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Z woli Najwy¿szego dusza ma wesz³a w pe³niê ¿ycia Jego 

Mi³osierny  Pasterz  Niebieski  udziela  duszy  mej  niewyra¿alnie wiele ³ask w ciemnoœci
nieograniczonego  Misterium  Swego,  tak¿e  jako  rozkochana  ³ania wesz³a ona w Nim w pe³niê
¿ycia  Jego,  w  transcendentaln¹  szczêœliwoœæ  Jego.  Dusza  moja  jako  nicoœæ  nad  nicoœciami
obleczona  w  Pana  naszego  przez  przybranie  w  Niego  jest  Nim  Samym,  i  w  Nim zapisuje
siê  w  ¿ywej  ksiêdze  ¿ycia  Jego,  tak¿e  nigdy  nie  bêdzie ona  wrzucona w wieczny, piekielny
ogieñ  ( Ap 20, 15 ).  Na  mojej  drodze  œwiêtoœci  dusza  ma  ukryta  w  Niebieskim  Oblubieñcu
wychwala  Jego  za  niewypowiedziane  dary  Jego,  dziêki którym wesz³a ona w mi³osne g³êbiny
Jego  nasi¹kniête  m¹droœci¹  Jego,   które   pozwalaj¹   jej   odrobinê   zakosztowaæ  wiekuistego
szczêœcia.   W   nocy   ciemnej  ducha  dusza  ma  nie  mo¿e  ju¿  doczekaæ  siê  tej  chwili,  kiedy
Boski  Oblubieniec  zwi¹¿e  j¹  mi³osnymi  wêz³ami  wiecznoœci,   dlatego   te¿  pokornie  cierpiê
w  Umi³owanym,  bo  przecie¿  wszelkie troski zmiennej przejœciowoœci w ¿yciu przysz³ym bêd¹
zamienione  na  wiekuiste  radoœci.

Boski  Oblubieniec  powo³a³  duszê  m¹  do  g³êbi  prawdziwego,  wiekuistego  szczêœcia
i  obdarza  j¹  wprost  nieprawdopodobnymi  ³askami,  bo  przecie¿   podczas snu  ona  tak czêsto
opuszcza  w  Nim  pow³okê  cielesn¹,  i  wówczas  cieszy  siê  g³êbi¹  niepojêtego  Bóstwa  Jego,
o  czym  pisa³am  w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach  i  listach  skierowanych  do duchowieñstwa.
Niezniszczalny   i   nieskoñczony   Stwórca   wprowadza   dusz¹  m¹  dosyæ  czêsto  we  wznios³e
poznanie  Swoich  wiekuistych  szczêœliwoœci  nad  szczêœliwoœciami,    które   tak   naprawdê  s¹
zaledwie  niewielkim  r¹bkiem  ogromu  nieskoñczonych  tajemnic  Jego,  ale ten niewielki r¹bek
wznios³ej szczêœliwoœci Niebios jest dla niej tak wielki, ¿e ona nie mo¿e nasyæ siê tymi upojnymi
wiecznoœciami  bez  koñca.

Dusza  ma  ogrom  razy  przebywa³a  w  trynitarnej  mi³oœci Trójjedynego Boga czyli by³a
w  trynitarnej  komunii  z  Nim,   dlatego   te¿  ta  mi³oœæ  i  radoœæ  wieczna  rozprzestrzeni³a  siê
na  wszystkie  cz³onki  cia³a  mego,  w  zwi¹zku  z  czym  nie  mogê  te¿  ju¿  niczym  innym  ¿yæ
jak   tylko   Oblubieñcem   swym,   który   drog¹   ¿ycia   prowadzi   duszê   m¹   do   wiekuistego 
zbawienia,  a  poniewa¿  tak  du¿o  mam  tej  Boskiej  mi³oœci  w  sobie,  dlatego te¿ pragnê zalaæ
ni¹  ca³y  zdemoralizowany  œwiat,   który   zamkn¹³   bramy   ¿ycia   Panu  naszemu,  a  otworzy³ 
bramy   dla   kultury   œmierci   wraz   z   wynaturzonymi   prawami,   czyli   dosz³o  ju¿  do  tego,
¿e  w  sposób  jawny  aposto³owie  bezprawia  atakuj¹  aposto³ów  mi³oœci  i  pokoju.

Mistrz  Niebieski  zawsze  w  przypowieœciach  mówi³  do  owiec  Swych,   aby   daæ  im
poznaæ   tajemnice   Królestwa   Swego  (  Mt 13,  10 - 12 ),    natomiast    duszy    mej    ods³ania 
tajemnice   Swe   nie   tylko  poprzez  znaki  czasu   czy   te¿  w  mistycznych  snach,   ale  przede
wszystkim  poprzez  najprzeró¿niejsze  ³aski,  z  których  najwiêksz¹  jest  ta,   ¿e  w mistycznych 
nocach    dusza   moja   opuszcza  w  Nim   czasoprzestrzeñ,   i   w  Nim   te¿   widzi   i   pojmuje
niepojêtoœci   Jego,    które    dostêpne    s¹    jedynie   dla   dusz,   które   pozby³y   siê   cielesnej,
œmiertelnej   pow³oki.   W   mojej   nadprzyrodzonej   misji    najukochañsze    S³owo   Wcielone
rozprasza  ciemnoœci  Sob¹,  dlatego  te¿  wiele  razy znajdowa³am siê w przecudownym, Boskim 
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b³ogostanie,  który  nie  sposób  opisaæ  ograniczonym  jêzykiem, aby móc przekazaæ to wszystko 
dla  przemienienia  serc  i  dusz  dla  wszystkich  bezowocnych  lewicowo-liberalnych  masonów, 
którzy  w  swoich  faryzejskich  naukach  promuj¹  jedynie  cywilizacjê  k³amstwa  i  œmierci.

Bogu  niech  bêd¹  nieskoñczone  dziêki,  ¿e  z  woli  Jego  dusza  ma  doznaje  tak czêsto 
mi³oœci  Jego,   bo   wówczas   ona   rozpromieniona   mi³oœci¹   Jego   upaja  siê  do  niepojêtych 
granic  Jego,   dlatego  te¿  ci¹gle  szuka  ona  tylko  Jego,   aby  mog³a  ona  coraz  bardziej  poiæ 
siê  nadzwyczajn¹  mi³oœci¹  Jego.  Dusza   ma   setki,   jak   nie  tysi¹ce  razy  by³a  przepe³niona 
Boskim  Oblubieñcem,   tak¿e   ona   doskonale   wie,   jak   smakuje  s³odycz  kochania,  dlatego 
te¿  z  tak  wielk¹  pokor¹  doskonali  siê  ona  w  Nim, aby ul¿yæ mêce Jego, która uwidoczniona
jest  we  wszystkich  grzesznych  dzieciach  Jego.   Duch   Œwiêty   najukochañszego  Oblubieñca 
Niebieskiego  ogarn¹³  ca³¹  duszê  m¹,  ¿e  p³onie  ona  niepojêt¹  mi³oœci¹  Ukochanego  Swego, 
który  zanurzy³  j¹  w  Sobie,  aby  odrobinê  zakosztowa³a  ona  Boskoœci  Jego.  

Dusza   mi³uj¹ca  prawdziwie  Boga  i  œciœle  z³¹czona  z  Nim  nie  reaguje  na  ziemskie 
cierpienia,  i  ona  nigdy  nie  bêdzie  rozgoryczona,   bo  ona  jest  gotowa  do  wyrzeczeñ,  ofiar,
tak¿e  z  wielk¹  pokor¹  poddaje  siê  ona  woli  wiekuistego  Kap³ana  Niebieskiego, co mogê to
powiedzieæ  na  podstawie  prze¿yæ  duszy mej, bo ona obcuj¹c z Nim poprzez Niego odzwyczaja 
siê   od   wszelkich   ziemskich   b³êdów   i   u³omnoœci   przeobra¿aj¹c   siê  w  Niego,   aby  móc 
w  pe³ni  czasów  wydaæ  jak  najdoskonalej  nadprzyrodzony  owoc  z  Winnicy  Królestwa  Jego 
na  Chwa³ê  Jego.

Dusze  prawdziwie  rozmi³owane  w  Nieskoñczonym  niezwykle  mêcz¹  siê  w  pow³oce
cielesnej,    bo    przecie¿   przebywanie   na   tym   grzesznym,   tymczasowym   padole   zak³óca 
ca³kowit¹  kontemplacjê  Ukochanego,   bo   przez   sam  fakt,  ¿e  ona  daje  ¿ycie  cia³u  swemu, 
to wiadomo, ¿e traci drogocenny czas na sprawy nieistotne,  a  poza tym odbiera ona wiadomoœci 
i    cierpienia   grzesznych   dzieci   Bo¿ych,   tak¿e   to   wszystko   oddala   j¹   od  umi³owanych 
duchowych spraw. ¡ A  jest  to  dlatego,  ¿e  tak  wznios³ych  darów  nie mo¿na kosztowaæ bêd¹c 
w  ciele,   gdy¿   dusza   porwana   do   obcowania   z  duchem  Bo¿ym  przychodz¹cym  do  niej, 
z  koniecznoœci  musi  opuœciæ  w  pewnej  mierze  cia³o.  St¹d  cierpi  cia³o,  a  nastêpnie i dusza, 
która  w  Nim  przebywa  z  powodu  tego  wielkiego  cierpienia  w  tych  nawiedzeniach i trwogi 
jak¹  odczuwa,  gdy  widzi  siê  porwana  w  strefy  nadprzyrodzone ¢ ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ).

Z   woli  Najœwiêtszego  dusza  ma  wesz³a  w  wielkoœci  i  wznios³oœci  niepojêtych  sfer
Jego,   tak¿e   w   zjednoczeniu  mistycznym   pragnie   ona   tylko   tego,   co   On  pragnie  czyli
wzajemnego  mi³owania  siê,  które  nape³nia  j¹  niewys³owion¹  czu³oœci¹ i rozkosz¹,  której nie 
da  przekazaæ  siê  ograniczonym  jêzykiem.   ¯yjê   Duchem   Œwiêtym  i  mi³oœæ  oraz  poznanie 
Bo¿e  wynosi  duszê  m¹  na  szczyty  niewyczerpanego bogactwa Królestwa Niebieskiego, gdzie 
Duch  Œwiêty  w  chrzeœcijañskiej  dojrza³oœci  objawia  siê  duszy  mej  jako owoc paschy, owoc 
wielkanocnego  przejœcia,  który  jest  wejœciem  w  tajemnicê  Ojca,  Syna  i  Ducha  Œwiêtego.

Na   mojej   drodze  doskona³oœci  przeszywaj¹ce  miecze  boleœci,  które  niejednokrotnie 
przesz³y   przez   duszê   m¹   przygotowa³y   j¹  w   Najœwiêtszym   do   pe³nienia  tak  niezwykle 
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przes³odkiego    Dzie³a    Jego,    tak¿e    ona   ¿yj¹c  w  odosobnieniu  z  Panem  naszym  zosta³a 
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 ).

K  Dusza  ma  w  Boskim  Oblubieñcu  dosyæ  czêsto  kosztuje  i poznaje 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.   Gdy   podczas   snu   dusza   ma   opuœci   w   Chrystusie  tymczasowe  cia³o  swe,  to
wówczas  przebywa  ona  w  niestworzonej   obecnoœci   N a j œ w i ê t s z e g o   poza   granicami
si³   naturalnych,   w   nieprzemijalnym   i   nieœmiertelnym    dobrobycie   wœród   nieprzerwanej, 
wiecznej   ciszy  w  wymiarze  czasu,  ale  poza  czasowym  czyli  wiecznym,  tak¿e  syci  siê ona 
tym  nadziemskim  szczêœciem,  który  pochodzi  ze  Ÿróde³  prawdy  i  wolnoœci  Umi³owanego.

Syn   Bo¿y,   Jezus   Chrystus   tchn¹³   Ducha  Swego  w  duszê  m¹  i  ona  przebija  siê
przez  rozkosze  Jego,   i   wszystko   czyni   na   Chwa³ê   Jego,  aby  w  przysz³ym  ¿yciu  mog³a
ona  ucztowaæ  w  Nim  i  z  Nim,  i  syciæ  siê  niepojêt¹  mi³oœci¹  Jego.  Po  drabinie mistycznej
wznoszê  siê  do  Bytu  Samoistnego,  do   œwiata  wewnêtrznego  Boga,  a  œwiat³oœæ prawdziwej
nadprzyrodzonej  rzeczywistoœci  oœwieca  duszê  m¹  w  ciemnoœciach  Bo¿ych  (J 1, 4-9),  tak¿e 
nieustannie  wspó³pracujê  z  Duchem  Bo¿ym,   który   dziêki   uwielbieniu  Syna  mo¿e  dzia³aæ 
bez  ograniczeñ  i  rozdzielaæ  komu  chce  i  ile  chce  ( J 3, 8 ).

Z   pe³nym   zaufaniem   odda³am  siê  w  Przenajœwiêtsze  Rêce  Wszechmocnego,  który
z ³askawoœci Swej wys³uchuje nêdzn¹ duszê m¹ i wznosi j¹ ponad sam¹ siebie,  ponad  wszystkie
rzeczy  stworzone,   aby   w³adzami   swymi   mog³a   ona  przenikn¹æ  g³êbiê  nadprzyrodzonych
tajemnic  Jego,  których  nie  sposób  przekazaæ ograniczonym jêzykiem, bo przecie¿ to wszystko
nie  mieœci  siê  w  formach  i  pojêciach.   Wszechpotê¿ny,  Wieczny  Bóg  wielkie  rzeczy  czyni
dla  wybrañców  Swych,  ¿e  oœwiecone  dusze  momentalnie  rozumiej¹  poznawane niepojêtoœci
Jego,  co  potwierdza  to  nauka  Koœcio³a.

Trójca  Œwiêta  doskonale  dzia³a  w  duszy  mej  i  poprzez œrodki naturalne, a nastêpnie
nadprzyrodzone  wch³aniaj¹  córkê  Sw¹  do  Chwa³y  Swej,   dlatego  te¿  pod  sta³ym,  œwiat³ym
przewodnictwem  Królowej  Ró¿añca  Œwiêtego   M a r y i   idê   drog¹   modlitwy   wewnêtrznej
i  wnikam  coraz  g³êbiej w tajemnice Bo¿e, i z woli Bo¿ej transcendentalnie ³¹czê siê ze Stwórc¹
i  przekazujê  ludzkoœci  jak  najjaœniej  poprzez  pojêcia  nadprzyrodzon¹  pewnoœæ  ( certitude ),
chocia¿  to  przekracza  pojêcia  ziemskie.  G³oszê  m¹droœæ  ukryt¹  i  Duch  Œwiêty  ods³ania mi
skarby   M¹droœci   Bo¿ej,   tak¿e   w   samotnej   kontemplacji   w   Duchu   Karmelu   ³¹czê   siê
z  umi³owanym  Zbawicielem,   który   poci¹ga    duszê   moj¹  do  nieskoñczonej  rzeczywistoœci
Królestwa  Niebieskiego. 

Sprawc¹   mojego   odwiecznego   powo³ania  by³  Kap³an Niebieski,  który  pos³u¿y³   siê 
takim   nieudolnym   narzêdziem,   jakim   jestem  ja  sama,   która  wiedzê  sw¹  czerpa³a  przede 
wszystkim  z  prze¿yæ  duszy  swej. Moim zadaniem jest jedynie wype³nienie woli Pana naszego, 
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któr¹  ukocha³am  nade  wszystko,   który  w  œwietle  ³aski  Swej  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. Z  woli  Bo¿ej  dusza  ma  jest  poœredniczk¹
miêdzy  grzeszn¹  ziemi¹  a  upojnym  Niebem,  i  jako  córka  Boga  odnawiam oblicze tej ziemi
poprzez  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê, która przedstawiona jest w moich mistycznych ksi¹¿kach
pisanych  na  mi³osne proœby Samego Boskiego Oblubieñca.  Zawsze d¹¿y³am i d¹¿ê do otwarcia
procesu  badawczego  w  Watykanie  Dzie³a  Pana  naszego,   aby   po   wype³nieniu  woli  Bo¿ej
dusza  moja  mog³a  w  spokojnoœci  pod¹¿aæ  do  najdoskonalszego,  nieœmiertelnego wiecznego
¿ycia,  aby  nastêpnie  po  przekroczeniu  progu  œmiertelnego,  ale  ju¿  na  ca³¹ wiecznoœæ mog³a
ona  odpoczywaæ  u  mi³osiernego  Boga  w  Niebieskim  Domu  Jego. 

K  Jakbym  s³ucha³a  siê  tak  ludzi,  to  bym  nic  nie  napisa³a,  jedynie tylko czeka³a  na
zmi³owanie  Bo¿e,  ale  ja  zawsze  s³ucha³am  g³osu  Bo¿ego,  dlatego  te¿ napisa³am z pomoc¹
Nieskoñczonego  tak  wiele  mistycznych  ksi¹¿ek, aby obudziæ zdemoralizowanych grzeszników
do  nadprzyrodzonego  ¿ycia,  które  tak  bardzo  odrzucane  jest  przez  ca³¹  cywilizacjê ob³udy,
k³amstwa i œmierci.  Poza  tym,  jakbym  tak  patrzy³a  siê  na  ludzi  jedynie  swoimi doczesnymi
oczyma,   to   nigdy   nie  podjê³abym  siê  tak  wielkiego  Dzie³a  Bo¿ego  ods³oniêcia  tajemnicy
Trójk¹ta  Bermudzkiego,  które  jest dzie³em wybitnie naukowym i z punktu widzenia ludzkiego, 
to  jest  beznadziejnoœæ  nie  do  przebicia,   ale   ja  przecie¿  mam  zawsze  na  wzglêdzie  dobro 
Bo¿e.   W  Jezusie   Chrystusie   mieœci   siê   tajemnica   œwiêtoœci,   tajemnica  wszystkich  dzie³
Jego,  i  pod  tajemnym  wp³ywem  obecnoœci Bo¿ej zmierzam do wiecznotrwa³ej, niezmierzonej 
mi³oœci  Bo¿ej,  która  wyp³ywa  z  samej  ³aski  uœwiêcaj¹cej,  tak¿e  za  spraw¹ Ducha Œwiêtego 
zosta³a  mi  obficie  ofiarowana  wlana  ³aska mi³oœci, która prowadzi³a do ods³oniêcia tajemnicy
Trójk¹ta Bermudzkiego.  Tylko  cz³owiek  oczyszczony  z  mg³y wszelakich przypad³oœci móg³ 
wnikn¹æ w prawdê i w wartoœæ tej Bo¿ej tajemnicy w bezpoœrednim zjednoczeniu z Trójjedynym
Bogiem,  który  jest  Ÿród³em  ³ask  i  cnót  w  naszej  duszy  ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ). 

Ukrzy¿owany  i  Wszechmog¹cy  Chrystus  jest  uwielbiony  w  duszy  mej,  i  On udziela 
siê  jej  w  przedziwny sposób  daj¹c  jej  mocy  i  si³y  Swej,  aby  ona  by³a  œwiat³em dla œwiata, 
sol¹  dla  ziemi (Mt 5, 13-14).  Bóg  dawca  nadziei  udziela  mi  pe³ni radoœci i pokoju w wierze, 
abym   przez  moc  Ducha  Œwiêtego  by³a  bogatsza  w  nadziejê  ( Rz 15, 7 - 13 )   i   wype³nia³a 
odwieczne  zadanie,   dlatego   te¿   wesz³am  w  w¹sk¹  drogê  Krzy¿a   i   poprzez   swoj¹  misjê 
g³oszê  nieskoñczone  mi³osierdzie  Bo¿e,  i  za  przyczyn¹  Ducha  Œwiêtego  oddycham  nowym
¿yciem,  ¿yciem  Boga.   Ca³a  moja  nadprzyrodzona  misja,   która  na  pierwszym  etapie  mojej
drogi  œwiêtoœci   zmierza³a  do  poznania  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  i  przekazania  jej 
œwiatu   odbywa³a   siê   przez   dary  i  ³aski  udzielane  przez  Boga,  które  zosta³y  darmo  dane 
duszy  mej,  i  które  przekraczaj¹  mo¿noœæ  i  zdolnoœæ  naturaln¹.  

Z  woli  Ojca  Przedwiecznego   na   podstawie   prze¿yæ   duszy  swej  uchylam  zas³onê
niewielkiego   r¹bka   niepojêtych   tajemnic   Niebios,  które   maj¹   miejsce   za  zas³on¹  progu
œmiertelnego,   aby   w¹tpliwym  i  niewierz¹cym   przetrzeæ   oczy   œwiatem   duchowym,   który 
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rozpoczyna   siê   ju¿   wewn¹trz   nas,   w   twierdzach   dusz   naszych,  które  nigdy  nie  zagin¹ 
w  przysz³ym  ¿yciu,    bo  przecie¿  dusze  nasze  bêd¹  albo  w  czyœæcu  cierpia³y  niemi³osierne
mêki   czy   te¿   w   raju   potêpieñczym,  tj.  diabelskim,   albo   te¿   bêd¹   w   raju   zbawczym, 
tj.  niebieskim,   tak¿e  te  dwa  raje  s¹  przeciwstawnymi  biegunami   i   nic  te¿  wspólnego  nie 
maj¹  ze  sob¹.  Dusze  prawdziwie  oddane  Wszechmocnemu  ¿yj¹  w  potokach  nieskoñczonej 
mi³oœci   Jego,   i   takie   dusze   s¹   niezwykle   mi³e   Jemu,   bo   one   pragn¹  osi¹gn¹æ  szczyt 
mistyczny  drogi  doskona³oœci,   jakim   jest   ma³¿eñstwo  mistyczne  z  Nim.   Natomiast  dusze
oddane  szatanowi  ¿yj¹  jedynie  w  potokach  niemi³osiernych  grzechów zadawalaj¹c Lucypera, 
dlatego  te¿  poplecznicy  jego  otumaniaj¹,  krzywdz¹  i  niszcz¹  bliŸnich wszelkimi sposobami,
aby   mog³a   dobrze   rozwijaæ   siê   cywilizacja   k³amstwa,  przemocy  i  œmierci.   Poplecznicy 
szatana ¿yj¹ w potêpieñczym zamroczeniu i z³o w sposób szczególny bardzo ich satysfakcjonuje,
dlatego  te¿  na  potêgê  parali¿uj¹  niewygodne  dochodzenia,  depcz¹  godnoœæ  ludzk¹,  aby  jak 
najbardziej  zniewoliæ  ca³y  zdeprawowany  œwiat.

Stwórca  odkrywa³  stopniowo  przed  dusz¹  m¹  tajemnice  Swe,  i  to co prze¿ywam jest
niewyra¿alne  i  jak  to  podaje  Œwiêta  Teresa  z  Avila: � Jest  to  rozkosz,  tak  przewy¿szaj¹ca
wszelkie  rozkosze,  jakie umys³ ludzki na tej ziemi poj¹æ zdo³a, i¿ dusza, która jej zakosztowa³a,
s³usznie  brzydzi  siê  uciechami  tego  ¿ycia,  które  wszystkie  razem  zebrane samym s¹ b³otem.
Wzdryga  siê  ze  wstrêtem na myœl równania ich,  chocia¿by mia³a ich u¿ywaæ bez koñca, z tymi 
rozkoszami,  którymi  Pan  j¹  napawa,  a przecie¿ rozkosze te s¹ tylko jedn¹ kropl¹ z tej wielkiej
i  bystrej  rzeki  wesela  bez  miary,  która  nas  czeka  w  wiecznoœci.  

W  Boskim  Oblubieñcu  idê  umi³owan¹  drog¹  Jego,   która   jest   drog¹  przestrzegania
przykazañ  Jego  w  tej  upojnej  nocy  ducha,  która  jest rozœwietlona jedynie promieniami Jego, 
dlatego  te¿  dusza  ma  syci siê bogactwami Ukochanego,  który na drodze doskona³oœci u¿yŸnia
j¹  w  Sobie,   aby  ona  przemieniona  w  Niego  przenika³a  niepojête  i  niezg³êbione  tajemnice
Królestwa  Jego.  W  wewnêtrznym  skupieniu  z  dala  od  œwiata,  chocia¿  ¿yjê  jeszcze  w  tym
œwiecie   otrzymujê   wiele   oœwieceñ,   widzeñ  i  ³ask  z  nie  z  tego  ziemskiego  pado³u,  które
pozwalaj¹  mi  ¿yæ chocia¿ odrobinê w Przedsionku Nieba, które jest zadatkiem ¿ycia wiecznego
dla  Bogobojnych  dusz.

Na   swojej   drodze   krzy¿owej   ci¹gle   jestem  nêkana  przez  tak  liczne  choroby  oraz
najprzeró¿niejszy   ból   i   przeciwnoœci,   dziêki   którym   ci¹gle   jestem   przybita   do   krzy¿a
Boskiego  Nauczyciela,   dziêki  któremu  Dzie³o  Jego  jest  tak   napisane  i  dopracowane,  aby
nie  by³o  cienia  w¹tpliwoœci  w  umys³ach  duszpasterzy  i  to  najwiêkszej  klasy.   Gdybym  nie 
przekazywa³a  swojego  mistycznego  ¿ycia  na  wielokrotne  wczeœniejsze  proœby Zbawiciela, to 
dusza  ma  nigdy   nie   zas³u¿y³aby  sobie  na  upojn¹  wiekuistoœæ,   bo   nie  by³aby  wype³niona
wola  Stwórcy,  która  równoznaczna  jest  nawet  z  potêpieniem, tak¿e Boskiemu Oblubieñcowi 
niewypowiedzianie  dziêkujê,   ¿e   tylko   dziêki   N i e m u   dusza   ma   zosta³a   wprowadzona
w  przes³odkie  ekstatyczne  niepojêtoœci  Jego,  które  s¹  nienasycon¹  mi³oœci¹  nad mi³oœciami, 
tak¿e   dusza   ma   ci¹gle   jest   nienasycona  i  pragnie   ona   jak   najszybciej  pozbyæ  siê  tego 
krêpuj¹cego  cielesnego  wiêzienia,   które   tak   bardzo  wstrzymuje  jej  pochód  na  umi³owan¹ 
Gór¹  Karmel.
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W  duchowym  Dziele  Mistrza  Niebieskiego   nigdy   nie  mog³abym  przekazywaæ  tych
duchowych  niepojêtoœci,  gdyby  dusza  moja  tak  czêsto  nie  opuszcza³a  cia³a  w  Ukochanym, 
który  jest  jedynym  Ÿród³em  dzia³alnoœci  mej,   która  wykracza  poza  rozumowania  nasze, bo 
wiadomo,   ¿e   swoj¹   natur¹   nic   nie   osi¹gnê   w   bezkresnych  i  bezdennych   sferach  Pana
naszego,  jedynie  tylko  dziêki  ³asce  Jego.  Z  woli Boskiego Oblubieñca dusza ma jest szafark¹
tajemnic  Jego  i  ca³e  swoje  odwieczne  powo³anie  wykonujê  w  Imiê  Jego  i  dla Niego, tak¿e
za  nic  mam  potêpienie œwiata, który ¿yje w przeolbrzymich grzechach, w wielkiej nieczystoœci,
a  ponadto  nie  jest  w  stanie  ³aski  uœwiêcaj¹cej,   bo  dusza  ma  przez  misterium  Odkupiciela
poprzez  najwiêksz¹  tajemnicê  mêki  i  œmierci  Jezusa Chrystusa pod¹¿a w mi³osierdziu Bo¿ym
do  niezbadanej  przysz³oœci  przewy¿szaj¹c¹  wszelk¹  wiedzê.

Z  Gdy  dusza  ma  jest  w  zaœwiatach  Bo¿ych  w  Panu  naszym,  to  wiadomo,   ¿e  ona 
wszystko  widzi  i  poznaje  w  Ukochanym,  a  gdy  ona  jest  w  ciele,   to   przecie¿   nigdy   nie
pozna³aby   ona   tych   wiekuistych   niepojêtoœci,   bo   ¿ywa   wiara,   to  zbyt  ma³o.   Niepojête
tajemnice  Bo¿e  mo¿na  ogl¹daæ  nie  oczyma  ludzkimi  lecz  oczyma  ducha,   bo  przecie¿  one
przekraczaj¹  granice  umys³u  ludzkiego,  dlatego  te¿  dusza  ma  mistycznie  przenika  w  Bogu
tajemnice  Bo¿e  wraz  z  ich  g³êbokoœciami,   i   przenikniêta  ogniem  Œwiêtej  Mi³oœci  za¿ywa
m¹droœci  i  mi³oœci  Bo¿ej  w  ogrodzie  rozkoszy  duchowej. 

Dzie³o najukochañszego Oblubieñca Niebieskiego realizujê w prawdziwej przedwiecznej
m¹droœci  Jego,  w  odblasku  niepojêtych  promieni  Jego,  dlatego te¿ dusza ma niejednokrotnie
znajduje   siê   w   niewyra¿alnym   przeb³ogim   zachwycie   Boskoœci   œwiata   pozaczasowego,
pozaprzestrzennego,  nieskoñczonego  tym  bardziej,  ¿e  podczas  snów  ona tak czêsto opuszcza
w   Ukochanym   swoj¹   tymczasow¹   pow³okê   cielesn¹.   W   swoim  odwiecznym  powo³aniu
wszystko poznajê przez mi³oœæ,  któr¹ wlewa mi S³owo Wcielone przez Ducha Œwiêtego, i z woli
Bo¿ej   poprzez  kontemplacjê  i  rozeznanie  postêpujê  otwarcie  i  odwa¿nie  w  Duchu  Bo¿ym
œwiadcz¹c  oraz  g³osz¹c  w  sposób  jak  najbardziej  w³aœciwy  ukrzy¿owanego  Chrystusa.

Boski   Oblubieniec   wybra³   duszê   moj¹,   aby   ona   przynios³a  winny  owoc  œwiatu 
z  winnicy  Jego  w  Imiê  Jego  ( J 15, 16 ),   dlatego   te¿   w   ³askach   Swych  do   niej  zawsze
mówi   On   jej   o t w a r c i e,   co   do  dalszych  poczynañ  Dzie³a  Swego,  które  dokonuje  siê 
w  ³asce  i  prawdzie  Jego.  Jako  w  ca³ej  pe³ni  oddana,  nawrócona owca Boskiego Oblubieñca 
w  wolnoœci  Jego  sta³am  siê  dzieckiem  œwiat³oœci w Nim,  aby w œwiat³oœci Jego wspó³dzia³aæ 
z  Nim  wed³ug  zamiaru  Jego  dla  dobra  wszystkich  dusz ( Rz 8, 28 ). 

Skoro  Jezus   Chrystus  w  mistycznej  ³asce   o t w a r c i e  powiedzia³ do mnie: ¡ Córko 
Moja,   Ja   tobie   ods³oniê   tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego ... ¢,  i  te  b³ogos³awione  s³owa 
oznaczaj¹   wspó³cierpieæ   ze   Zbawicielem   na   Krzy¿u   i  mieæ  udzia³  w  Dziele  Zbawienia, 
dlatego   te¿   9. 10. 1985 r.   przenikn¹   duszê   m¹   dotkliwy   miecz   boleœci,   który   sta³   siê
fundamentem  wêgielnym  nadprzyrodzonej  misji  mej,   abym   duchowo   ³¹czy³a   siê  z  ofiar¹ 
Odkupiciela i wspó³cierpia³a z Nim i Niepokalan¹.  Poprzez  cierpienia uczy³am siê pos³annictwa 
i  poprzez  nie  mam  sta³y  udzia³  w  Krzy¿u  Chrystusowym, i Matka Bo¿a Ró¿añcowa wstawia 
siê  za  córk¹  Sw¹,  aby  dosz³a  ona  szczêœliwie  do  portu  zbawienia,  dlatego  te¿  dziêki  Niej 
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uczestniczê  w  misterium  ¿ycia,  œmierci  i  zmartwychwstania  Jej  Syna.  Ojciec  Przedwieczny
poprzez  duszê  m¹  w  Jezusie  Chrystusie  przemawia do ca³ej ludzkoœci, i poprzez œwiête znaki
czasu   daje   œwiadectwo   prawdziwoœci   mojej   charyzmatycznej   misji,   która  zwi¹zana  jest
z  odwa¿nym  g³oszeniem  mojego odwiecznego powo³ania opartego na Chrystusowej Ewangelii, 
co  nieprzerwanie  to  robiê  na  miarê  swoich  mo¿liwoœci,  tak¿e  nie  spocznê  w Panu naszym,
dopóki  nie  wype³niê  ca³kowicie  woli  Jego,  poprzez  któr¹  mogê  ca³kowicie  spe³niæ  siê.  

Na   swojej   duchowej   drodze   wys³awiam  Boskiego  Oblubieñca  za  tyle  niepojêtych
darów  dla  ca³ej  grzesznej  ludzkoœci  oraz  i  za  to,  ¿e  dusza  ma  mog³a  z  woli Jego  chocia¿
odrobinê   przebywaæ   w   nieprzemijaj¹cej   œwiat³oœci   Jego,   która   jest  m¹droœci¹  niepojêtej 
wiecznoœci  Jego,   dziêki   czemu  mog³am  napisaæ  a¿  tak  wiele  duchowych  ksi¹¿ek  w  Nim,
w  których  przekaza³am  swoj¹  drogê  krzy¿ow¹,   która   po   schodach   mistycznych  prowadzi
duszê  m¹  do  Niego,  do  wiecznych  jej  zaœlubin  z  Nim  w  mi³osnej  OjczyŸnie  Jego.

Najœwiêtszy  ustawicznie  nawiedza  duszê  moj¹,   tak¿e  On  te¿  ustawicznie  przebywa 
w  niej,   co  odczuwaj¹  to  wszystkie  cz³onki  cia³a  mego,    dlatego   te¿   przesi¹kniêta   pe³ni¹ 
mi³oœci  Jego  ¿yjê  jedynie  wol¹  Jego  i  zamykam  siê  w  niepojêtej  mocy  mi³osierdzia  Jego.
Pod  wp³ywem  Ducha  Œwiêtego  podam  parê  przyk³adów,  kiedy  to  w  ³askach  Bo¿ych Boski
Odkupiciel  czy  te¿  drogie  mi  dusze   o t w a r c i e   przekazywa³y  do  duszy  mej  drogocenne 
wskazówki  w  stosunku  do  mojego  odwiecznego  powo³ania.  

27 lipca  2007 r.   po  pó³nocy  w  mistycznym  œnie  dusza  ma  opuœci³a  cia³o  i  spotka³a 
siê  z  Panem  Jezusem,   który  prosi³  mnie,   ¿ebym   niczego   nie   ba³a  siê  i  odwa¿nie  g³osi³a 
¡ Dzie³o  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ¢, które jest Dzie³em
Jego,  i  do  którego  zosta³am  odwiecznie  powo³ana   i   rzek³:  ¡ Córko  Moja,  ty  Dzie³o  Moje 
bêdziesz  mówiæ  Si³¹  Moj¹  i  Duchem  Moim. ¢  I  oczywiœcie  mówiê  s³owem  pisanym tak jak
Zbawiciel  prosi³  mnie,  abym  pisa³a  do  samej  œmierci  swej.              

W  nadprzyrodzonym  œwietle,  które  przenika  duszê   m¹   poznajê   tajemnice  Bo¿e  nie 
wiedz¹c  jakim  sposobem,  tak¿e  z  woli  Bo¿ej  zd¹¿am  do  pe³ni  Bo¿ej,  jaka  jest mo¿liwa do 
osi¹gniêcia  w  tym  ¿yciu.   Im   wy¿ej   wznoszê  siê,   tym  nastêpuj¹  wiêksze  ciemnoœci  i  jest 
to  zgodne  z  twierdzeniami  teologów,  bo  “ im  wznioœlejsze  i  wy¿sze  jest  œwiat³o  Bo¿e, tym 
ciemniejsze  staje  siê  dla  naszego  umys³u,   i   œwiat³oœæ  nadprzyrodzon¹  nie  mo¿emy  równaæ
ze  œwiat³oœci¹  ziemsk¹,  bo  wobec  tamtej jasnoœci, jasnoœæ tego S³oñca wydaje siê ciemnoœci¹ ” 
( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ). 

29 stycznia 2008 r.,  kiedy  podczas  snu  dusza  ma  opuœci³a  w  Bogu  cia³o,  to spotka³a 
siê ona z dusz¹ Taty swego, która rzek³a do niej: ¡ Ania,  tak  bardzo,  ale  to  bardzo  pragn¹³bym 
przeczytaæ   te   wszystkie   twoje   mistyczne   ksi¹¿ki. ¢  Po  niewielkiej  chwili  do³¹czy³a  dusza
mojej  Mamy,  i  wówczas  dusza  Taty  doda³a  jeszcze: ¡ Ania te twoje ksi¹¿ki,  które obecnie s¹
w  Watykanie  pomog¹  wielu,   ale  to  wielu  duszom,  i  wiele  zb³¹kanych  dusz  nawróci  siê. ¢
Natomiast  18 listopada  2008 r.  podczas  mistycznej  ³aski  dusza  Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go
rzek³a   do   duszy   mej:  ¡ Za  pozwoleniem  Bo¿ym  dam  ci  moc  sw¹  i  rozum  mój,   abyœ  do 
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koñca  w  Bogu   i   przy   pomocy   mej   dzielnie   wytrwa³a  w  swoim  odwiecznym  powo³aniu,
które  skierowane  jest  dla  potomnych ¢,   o   czym   pisa³am   w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach, 
tak¿e  ta  obietnica  bez  przerwy  wype³nia  siê,   abym  mog³a  urzeczywistniæ  siê  wola  Stwórcy 
w  stosunku   do   mnie   i   ca³ego   zniewolonego   œwiata,    w    którym   nie   ma   ani   ¿adnego
bezpieczeñstwa,  sprawiedliwoœci,  ani  te¿  nadziei  na  lepsze  jutro.

7  stycznia  2011 r., gdy  dusza  ma  by³a  za  zas³on¹  progu œmiertelnego, to dusza Mamy 
mej  nastêpuj¹cymi  s³owami  pokrzepi³a  duszê  m¹:  ¡ Ania,   ty   wyp³ynê³aœ  na  szerokie  wody 
¿ycia  swego,   tak¿e   fale   zniewolonego   œwiata   nie   powal¹  ciebie,  bo  ty  p³yniesz  w  Panu
naszym. ¢  Natomiast  28  marca 2011 r. dusza Mamy mej rzek³a do duszy mej: ¡ Ania,  przecie¿ 
wiesz,   ¿e  tylko  jeden  Bóg  jest  twoj¹  jedyn¹  ucieczk¹  i  moc¹  ( Ps 46, 2 ),   dlatego   te¿  nie 
zwracaj   uwagi   na   nierzetelnych   duchownych   synów,   jedynie   dalej   pe³nij  wolê  Pasterza 
Niebieskiego,   aby  wszystko  wype³ni³o  siê  w  tobie  na  Chwa³ê  Niebios. ¢   10  maja  2011 r.
dusza  ma  us³ysza³a  jeszcze  takie  oto  s³owa  od  duszy  Mamy mej: ¡ Ania pamiêtaj, nikt nigdy 
nie  jest  doœwiadczany  ponad  si³y  swe  i  w  Bogu  pokonasz  wszystko. ¢

Ojciec  Niebieski  wywiód³  duszê  m¹  na  niebiañskie  œwiat³o  Swe,  aby  przekaza³a ona
r¹bek  niepojêtych  tajemnic  Jego  poprzez   Œ w i ê t y   K r z y ¿   Jego,  który nie tylko obejmuje 
wszystkich  i  wszystko,  ale  w  Swym pionowym kszta³cie ³¹czy ziemiê z Niebem, i jest mi³oœci¹
poprzez   któr¹   przemawia,   przekonuje,   oœwieca,   daje  poznanie  i  zrozumienie  niepojêtego,
nieograniczonego  Boga  ( ks. Wac³aw  Œwierzawski).  Oblubieniec  Niebieski  wprowadzi³  duszê 
m¹  do  niebiañskich  komnat  Swych  i  upaja  j¹  mi³oœci¹  Sw¹,   która   pozwala  jej  zapomnieæ 
o  sobie,  i  dziêki  tej  mi³oœci  dusza  ma   znajduje  siê  w  Bogu  i  kontempluje tajemnice Bo¿e, 
jak  i  Samego  Boga.

7 kwietnia  2011 r. ,  gdy  dusza  ma  w  Bogu opuœci³a we œnie czasoprzestrzeñ, to na  tle 
rozjaœnionych  ciemnoœci,   od   których  emanowa³a  mi³oœæ  i  spokój  zobaczy³a  ona  na  wprost 
siebie  Jezusa  Chrystusa,  który  rzek³  do  niej: ¡ Córko  Moja,  dzieci  Moje  nie  s³uchaj¹  g³osu
Mego,   by   postêpowaæ   wed³ug   przykazañ  Moich,  które  da³em  im  ( Ba 2,  10 ),  dlatego  te¿ 
w   cierpieniu   twoim   odnajdujê  ukojenie,   bo  ty  cierpisz  w  czystoœci  i  mi³oœci  dla  Mnie. ¢ 
W   wolnoœci   niezmiennego   Pana   naszego   przedzieram   siê   przez   cierniste   krzewy  ¿ycia 
codziennego,  aby  w  modlitwie  i  pokucie  w  jak  najwiêkszej  czystoœci  i doskona³oœci dotrzeæ 
do  koñca  ziemskiej  mety  swej,  która  stanie  siê  pocz¹tkiem  ¿ycia  wiecznego  dla  duszy mej.
Na  duchowej  drodze  mej  mam  wiele  cierpieñ, ale jeszcze wiêcej s³odyczy Bo¿ej i Oblubieniec 
Niebieski  kiedy  widzi  córkê  Sw¹  zbyt  bardzo  cierpi¹c¹,  to  na  trochê  os³adza  jej  czas,   aby 
nie  zniechêci³a  siê  ona  w  tak  trudnym  powo³aniu  swym.

14  maja  2011 r.,  gdy  podczas  mistycznego  snu dusza ma oderwa³a siê w Panu naszym 
od  cia³a,  to  Zbawiciel  rzek³  do  niej: ¡ Córko  Moja,  im  bardziej  jesteœ  uczestniczk¹ cierpieñ 
Mych,   tym   bardziej   w   ¿yciu  przysz³ym  bêdziesz  radowa³a  siê  w  objawieniu  Chwa³y  Mej 
(1P 3, 13). ¢  Natomiast  1 paŸdziernika 2011 r.  w  mistycznym  œnie  Pan  Jezus  rzek³ do mnie: 
¡ Córko   Moja,   jesteœ   przed³u¿eniem   Moich   cierpieñ.   Cierpiê  w  tobie  i  odpoczywam  te¿ 
w  tobie.¢  Zawsze  dzieci  Bo¿e  by³y,  s¹  i bêd¹  przeœladowane,  tak  jak  przeœladowali Samego 
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Chrystusa   i   wszystkich   Proroków,   którzy   byli   przede   mn¹,   tak¿e   jeszcze  trochê  muszê
nacierpieæ  siê,  aby  dusza  ma  by³a  zbawiona  ( Mt 5, 11-12 ),   a  poza  tym  wszystkie  mi³osne
cierpienia   s¹   powodem   najwiêkszych,   nadprzyrodzonych   radoœci.   W  moim  wewnêtrznym
powo³aniu  spotka³am  Boga  i  ukocha³am  Krzy¿,  który  pozwala  wyrwaæ  mi³oœæ  w³asn¹  wraz 
z  jej  korzeniami,  tak¿e  oddzielam  plewy  od  ziarna,  aby  w  p³on¹cej,  nieskoñczonej  mi³oœci, 
która  wype³nia  moje  ¿ycie  wydaæ  owoc  Bo¿y.

Niepojêcie  przes³odki  Jezus  Chrystus  tak  bardzo  uszczêœliwia  i  uzdrawia  duszê m¹, 
aby  ona  nigdy  nie  zaprzesta³a  kochaæ  Go  mi³oœci¹  Jego,   i  w  tej  b³ogoœci  Jego  zatraca  siê 
ona  w  Nim,   i   kiedy   z   tych   przes³odkich  wêdrówek  zza  œwiata  wraca  ona  do  cielesnego
wiêzienia,  to  jest  to  dla  niej  przeokropny  duchowy  miecz,  bo  przecie¿  ona  ju¿  nie kosztuje 
tych  przeb³ogich  nadziemnych  tajemnic,   które   s¹   dostêpne   jedynie   dla   zbawionych  dusz.
Stwórca  w  Swojej  nieskoñczonej  mi³oœci  udziela  duszy  mej  tak  wiele  niepojêtych  ³ask, aby 
ona  nigdy  nie  zw¹tpi³a  w  pomoc  Jego,   i  aby  dzielna  by³a  w  przekazywaniu  tajemnic  Jego 
do  pamiêci  mej,   dlatego   te¿  w  swoich  mistycznych  ksi¹¿kach  z  uleg³oœci¹  Bo¿¹  wytrwale 
przekazujê   wszystkie   natchnienia   Ducha  Œwiêtego  po³¹czone  z  moimi  duchowymi  ³askami 
i  z  wa¿niejszymi  krzy¿ami  dnia  codziennego.

16 grudnia 2012 r.,  gdy  dusza ma podczas snu opuœci³a w Chrystusie czasoprzestrzeñ, to
us³ysza³a  od  Boskiego  Odkupiciela  takie  oto  s³owa: ¡ Córko  Moja  znoœ  cierpliwie wszystkie 
przemijaj¹ce  przeciwnoœci,  które  pomagaj¹  wznieœæ siê tobie na szczyty œwiêtoœci. ¢  Po  chwili
Ukochany  rzek³  jeszcze  takie  s³owa: ¡ Córko  Moja,  nie  zamartwiaj  siê  niczym,  tylko tak jak 
zawsze   ufaj   Memu   nieskoñczonemu   mi³osierdziu,   dziêki   któremu   umocniona   w  nadziei 
z  odwag¹  wszystko pokonasz. ¢  W  duchowej  misji  mej  sta³am  siê   c a ³ o p a l n ¹   o f i a r ¹ 
za  grzeszników  i  w  duchowej  jednoœci  ze  Stwórc¹  dusza  ma wnika w wiekuiste potêgi Jego,
dziêki   którym   poznaje   ona   w   Nim  niewielki  r¹bek  tych  nieskoñczonoœci  Jego,  które  nie
podlegaj¹  ¿adnym  formom,  ani  te¿  pojêciom.  

Skoro  nasz  najukochañszy Jezus Chrystus  odwiecznie  przygotowany  by³  na  o f i a r ê 
na   Krzy¿u,    tak    jak   i   nie   nadanie   mi   stopnia   doktora  ( 9. 10. 1985 r.)    po   obronionej 
trzy   miesi¹ce   wczeœniej   pracy   doktorskiej  ( 11. 07. 1985 r. )   przygotowane   by³o   na   mi³¹ 
o f i a r ê   dla  Nieœmiertelnego,  gdzie  pseudonaukowcy publicznie mnie oœmieszali i zastraszali, 
aby   wymusiæ   na   mnie  ich  zniewolone  pos³uszeñstwo,   abym  ¿y³a  w  hipokryzji  i  ob³udzie 
indoktrynacyjnego  œwiata,  które  zalane  jest  lawin¹  k³amstw.  Dziêki  temu widzialnemu ciêciu
dusza  ma  wykupi³a  siê  w  Bogu  z  balastu  grzechowego,  który  tak  bardzo  plami³  j¹,  a  rani³
Pana  naszego,   tak¿e  przeznaczona  by³am  odwiecznie  na  tak¹  w³aœnie  bezkrwaw¹   o f i a r ê 
na  miar¹  XX-go wieku,  która  wype³ni³a  siê  w  ca³ej  pe³ni  i  przenios³a siê na XXI-wszy wiek.

Straci³am   ¿ycie   dla   S³owa   Wcielonego  i  znalaz³am  je  w  Nim  (Mt 16, 25),  dlatego
te¿    dusza   ma   z   radoœci¹   ucztuje   w   Nim   i   nieustannie   te¿   realizuje  swoje  odwieczne
powo³anie,   którego   pe³ne   zakoñczenie   zapewni   jej   wieczne   zbawienie.   W  ciemnoœciach 
nad  ciemnoœciami  nocy  ciemnej  duch  duszy  mej  odwa¿nie  i  pewnie  postêpuje,  bo  przecie¿ 
prowadzi   go   Sam   Ukochany,   który   rozœwietla   Sob¹   te   niepojête   ciemnoœci,  w  których 
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nabieramy  mocy  i  m¹droœci  Jego.  S³owo  Wcielone  nieustannie  utwierdza  duszê m¹ w Sobie, 
aby  ona  ¿y³a  tylko  Nim  i  przyobleczona  w  Niego  wchodzi³a  w najwy¿sze wiekuistoœci Jego, 
które  mo¿na  pojmowaæ  jedynie  umys³em  Jego.
 

Z   woli   Mistrza  Niebieskiego  dusza  ma  wesz³a   nie   tylko  do  najg³êbszych  tajemnic
Jego,   które  znajduj¹  siê  w  niepojêtej  wiecznoœci,   ale  równie¿  wesz³a  ona  do  najg³êbszych 
niesprawiedliwoœci   tego   zmiennego   œwiata,   który   ogranicza   wolnoœæ,   wprowadza  tyraniê 
i  atakujê  Koœció³  w  imiê  nowo  pojêtej  nowoczesnoœci,  której na imiê jest cywilizacja ob³udy, 
k³amstwa i œmierci.  W  tej  niesamowitej fali z³a, która nieustannie przep³ywa przez poszczególne 
totalitarne   re¿imy,     które     zniewalaj¹    narody   mamy   do   czynienia   z   najokropniejszymi 
re¿imami,    w     których    zalegalizowana    jest    a b o r c j a,     tak¿e     miliony    niechcianych 
nienarodzonych   dzieci   ginie   w  krematoryjnych  p³odach  matek  przy  aprobacie  zmys³owych 
owiec  Bo¿ych,  które  za  nic  maj¹  ¿ycie  ludzkie.  

K  W  swoim   odwiecznym   powo³aniu   zrobi³am   wiêcej   ni¿  by³o  to  mo¿liwe,  które
zakoñczy³am  co  do  ka¿dej  litery  S³owa  Bo¿ego,  a  zmys³owi  kap³ani,   u   których   brak   jest
szacunku  do  niewygodnych  owiec  Bo¿ych  non - stop  ignoruj¹  moje  duchowe  przesy³ki,   tak
jak   dawniej   ignorowali   skargi   na  temat  niemoralnie  prowadz¹cych  siê  kap³anów  na  czele 
z  nierzetelnym  ks. abp. Józefem  Michalikiem,  dla  którego  ta  moja  nadprzyrodzona misja jest
nie  do  ogarniêcia  na  jego  ograniczony  rozum.

Gdybym  by³a  ma³ej  wiary  ( Mt  8,  20;  14, 31 )  z  miejsca  bym  nie  ruszy³a  w  swoim
odwiecznym  powo³aniu,  ale  Nieœmiertelny  przemawia w nim poprzez wizje, oœwiecenia, œwiête 
znaki  czasu  i  najprzeró¿niejsze  ³aski,   w   których  najwa¿niejsza  jest  ta,  ¿e  dusza  ma  dosyæ
czêsto  opuszcza  w  Nim  cia³o,   dlatego   te¿   przemawia   On   do   duszy  mej  tak  jak  zawsze 
przemawia³  do  Patriarchów,  Proroków,  Sêdziów  i  Wodzów,   tak¿e   bêdzie   to  trwaæ  zawsze 
a¿  do  skoñczenia  œwiata.   Jako   mistyczna   córka   Kap³ana   Niebieskiego  dusza  ma  wesz³a
w  tak  trudne  zamys³y  Jego  dziêki  bezgranicznej  mi³oœci  Jego,  gdzie  w  Nim  wtajemniczana
jest   w   niepojête   tajemnice   Niebios,   które   mieszcz¹   siê   za   zas³on¹  progu  œmiertelnego.
Mimo,  ¿e  niejednokrotnie  p³omieñ  mi³oœci  Boskiego  Oblubieñca  przenika  na  wskroœ  duszê,
jak  i  serce  me,  przez  co  ogarniêta  jestem  wodami  wody  ¿ywej tj. Umi³owanym mym, dziêki
któremu  sta³am  siê  dzieckiem  œwiat³oœci,  a  jednak  czasami  mêczê  siê  w  bezsennych nocach 
czy   te¿   za   dnia,   ¿e   te   moje   najprzeró¿niejsze  umartwiania  i  modlitwy  nie  maj¹  skutku 
w  naprawianiu  rozpanoszonego  zewsz¹d  z³a.  Jeszcze  raz  zaznaczê,  ¿e  mimo,  ¿e  tak  czêsto 
dusza  ma  pojona  jest  ³askami  Najœwiêtszego,  i  z  mi³oœci¹  przyjmuje  najprzeró¿niejsze  bóle 
i  cierpienia,  a  jednak  dusi  siê  ona  w  tych  cielesnych  pêtach,  które  w  sposób  niewymowny 
przeszkadzaj¹  jej  po³¹czyæ  siê  z  Ukochanym  na  ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ.

Z  Ojciec  Przedwieczny  przez  Chrystusa  w  Duchu  Œwiêtym ma pieczê nad duchowym 
Dzie³em Swym,  które  na  drodze ciernistych przeciwnoœci pokonywanych przeze mnie z anielsk¹
cierpliwoœci¹   pod   wzglêdem   pisemnym   doprowadzone   jest   do  szczêœliwego  koñca,  tak¿e
Trójjedyny   Bóg   znajdzie   sposób,   aby   rozpocz¹³   siê   w  Kongregacji  Nauki  Wiary  proces 
badawczy  jego  na  Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak
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