w³adców
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zdecydowanie sz³am za Nieœmiertelnym nie poddaj¹c siê wrogom, którzy zawsze pragnêli
zniszczyæ mnie swoimi nieludzkimi dzia³aniami i nieparlamentarnymi s³owami przesi¹kniêtymi
k³amstwami. Pasterz Niebieski nieustannie uzdrawia³ mnie w Sobie, abym godnie dotrwa³a
do ostatniego tchnienia swego w tym doczesnym, przemijaj¹cym pielgrzymowaniu, w którym
dozna³am smak mi³oœci i goryczy Ukrzy¿owanego, który wprowadzi³ duszê m¹ w mi³osny
ogrójec Swój, dziêki któremu nabiera³a ona m¹droœci przy jednoczesnym poznawaniu tajemnic
Jego. Najlepiej czujê siê, gdy jestem zupe³nie sama, bo wówczas jestem oddana tylko
Ukochanemu, który jako krzew winny ³¹czy mnie ze Sob¹, bo przecie¿ jestem latoroœl¹, jak
to powiada Pismo Œwiête, w zwi¹zku z czym zawsze wspó³pracowa³am z ³ask¹ Bo¿¹
nigdy jej nie marnuj¹c, aby u schy³ku ¿ycia swego wydaæ ju¿ duchowe Dzie³o Bo¿e pod
postaci¹ nadprzyrodzonego winnego owocu, który i tak w pe³ni czasów bêdzie wnikliwie
przebadany na Chwa³ê Królestwa Niebieskiego.
Jezus Chrystus da³ mi udzia³ w zbawczej mêce Swej, dlatego te¿ tak codziennie cierpiê
z powodu moich tak licznych dolegliwoœci i przeciwnoœci, co zawsze wszystko pokonujê w Nim
i w Nim te¿ odnoszê zwyciêstwo, dlatego te¿ w jednej jednoœci opartej na objawionej prawdzie
i mi³oœci Trójjedynego Boga zawsze odpowiadam na dzia³anie Ducha Œwiêtego. Z pomoc¹
mojego najukochañszego i niezast¹pionego Mistrza Niebieskiego za wstawiennictwem Królowej
Wszystkich Œwiêtych Maryi nauczy³am siê dobrowolnie przyjmowaæ c i e r p i e n i a, które
przecie¿ s¹ prawdziw¹ drog¹ do œwiêtoœci, tak¿e poprzez te b³ogos³awione cierpienia z pe³nym
oddaniem i w pos³uszeñstwie pe³niê umi³owan¹ wolê Pana naszego, przez co dajê œwiadectwo
mi³oœci do Niego, jak i bliŸniego. Te nad wyraz nêkaj¹ce mnie najprzeró¿niejszej maœci
c i e r p i e n i a pozwalaj¹ mi w duchu nieprzerwanie ³¹czyæ siê z Boskim Oblubieñcem,
a bêd¹c z Nim zjednoczona, to przecie¿ wówczas jestem w g³êbokiej za¿y³oœci 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.
 Wed³ug Nowego Testamentu najwa¿niejszym c i e r p i e n i e m jest to, które
wynika z woli wiernego pójœcia za Chrystusem. Sk³adaj¹ siê na to: cierpienie umierania
dla swego ja, cierpienie Krzy¿a dŸwigniêtego ka¿dego dnia, przeœladowania i wszystko, co
z nich wynika, konieczne wyrzeczenia, pogodzenie siê z niezrozumieniem. S¹ to cierpienia,
które trzeba znosiæ z radoœci¹ i widzieæ w nich nieod³¹czny element chrzeœcijañskiego
¿ycia (Ralph Martin).
Wszystkie moje cierpienia duchowe, fizyczne, jak i najprzeró¿niejsze przeciwnoœci
w sposób szczególny pozwalaj¹ przebywaæ mi w Ÿródle radoœci, mi³oœci i szczêœcia
wiekuistego, tak¿e ca³kowicie oddana sprawie Wszechmocnego z g³êbok¹ radoœci¹ ³¹czê
siê z Nim i s³u¿ê Mu, bo na sercu i duszy le¿y mi dobro owiec Jego, które tak bardzo
odchodz¹ od Niego ¿yj¹c w nieprawoœciach i w zniewolonej wolnoœci oszpecaj¹c umi³owane
oblicze Koœcio³a Jego, a co za tym idzie Jego Samego.
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szczêœliwa w Nim mimo moich najprzeró¿niejszych dolegliwoœci i przeciwnoœci, tak¿e
w jednej mi³osnej jednoœci z Nim wewnêtrznie odnawiana jestem w Nim, aby móc w Ÿródle
¿ycia, œwiat³a i pokoju Jego wype³niæ odwieczne zadanie swe dla Niego i Koœcio³a Jego.
Boski Oblubieniec nieustannie oczyszcza i uœwiêca duszê m¹ w Sobie, w zwi¹zku z czym
ona ci¹gle przebywa w duchowym œwietle Jego, które nie zna zmierzchu, tak¿e pogr¹¿ona
w g³êbokiej mi³oœci Jego z pomoc¹ Niepokalanej uczestniczy ona w tajemnicach paschalnych
œmierci i zmartwychwstania Ukochanego. Dusza moja coraz bardziej upodabnia siê do
Niebieskiego Pana swego, który w drodze paschalnej do Siebie w bezgranicznej mi³oœci
Swej wprowadzi³ j¹ w duchowe wartoœci Królestwa Swego, tak¿e poœród ciemnoœci nocy
ciemnej ducha ona odrobinê kosztuje wiekuistych niepojêtoœci Jego, które napawaj¹ j¹
niewys³owion¹ radoœci¹ Jego.
K Dusza ma podczas snu tysi¹ce razy opuszcza³a w Chrystusie cia³o swe, i w tych
Bogobojnych ³askach do których odwiecznie by³a przysposobiona, ¿eby otrzymywaæ je od
Pana naszego zaledwie kilkadziesi¹t razy znalaz³a siê ona w niepojêtej, mi³osnej przepaœci
Majestatu Najœwiêtszego, aby w g³êbiach pokoju Umi³owanego poznawaæ nieskoñczon¹
wielkoœæ Jego. Wiekuisty Ojciec Niebieski wprowadzi³ duszê m¹ w wieczn¹ nieœmiertelnoœæ
Sw¹, aby w Ÿródle mi³osierdzia w niez³omnej mi³oœci Jego zawsze dawa³a ona godne
œwiadectwo Jego, tak¿e w tajemnicy ¿ycia, œmierci i zmartwychwstania Boskiego Odkupiciela
wype³niam ju¿ ostatnie wskazówki zwi¹zane z Dzie³em Jego, które w apostolskiej gorliwoœci
i odwadze prowadzê w Nim.
Oblubieñcowi Niebieskiemu jestem niewyra¿alnie wdziêczna, ¿e z woli Jego dusza
ma mog³a przebywaæ ogrom razy w b³ogos³awionej nieœmiertelnoœci Jego, która napawa³a
j¹ niewys³owion¹ radoœci¹ i mi³oœci¹ Jego, dlatego te¿ o¿ywiona duchem Jego w jednej
jednoœci z Nim tak wielkodusznie i z odwag¹ prowadzê to upojne duchowe Dzie³o Jego,
które jest mi³e dla Niego, bo przecie¿ ono niesie wiele dobra dla owiec Jego. Gdy dusza
ma znajduje siê w Ukochanym poza cielesnym wiêzieniem swym i podczas mistycznej
kontemplacji poznaje niepojête tajemnice Jego, to ona zapomina o sobie i tak zauroczona jest
ekstatycznym kochaniem Pana swego, ¿e te powroty do cia³a sta³y siê ju¿ dla niej nie do
zniesienia i mo¿na je porównaæ jedynie do mêk dusz w czyœæcu cierpi¹cych i to na samym dnie.
Kiedy dusza ma znajduje siê w najboleœniejszej, a zarazem najciemniejszej nocy
ducha, to nie jest ona w stanie o czymkolwiek myœleæ, bo wokó³ wyczuwa ona przeraŸliwe
nicoœci nad nicoœciami, i te niewyra¿alne udrêki duszy przechodz¹ na wszystkie cz³onki
cia³a mego, tak¿e serce moje, jak i ca³y umys³ mój wydaje przeraŸliwe ciche jêki, które
s³yszy jedynie Jezus Chrystus, a diabe³ widz¹c mnie cierpi¹c¹ wydaje radosne okrzyki,
które upajaj¹ go. Jak widaæ z mojej drogi krzy¿owej dusza ma dosyæ czêsto przechodzi
z jednej skrajnoœci, która jest wielkim Niebem w drug¹ skrajnoœæ, która jest piek³em czyli
dwa przeciwstawne bieguny, tak¿e cia³o me jest wielk¹ przeszkod¹ dla duszy mej, bo ono
jest powodem tej niesamowitej huœtawki, która dosiêga raz Niebieskiego Mistrza, a drugim
razem diab³a, który jest panem piek³a.
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bo On jedyny jest jedyn¹ nadziej¹, mi³oœci¹ i prawd¹, jak to powiada nam Pismo Œwiête,
tak¿e pe³na wiary, mi³oœci i nadziei wchodzê w duchow¹ g³êbiê Wszechmocnego, aby móc
w œwietle prawdy przesi¹kniêtej mi³osnym ogniem Umi³owanego przekazaæ duchowe orêdzie
Jego, które zawarte jest w mistycznym Dziele Jego, które za wstawiennictwem Niepokalanej
przekazujê w Nim. Moje ziemskie pielgrzymowanie zawsze skoncentrowane jest na duchowym
Dziele Wszechmocnego czyli na Umi³owanym, który tak bardzo nape³nia mnie Sob¹ i ukaja
te¿ w Sobie, tak¿e jak widaæ jestem ca³kowicie oddana Panu naszemu i ca³a moja uwaga
skupiona jest na Nim, dlatego te¿ z rozkosz¹ zatapiam siê w Nim, aby w ¿yciu przysz³ym
dusza ma mog³a otrzymaæ wieniec z wiecznej chwa³y Jego.
Poprzez duchowe Dzie³o najmi³osierniejszego Ojca Niebieskiego, które prowadzê
w stwórczej i odkupieñczej mi³oœci Jego szerzê duchowe Królestwo Jego, w zwi¹zku
z czym ¿yjê odrobin¹ raju wiecznego, który pozwala duszy mej zanurzaæ siê w tajemnicy
œmierci i zmartwychwstania Ukochanego, i to tylko dlatego, ¿e przyjê³am Œwiêty Chrzest.
Z j e d n o c z o n a z Nieœmiertelnym w tajemnicach zbawczej œmierci i zmartwychwstania
Jego poprzez duchowe Dzie³o Jego, które prowadzê w Nim g³oszê Jego Samego, jak
i duchowe ¿ycie w Nim, które pozwala duszom oddanym ju¿ za ¿ycia staæ siê odblaskiem
Jego czyli ¿yæ w œwietle niepojêtej mi³oœci i prawdy Jego w chwale Jego, która bêdzie
jaœnia³a i rozprzestrzenia³a siê na inne dusze.
K Dzie³o Wszechmocnego, które w wolnoœci Jego prowadzê w Nim oparte jest
jedynie na Nim, i On jedyny jest inspiruj¹c¹ i napêdow¹ si³¹ na mojej drodze wiary, mi³oœci
i nadziei, która jest wolna od wszelkiej nienawiœci i przemocy, tak¿e przenikniêta
Ukochanym przesy³am prawdziwe i mi³osne orêdzie nadziei w Nim dla ratowania wszystkich
z³oczyñców tego œwiata, jak i ofiar wojen, terroryzmu, porwañ, niesprawiedliwoœci
i wynaturzonych praw czyli dla wszystkich oziêb³ych i zagubionych dusz. Na mojej drodze
na duchow¹ Górê Karmel nieustannie trwam w Panu naszym i dzia³am zgodnie z wol¹ Jego,
tak¿e rozpalona mi³oœci¹ do Niego doœwiadczam mi³oœci Jego trafiaj¹c mi³osnym mieczem
S³owa Jego do zatwardzia³ych i zagubionych serc i dusz. Moje teksty pisane w Niebieskim
Oblubieñcu przesycone s¹ s³owami Ewangelii Jego, i one zawsze nak³aniaj¹ nas wszystkich,
abyœmy wszyscy zanurzyli siê w zbawczej mi³oœci Boskiego Oblubieñca daj¹c œwiadectwo
mi³oœci i prawdzie Jego, co wszystko to zaprowadzi dusze nasze do wiekuistego zbawienia
w Ukochanym.
Gdy oddane owce S³owa Wcielonego znajd¹ siê w œwiat³oœciach Jego, to one
z ka¿dym dniem coraz bardziej doskonal¹ siê w mi³oœci Najœwiêtszego, dziêki której
wszystko pokonaj¹ one w Nim, tak¿e pozbawione s¹ one jakiegokolwiek lêku, co mogê to
powiedzieæ z w³asnego doœwiadczenia, tak¿e Bogobojne dusze nie rozmyœlaj¹ o nic niewartych
ziemskich przyjemnoœciach, bo one odciête s¹ od popêkanych i pustych cystern, które zosta³y
przygotowane przez zmys³owców tego œwiata ( Jr 2, 13 ) na wieczne zatracenie ich dusz.
P r a w d z i w a n a d z i e j a jest jedynie w Panu naszym, który w ¿yciu przysz³ym
rozliczy dusze zacietrzewieñców spo³ecznych i wyznaniowych za ich wszystkie wypaczone
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jedynie w cywilizacji istnej sodomii.
Na mojej duchowej drodze ewangelicznych b³ogos³awieñstw jestem spragniona jedynie
mi³oœci, sprawiedliwoœci i pokoju Najœwiêtszego, dziêki któremu otrzyma³am ogrom darów
od Niego, z którymi poprzez duchowe ksi¹¿ki dzielê siê z ca³¹ ludzkoœci¹, aby mog³a
zakie³kowaæ mi³oœæ Umi³owanego w duszach oziêb³ych i zagubionych do Niego, jak i do
bliŸnich. Z woli S³owa Wcielonego wesz³am w bezwarunkow¹, wieczn¹ mi³oœæ i m¹droœæ
Jego, tylko trzeba zaznaczyæ, ¿e m¹droœæ ma pochodzi g³ównie z mojej s³aboœci i niewiedzy,
któr¹ doskonalê i wzmacniam dziêki w³aœnie mocy Bo¿ej, tak¿e jestem silna w Ukochanym
pokornie wype³niaj¹c odwieczne zamys³y Jego wzglêdem duszy mej.
Mimo, ¿e ¿yjê jeszcze na tym œwiecie, ale sercem i dusz¹ jestem w OjczyŸnie Pana
naszego, w niewyczerpanym Ÿródle nadziei, mi³oœci i pokoju Jego, dlatego te¿ w mi³osnym
pokoju i pogodzie ducha poprzez misjê sw¹ niosê ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego
Zbawiciela, dziêki któremu dusze nasze mog¹ dojœæ do chwalebnej doskona³oœci jeszcze tutaj
w tym ziemskim pielgrzymowaniu, gdzie ogrom pielgrzymuj¹cych przesi¹kniêta jest cierpieniem,
ubóstwem, nêdz¹, przemoc¹, terroryzmem, wojnami oraz przeró¿nymi zniewoleniami.
Przez tak wiele, ale to wiele lat prowadzi³am d u c h o w e D z i e ³ o B o ¿ e
w wielkim ukryciu i by³am pewna, ¿e ono nigdy nie wyjdzie na œwiat³o dzienne ca³ego
œwiata za ¿ycia mego, bo przecie¿ wszystkie Dzie³a Bo¿e dokonywa³y siê w ciszy i ukryciu
przed zdemoralizowanym œwiatem. Przez tyle lat tak wiele pisa³am spisuj¹c swoje ³aski i pisz¹c
duchowe teksty, robi¹c te¿ korekty, a wszystko dokonywa³o siê pod wp³ywem Ducha
Œwiêtego, który jest w nas, bo przecie¿ jesteœmy œwi¹tyni¹ Trójjedynego Boga (1 Kor 3, 16-17).
Latami wrasta³o Dzie³o Bo¿e, które szlifowa³am czyli wyplewia³am wszystkie chwasty, aby
nie by³o jakiœ niedoci¹gniêæ i niejasnoœci, i obecnie z tego ma³ego ziarnka wyrós³ duchowy
o w o c œ w i ê t o œ c i i to pod postaci¹ tak wielu mistycznych ksi¹¿ek, jak i te¿ wielkiej
serii duchowych listów do duchownych. Wszystko rozrasta³o siê w pokorze, która nasi¹kniêta
by³a niesamowitymi upokorzeniami, a poniewa¿ obecnie owoc Dzie³a Pana naszego sta³
siê taki winny czyli powinien ju¿ byæ skosztowany, co jest zwi¹zane z otworzeniem procesu
badawczego ca³ej mojej nadprzyrodzonej misji. Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e po d³ugim
procesie badawczym, ale ju¿ po œmierci mej, to duchowe Dzie³o Niebios pomo¿e wielu,
ale to wielu ludziom, którzy spragnieni s¹ Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kap³an Niebieski
ca³y czas oczyszcza³ i oczyszcza duszê m¹ na podobieñstwo Swe, tak samo duchowe Dzie³o
Jego, które czujnie wykonywa³am si³¹ Jego by³o szlifowane przy jednoczesnym ubogaceniu
go na najprzeró¿niejsze sposoby i to nie tylko ³askami Jego. Zgodnie z rozkazami Umi³owanego
za spraw¹ Ducha Œwiêtego w wielkiej odwadze bêdê wykonywa³a Dzie³o Niebios do samej
œmierci mej, bo dobrze wiem, ¿e za wstawiennictwem Matki Odkupiciela i Królowej
mêczenników M a r y i wszystko wype³ni siê na Chwa³ê Królestwa Niebieskiego.
Przewodnik Niebieski nieustannie towarzyszy mi w moim odwiecznym powo³aniu
i œwiat³em Swym rozœwietla mi drogi Swe, tak¿e moja rola jest niezwykle ³atwa, bo s³uchaj¹c
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jestem nara¿ona na wewnêtrzne osch³oœci, jak i zewnêtrzne trudnoœci, ale Umi³owany zawsze
lituje siê na nêdz¹ m¹ i wybawia mnie ze wszystkich przeciwnoœci, abym pe³na ufnoœci
w Nim wype³ni³a to, co mam wype³niæ zgodnie z wolê Jego.
W duchowym Dziele Niebios, które wykonujê za wstawiennictwem Œwiêtej Bo¿ej
Rodzicielki Maryi nieustannie czuwam w Panu naszym, który przewodniczy ca³emu Dzie³u
Swemu i piszê wówczas, gdy natchnie mnie Duch Œwiêty, bo od siebie nic nie mog³abym
uczyniæ, bo przecie¿ piszê niejednokrotnie o niezg³êbionych tajemnicach duchowego œwiata,
w które dusza ma wchodzi we Wszechmog¹cym. Na mojej krzy¿owej drodze wiara jest mi
ju¿ niepotrzebna, bo dusza ma tak wiele widzia³a w Boskim Oblubieñcu, gdy opuszcza³a
w Nim czasoprzestrzeñ podczas snu, tak¿e w mi³oœci Najœwiêtszego pokornie wype³niam
wolê Jego nie che³pi¹c siê z duchowej misji swej, o któr¹ ci¹gle walczê i to na miêdzynarodowej
arenie, bo przecie¿ poprzez internet. Umocniona w Nieœmiertelnym wszystko pokonam w Nim
uwa¿nie s³uchaj¹c tylko Go przy jednoczesnym wype³nianiu tych s³odkich rozkazów Jego,
tak¿e jestem czuwaj¹ca, bo przecie¿ nie znam godziny zakoñczenia misji mej (Mt 25, 1-13),
kiedy to Zbawiciel, który jest ³agodny i pokornego serca (Mt 11, 29) zabierze duszê m¹ do
Królestwa Swego.
Ca³a moja nadprzyrodzona misja skierowana jest do ca³ego zniewolonego œwiata, który
¿yje w swojej tymczasowej ziemskiej chwale, a poniewa¿ otrzyma³am konkretne œwiadectwo
¿ycia w Panu naszym, dlatego te¿ mam prawo p r z e m a w i a æ do ca³ej ludzkoœci, która
w wiêkszoœci nie ma ¿adnych zainteresowañ i rozmi³owana jest te¿ w nieprawoœciach maj¹c
za nic bogactwa duchowe, materialne i intelektualne, w zwi¹zku z czym sodomici obdzieraj¹
bliŸnich z godnoœci. Z woli Pana naszego niestrudzenie wykonujê duchowe Dzie³o Jego,
które poprzez internet zaczynam powoli przekazywaæ ludzkoœci, która przecie¿ ma swój
rozum i wielu te¿ potrafi prawid³owo rozeznaæ jak i oceniæ je, przynajmniej z punktu
widzenia znaków czasów, które tak urodzajnie wyœcielaj¹ moj¹ drogê œwiêtoœci. Wiadomo
te¿, ¿e wielu jest g³uchych na sprawy Bo¿e, ale moc¹ mi³oœci Umi³owanego staram siê
miêdzy innymi œwiêtymi znakami czasu dotrzeæ do ich rozumu, który przecie¿ otwiera umys³,
aby móg³ on zrozumieæ niepojêtoœci Stwórcy w mi³osnej obecnoœci Jego.
W najciemniejszej nocy wiary, jak i ducha zawsze by³ym i jestem po s³usznej stronie
w Panu naszym, którego jesteœmy w³asnoœci¹ i ludem Jego oraz owcami Jego pastwiska
(Ps 100, 3), dlatego te¿ tak dzielnie i mê¿nie sprzeciwiam siê w Ukochanym ca³emu œwiatu,
bo przecie¿ w Nim pokonam wszystko i wype³niê umi³owan¹ wolê Jego, któr¹ w rzeczy
samej ju¿ i tak w du¿ym procencie wype³ni³am i to na oczach ca³ego œwiata, i to miêdzy
innymi dziêki mojej stronie internetowej, na której w niewielkim procencie przekazana jest
ca³a moja nadprzyrodzona misja. Ka¿dego dnia wype³niam testament Stwórcy, nawet
poprzez umieszczanie moich komentarzy obecnie na Twitterze, co wszystko to wpisane jest
w nadprzyrodzon¹ misjê m¹, która oparta jest o mi³osiernego Boskiego Odkupiciela, który
przecie¿ jest fundamentem Koœcio³a Swego. Bez Boskiego fundamentu ¿ywego Zbawiciela
nie powsta³oby Dzie³o Jego, które przecie¿ jest wybitnie B O S K I E, a dzie³a ludzkie
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Pana naszego poprzez duchowe Dzie³o Jego trafiam do grzesznych dzieci Jego, które zamkniête
s¹ na Niego maj¹c za nic sprawy duchowe, bo przecie¿ umys³em i sercem przylgniêci s¹
oni do wynaturzonej wolnoœci i mi³oœci w tej zmiennej naszej doczesnoœci, która jest jedynie
tymczasowym przystankiem do wiekuistego œwiata dla naszych nieœmiertelnych dusz.
Ca³y mój umys³, serce, jak i dusza s¹ nad wyraz zaanga¿owane w Dzie³o Boskiego
Oblubieñca, które zawsze rozpatrywa³am w powi¹zaniu z dzie³ami ascetyczno - mistycznymi
w œwietle Ewangelii Boskiego Odkupiciela, tak¿e w g³êbokiej i wewnêtrznej jednoœci
z Ukochanym stara³am siê jasno, zwiêŸle i treœciwie przekazywaæ moje niezwyk³e duchowe
¿ycie, bo przecie¿ dusza ma zosta³a obdarzona tak licznymi nadzwyczajnymi ³askami przez
Pana naszego. Poœród wzburzonych i spienionych wód przemijaj¹cego ¿ycia mego dusza
ma tak dog³êbnie wesz³a w tajemnicê tajemnic Wcielenia i Odkupienia Pana naszego czyli
znalaz³a siê ponad wszelkim poznaniem, w œwietlistych i mi³osnych tajemnicach paschalnych,
które o¿ywiaj¹ j¹ o¿ywcz¹ mi³oœci¹ Ukochanego, w którym otrzymaliœmy ¿ycie nieœmiertelne.
Mamy byæ odpowiedzialnymi i owocnymi misjonarzami, aby budowaæ pojednanie wœród
spo³eczeñstwa w oparciu o Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jednoczeœnie jest w ka¿dej
duszy, tylko oczywiœcie nie w ka¿dej dobrze czuje siê, ale trzeba o tym wiedzieæ, ¿e on
jest ¿yw¹ œwi¹tyni¹, z której wyp³ywa woda mi³oœci, mi³osierdzia i ¿ycia, o czym mówi
nam Pismo Œwiête, wiêc jakim prawem ? zwyrodnialcy wyskakuj¹ z kar¹ œmierci i innymi
wypaczeniami, a najprawdopodobniej czyni¹ to po to, aby dowartoœciowaæ siê w tym swoim
doczesnym zagubieniu i poci¹gn¹æ za sob¹ masy istnieñ ludzkich, które chwytaj¹ takie
populistyczne chwilowo modne has³a, które pozbawione s¹ oznak prawdziwego radosnego
cz³owieczeñstwa.
Z woli S³owa Wcielonego w czystoœci, wolnoœci i mi³oœci Jego w Duchu Œwiêtym
zosta³am wprowadzona w ¿ycie Trójcy Œwiêtej, która jaœnieje w sercu, jak i duszy mej,
dlatego te¿ zawsze szukam pomocy i ratunku w Troistym Bogu za wstawiennictwem Ró¿y
Duchowej Maryi, a ogrom mistycznych znaków czasu, które non - stop przyœwiecaj¹ mojej
duchowej drodze, jak i przeb³ogie ³aski Bo¿e utwierdzaj¹ mnie w przekonaniu o prawdziwoœci
duchowej misji mej, która skierowana jest do wszystkich oligarchów, dyktatorów, oprawców,
jak i do wszystkich tych owiec Bo¿ych, które cierpi¹ wskutek nêdzy, g³odu, bezrobocia,
przeœladowañ, niesprawiedliwoœci i nietolerancji. Stwórca trzyma duszê m¹ w duchowych
ramionach Swych, tak¿e nic mi nie grozi ze strony zdemoralizowanego œwiata, bo nawet
jakbym by³a zabita z powodu wiary czy te¿ prowadzenia duchowego Dzie³a Niebios, to
przecie¿ by³oby to i tak wielkie wyró¿nienie, ¿e uczestniczy³am w krzy¿owej drodze i œmierci
Ukrzy¿owanego.
 Stwórca w jakiœ bardziej szczególny sposób dzia³a Swoj¹ moc¹ w duszach œwiêtych,
które nie tylko zachowuje i pobudza do dzia³ania tak jak inne stworzenia, ale zwraca je ku
poznawaniu i mi³owaniu Siebie, dlatego powiada siê, ¿e w duszach œwiêtych On mieszka
szczególnie i dusze œwiêtych s¹ pe³ne Boga. Zale¿nie wiêc od stopnia mocy, jak¹ Bóg dzia³a
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jest oczywiste, ¿e poniewa¿ ludzkim umys³em nie da poj¹æ siê skutecznoœci mocy Bo¿ej
- Bóg mo¿e ze stworzeniami zjednoczyæ siê w sposób wznioœlejszy, ni¿ to umys³ ludzki
mo¿e poj¹æ (Œwiêty Tomasz z Akwinu).
Nieœmiertelny Król Wiecznoœci bardzo czêsto wyprowadza duszê m¹ w Sobie z jej
cielesnych krat podczas mistycznych nocy, wynosz¹c j¹ ponad czas ku wiecznoœci, tak¿e
ona krótkotrwale przybywa w niedostêpnych œwiat³oœciach Jego, w œwietle ¿ywota wiecznego,
podziwiaj¹c królestwo ducha Jego w niestworzonych sferach Jego. N a j œ w i ê t s z y bardzo
czêsto przenika duszê m¹ Sob¹, tak¿e ca³a moja duchowa droga odbywa siê w Boskiej
harmonii i duch mój nieprzerwanie jest z Ukochanym, dlatego te¿ z ³ask¹ Pana naszego
inspirowana jestem do ekstatycznego pisania w Imiê Jego, i nie mog³am te¿ przemilczeæ
wa¿niejszych ³ask czy te¿ wydarzeñ z mojej drogi œwiêtoœci, która wiedzie do radoœci ¿ycia
wiecznego. Ka¿dy przemijaj¹cy dzieñ prze¿yty z Chrystusem w Bogu zbli¿a mnie do koñca
ziemskiej mety, tak¿e dusza moja przepe³niona Boskoœci¹ Ukochanego zbli¿a siê ju¿ do
szczytu mistycznej Góry Jego, i gdy ona zdobêdzie j¹ w Nim, to bêdzie to równoznaczne
z przekroczeniem progu œmiertelnego przez ni¹ na ca³¹ wiekuist¹ wiecznoœæ.
Na mojej drodze doskona³oœci przeszywaj¹ce miecze boleœci, które niejednokrotnie
przesz³y przez duszê m¹ przygotowa³y j¹ w Umi³owanym do pe³nienia tak niezwykle
przes³odkiego Dzie³a Jego, tak¿e ¿yj¹c w odosobnieniu Panem naszym zosta³a ona
wprowadzona w Nim w stan g³êbokiej ciszy i pokoju, dlatego te¿ dzia³am w czasie jednak
na sposób wiecznoœci, bo przecie¿ dusza ma wy¿szymi w³adzami dotyka wiecznoœci,
a ni¿szymi czasu (Mistrz Eckhart). Ukocha³am wolê Kapitana Niebieskiego, który w œwietle
³aski niejednokrotnie przeprowadza duszê m¹ przez wewnêtrzne uciski i ciemnoœci nocy
ciemnej ducha steruj¹c Dzie³em Swym, tak¿e On zawsze oœwieca mnie Sob¹ i dzia³a
we mnie, a ja dzia³am przez Niego bêd¹c ca³y czas w Nim, a On we mnie, dlatego te¿
w jednej Jednoœci Trójjedynego Boga dusza ma w wolnoœci Jego swobodnie dzia³a w Nim.
Dusza moja w Boskim Oblubieñcu dosyæ czêsto k o s z t u j e i p o z n a j e r¹bek
bezmiaru tajemnic Jego, które s¹ nie do ogarniêcia, bo przecie¿ mieszcz¹ siê one
w niedostêpnej œwiat³oœci w ponad czasowych i ponad przestrzennych sferach nieprzemijaj¹cej
wiekuistej Ojczyzny.
Syn Bo¿y, Jezus Chrystus jest doœwiadczany we mnie poprzez wszystkie w³adze
i n t e l e k t u mego, tak¿e On bardzo dobrze wie, ¿e ja ju¿ dawno wyrzek³am siê wszystkiego,
co nie jest Nim, dlatego te¿ On pomaga mi, aby ¿ycie me by³o ¿yw¹ Ewangeli¹ Jego w tym
tymczasowym œwiecie, w którym grzeszne owce Jego przebywaj¹ w niewoli grzechu i id¹
za znu¿onym, nieczystym i nad wyraz zniewolonym duchem tego zdeprawowanego œwiata.
 I n t e l e k t e m nazywamy obecny w istocie jako mo¿noœæ lub w³adza, podmiot
wszystkich w cz³owieku rozumieñ i uœwiadomieñ wszystkich zarazem receptywnych i aktywnych
w obszarze œwiadomoœci dzia³añ poznawczych i  Bóg czasem wspomaga nasz i n t e l e k t
doœwiadczeniem mistycznym, czêsto kontemplacj¹ wlan¹, gdy¿ trwanie w relacjach osobowych
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oczyszczanie bierne (Mieczys³aw Gogacz, Filozoficzne aspekty mistyki).
W mojej drodze, która prowadzi na sam szczyt umi³owanej Góry Karmel jak dotychczas
by³o 7 - miu Papie¿y: Piusa 12, Jan 23, Pawe³ 6, Jan Pawe³ 1, Jan Pawe³ 2, Benedykt 16
i obecny Franciszek, za kadencji którego powinien byæ otworzony proces badawczy Dzie³a Pana
naszego, które prowadzê w Nim tym bardziej, ¿e cyfra 7 jest cyfr¹ œwiêt¹, a poniewa¿ w ¿yciu
mym jest ogrom 9-tek, to dopiero za pontyfikatu 9-go papie¿a nast¹pi definitywny werdykt
urzêduj¹cego Papie¿a.
9.10.1985 r. Wszechmocny zada³ duszy mej charyzmatyczn¹ ranê p³odnoœci za pomoc¹
w³óczni Serafina, dziêki której nieprzerwanie mogê ³¹czyæ siê z mêk¹ Chrystusa i czuæ przedsmak
¿ycia wiecznego, i to nast¹pi³o w dniu, kiedy to 9. 10. 1047 r. zmar³ Papie¿ Klemens II-gi
oraz Papie¿ Pius XII-ty, tylko 9. 10. 1958 r., co jest wielkim znakiem czasu, bo przecie¿ on
by³ pierwszym Papie¿em za ¿ycia mego czyli Stwórca da³ znak o nieuniknionym fundamecie
Dzie³a Bo¿ego ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, które w³aœnie
dokona³o siê 9.10.1985 r., a poza tym mój Tato Edward 9.10.1953 r. (urodzi³am siê 30. 03.
1953 r. ) otrzyma³ dyplom pierwszego stopnia ze specjalizacji pedagogicznej z zakresu
historii na Wydziale Nauk Humanistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Jakie to dziwne a prawdziwe, jak prof. Krzysztof Prawdzic promotor mojej pracy
doktorskiej i szef Zak³adu Meteorologii i Klimatologii Morskiej, w którym pracowa³am
odchodzi³ na emeryturê, to 9. 10. 1985 r. ¿egnano go, ale zmieniono porz¹dek: najpierw
po¿egnano profesora, a potem mój cios, a mia³o byæ odwrotnie: najpierw g³osowanie nad
nadaniem mi stopnia doktora, a potem po¿egnanie profesora, bo Rada Wydzia³u ju¿ z góry
wiedzia³a o wyniku i st¹d ta zmiana. Odnoœnie znaków czasów zwi¹zanych z 9. 10. 1985 r.
dodam, ¿e z 8 na 9. 10. 1978 r. przeprowadzono szereg badañ na Ca³unie Turyñskim,
a ponadto 9. 10. 1988 r. mia³a miejsce tragiczna katastrofa kolejowa w Jugos³awii oraz
w tym samym dniu i roku dokonano niesamowitej masakry Syngalezów w Sri Lance.
Niemiecka autorka Annemarie Armbruster w ksi¹¿ce pt.: “ Dla ciebie zamiast kwiatów ”,
Für Dich - Statt Blumen, wydawnictwo - Morstadt Verlag, na ka¿dy dzieñ w roku przygotowa³a
g³êbok¹ myœl, a ksi¹¿ka zosta³a wydana tu¿ przed moim ciosem z 9. 10. 1985 r. Cytujê
s³owa Autorki na dzieñ 9. 10.:  Skoro odda³eœ siê magii, dziêki sile twojego Ducha i Mowy,
wnet dowiesz siê o niejednej tajemnicy, ¿e dowiesz siê, co ten œwiat od wnêtrza scala.
To stanie siê samo i Amen w imieniu Boga ! Autorka tego akapitu, te b³ogos³awione s³owa
pod wp³ywem Ducha Œwiêtego na dzieñ 9. 10. napisa³a jakby specjalnie dla mnie. W tak
wielkim dziele ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego musi wspó³pracowaæ ca³y œwiat,
i muszê byæ zwi¹zana ze wszystkim, bo to jest Dzie³o Bo¿e.
Gdyby 9. 10. 1985 r. nie wyrz¹dzono mi moralnej krzywdy zwi¹zanej z bezprawnym
nie nadaniem mi stopnia doktora, to nie by³abym powo³ana do tak wielkiego Dzie³a Bo¿ego
ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, bo ka¿de nadprzyrodzone Dzie³o oparte musi

- 10 byæ o cierpienie, o Krzy¿, aby mia³o ono trwa³e fundamenty z Królestwa Niebieskiego, bo
inaczej runie, tak¿e wszystkie œwiête znaki czasu wskazuj¹ na g³êbokie zjednoczenie
z Bogiem duszy mej, jako duszy wybranej, a mam trzy imiona: 3 A ( ) - Anna Aniela
Agnieszka ( Agnieszka - imiê z Bierzmowania ).
Do ods³oniêcia tak wielkiej tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego zosta³am powo³ana ju¿
w chwili urodzenia. Data urodzenia: 30. 03. 1953 r.
ù
ù
ù


 3 trójki ' 9, cyfra 9 jest cyfr¹ Mamy
Niebieskiej czyli niewidzialna Niepokalana zawarta jest g³ównie w znaku 9 (lub te¿ 13), bo
tylko poprzez Maryjê mog³o dokonaæ siê ods³oniêcie tej nadprzyrodzonej tajemnicy, która
zawarta jest w Trójjedynym Bogu.
Pan Jezus mia³ 3 upadki i zmartwychwsta³ 3 - go dnia: pierwszego dnia w Wielki
Pi¹tek o godzinie 3. 00 po po³udniu Zbawiciel umiera za nasze grzechy ( wed³ug naszego
czasu, a nie ówczesnego, bo wtedy by³a 9. 00 jak podaj¹ Ewangelie ); drugiego dnia, ca³¹
Wielk¹ Sobotê Jezus Chrystus le¿y w grobie; i trzeciego dnia w Wielkanocn¹ Niedzielê
o 3. 00 rano Pan nasz zmartwychwstaje.
Urodzi³am siê w Hrubieszowie na W i e l k a n o c - dok³adnie w 33 godziny po
zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa na intencjê 33 - ech lat ¿ycia Zbawiciela na ziemi czyli
1 godzina odzwierciedla 1 rok ¿ycia Ojca Niebieskiego na tej grzesznej ziemskiej planecie.
W i e l k a n o c liczy siê zawsze po pierwszej wiosennej pe³ni Ksiê¿yca, i skoro
urodzi³am siê w³aœnie w Wielkanoc i to 30. 03. 1953 r., to jest znak z Nieba, ¿e wszystko
by³o odwiecznie zaplanowane, abym poprzez ka¿d¹ 30 - tkê by³a zwi¹zana z ka¿dym
miesi¹cem, a poza tym nasz najukochañszy Odkupiciel zosta³ wydany za 30 srebrników,
tak¿e z woli Bo¿ej za spraw¹ Ducha Œwiêtego odczytywa³am znaki czasu dla ca³ej ludzkoœci,
które potwierdzaj¹ moj¹ duchow¹ misjê.
Urodzi³am siê w poniedzia³ek punktualnie o godzinie 12. 00 w samo po³udnie na
intencjê 12 - tu Aposto³ów, jak dzwony w Koœciele dzwoni³y na “ Anio³ Pañski ”, o czym
powiedzia³a mi moja Mama, bo wówczas nie notowano godzin, ale gdy ona mnie rodzi³a,
to s³ysza³a bicie koœcielnych dzwonów, a szpital by³ blisko koœcio³a.
K Na zakoñczenie podsumujê, ¿e w Bogu p³yn¹c na g³êbiach chrzeœcijañskiej nadziei,
mi³oœci i wiary w wielkim pos³uszeñstwie wype³niam pod wzglêdem pisemnym niezwyk³¹
wolê Zbawiciela trwaj¹c nieustannie w Nim i przekaza³am te¿ w Nim duchowe ¿ycie swe,
które jest jedynie nadzwyczajne, ale dla zwyk³ych œmiertelników. Poprzez moje odwieczne
powo³anie z ufnoœci¹ g³oszê Ewangeliê Zmartwychwsta³ego ( Mk 16, 15 ), tak¿e odziana
w mi³osn¹ szatê Umi³owanego sk³adam œwiadectwo o Nim Samym nie zra¿aj¹c siê niczym,
bo w Nim nic mi nie grozi i ¿yj¹c w wielkiej za¿y³oœci z Nim Samym dusza ma nie mo¿e
doczekaæ siê tej chwili, kiedy zamieszka w Królestwie Jego, aby móc wiecznie odpoczywaæ
w Nim. Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela Flak

