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Kto ³¹czy siê z Panem, jest z Nim jednym duchem (1 Kor 6, 17) 

Dziêki   Duchowi   Œwiêtemu,   który   oczyszcza   serca  nasze  zapanowa³  w  duszy  mej 
pokój  wewnêtrzny  i  jasnoœæ  umys³u,   i   sk³adam  Mu  stokrotne  dziêki,   ¿e  zes³a³  rozumowi 
memu  prawdê,  a  zmys³om  duchowe  postrzeganie,  aby  dusza  ma  tworzy³a  jednoœæ z Panem 
naszym   Jezusem   Chrystusem   wed³ug   s³ów: “ Kto  ³¹czy  siê  z  Panem,  jest  z  Nim  jednym 
duchem ” (1 Kor 6, 17).  Gdy  skupimy  siê  na  tym,  by  duch  nasz  nie  by³  zwi¹zany z niczym 
materialnym,   to   wówczas   spostrze¿emy,   ¿e  gdziekolwiek  znajduje  siê  przedmiot,  którym 
zajmuje  siê  nasz  umys³,   tam   te¿   jest   nasz   duch,   ca³kiem   podobnie   jak  cia³o  znajduje 
siê  tam,  gdzie  my  jesteœmy  cieleœnie  ( Anonimowy pisarz XIV wieku, “ Ob³ok  niewiedzy ” ).

S³owo  Wcielone  porusza  moje  w³adze,  które  s¹  o¿ywiane  Duchem  Jego  ( Rz 8, 14) 
i  w  swoich  w³adzach  pobudzana  jestem  do  dzie³  Jego,  tak¿e s³ucham tylko s³ów Jego (1 Sm
3,  10 ),  i  nie  pos³ugujê  siê  swoj¹  wiedz¹,  ani  zdolnoœciami  i  nic  te¿  nie  pragnê  wiedzieæ, 
ani  te¿  pojmowaæ  niczego  z  pomoc¹  swoich  w³adz,  tylko  zda³am  siê  na  Wszechmocnego, 
z  woli  którego  wesz³am  w  ca³kowit¹  wiedzê  tajemnic,  które  odwiecznie  by³y przeznaczone
na  duszê  m¹  ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ).   Boski   Oblubieniec   ¿yje   w   duszy   mej  i  jest  jej
¿yciem,  i  na  swojej  drodze  doskona³oœci  czujê  obecnoœæ  Ukochanego  dla  którego  ¿yjê,  bo
przecie¿   poprzez   ³askê   Jego   zosta³am   podniesiona   do   wysokoœci  swojego  odwiecznego 
pos³annictwa   i   na   skutek   przeobra¿aj¹cego   zjednoczenia   wchodzê  w  sk³ad  Mistycznego 
Cia³a  Chrystusa,  aby  niestrudzenie  g³osiæ  i  objawiæ  œwiatu  nieskoñczone  mi³osierdzie Bo¿e,
dziêki  któremu  pod  wzglêdem  pisemnym  wype³ni³am  duchowe dzie³o Jego, które skierowane
jest  ca³ej  ludzkoœci.  Ukrzy¿owany  i  zmartwychwsta³y  Jezus  Chrystus  mi³oœci¹  Sw¹ rozpali³ 
duszê  m¹  uzdrawiaj¹c  j¹  Sob¹  i  przemieniaj¹c  w  Siebie,  dlatego  te¿  przebywaj¹c  w Ÿródle
nieskoñczonego  mi³osierdzia  Umi³owanego  trwam  w  sercu katolickiego Koœcio³a wype³niaj¹c 
z oddaniem Dzie³o Pana naszego,  aby  mog³o ono dotrzeæ do milionów cz³onków Koœcio³a Jego.

Prócz  Boga  niczego  nie  szukam  i  staram  siê,  aby  wola  moja  w  ka¿dym  momencie 
zgadza³a  siê  z  wol¹  Bo¿¹,   gdzie   Ojciec  Niebieski  wylewa  Swoje  ³aski  podczas  modlitwy 
mistycznej  i  poci¹ga  mnie  ku  czystemu,   niebiañskiemu   szczêœciu,  które  jest  mi  udzielane 
ju¿  tu  w  œmiertelnym  ¿yciu.  Pozwoli³am  siê  odszukaæ  Bogu i pozwalam siê prowadziæ Jemu 
w  odnalezionej  mi³oœci  Jego  z  woli  Jego  ods³aniaj¹c r¹bek poznanych tajemnic Jego na czele 
z   t a j e m n i c ¹   T r ó j k ¹ t a   B e r m u d z k i e g o,   a  wszystko  to  dokona³o  siê  poprzez 
tajemnicê  Krzy¿a,   gdzie  dokona³a  siê  mi³oœæ  Bo¿a,  i  gdzie  Krew  Syna  Bo¿ego  nawi¹za³a 
przymierze  zerwane  przez  grzech,  przymierze  cz³owieka  z  Bogiem  ( O. Stefan  Ro¿ej  ZP ). 

¯aden  umys³  stworzony  nie  podporz¹dkuje  sobie  i  nie  posi¹dzie  tajemnicy  Trójk¹ta 
Bermudzkiego,   ani   nie   dosiêgnie   do   jej  centrum  w  tym  ¿yciu,  bo  wiedza  nabyta  nigdy 
nie  doprowadzi  do  Boskiego  zjednoczenia,  ani  do  tajemnic  Bo¿ych,   tak¿e   aby  posi¹œæ  tê 
Bosk¹  tajemnicê  to  wiadomo,  ¿e  tutaj  ¿adnej  m¹droœci  ludzkiej  nie  ma  i  byæ nie mo¿e, bo 
to  jest  nieunikniona  prawda  Bo¿a,  która  jest  dzie³em  ³aski  Bo¿ej,  i która za poœrednictwem 
duszy  mej  jest  w  Bogu  przekazana   w   moich  duchowych  ksi¹¿kach  dla  wszystkich  dzieci 
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Bo¿ych.   Do   ods³oniêcia   tajemnicy   Bo¿ej   Trójk¹ta  Bermudzkiego  wchodzi³am  stopniowo 
poprzez   trzy  rodzaje  skupienia  wg.  Jana  od  Anio³ów:  �  Pierwszy  rodzaj,   kiedy  rozum 
ograniczony  w  swojej  zwyczajnej  funkcji  jakby  odpoczywa, a dusza pogr¹¿a siê w milczeniu, 
kiedy  ju¿  nic  nie  zag³usza  spokoju  duszy.  Gdy  coœ  zbli¿a  siê  z dala, by zak³óciæ jej spokój, 
ona  natychmiast  daje  znak,  by  wstrzymaæ  to,  co  mo¿e  zam¹ciæ  jej  spokój.  Takie skupienie
jest  ju¿  wysokim  osi¹gniêciem,  jest  specjaln¹  ³ask¹. Drugi rodzaj skupienia wystêpuje wtedy,
kiedy  rozum  jeszcze  zdaje  sobie  sprawê  z  tego,  co  dzieje  siê  w  duszy,  nawet  ma nad tym 
pewn¹  kontrolê,  by  œledziæ,  co  w  niej  dzieje  siê.   Trzeci   rodzaj   wystêpuje,  gdy  cz³owiek 
pogr¹¿a  siê  jakby  w  ca³kowitym  zapomnieniu  i  nie  pamiêta,   co   robi³   przez  pewien  czas
albo  gdzie  znajduje  siê.   Skupienie   to  po  pewnym  czasie  zamienia  siê  w  zwyczajny  stan, 
i  dusza  mo¿e  wróciæ  do  takiego  skupienia  bez  wiêkszego  wysi³ku  i  przygotowania.  

W  swoim  odwiecznym  powo³aniu  zawsze  by³am,  jestem  i  bêdê  zupe³nie sama a¿ do
samej  œmierci  swej,   i   jako   cz³onek   jedynego   Chrystusowego   Cia³a   moje  ¿ycie  ma  byæ
w   pe³ni  poœwiêcone  tylko  Bogu,   który  na  drodze  mistycznej  oczyszcza  duszê  moj¹  przez 
wlan¹   mi³oœæ   i   prowadzi  do  uszczêœliwiaj¹cego  widzenia,  które  jest  w  Niebie,  tak¿e  pod
duchowym  p³aszczem  Niepokalanej  wszystko  zwyciê¿ê,  co  jest  zgodne  z  wol¹ Bo¿¹, bo dla 
Boga  nie  ma  nic  niemo¿liwego  ( £k 1, 37 ).   Syn   Bo¿y   Jezus  Chrystus  jest  doœwiadczany 
we  mnie  poprzez  wszystkie  w³adze  mojego  intelektu,   tak¿e  On  bardzo  dobrze  wie,   ¿e  ja 
ju¿  dawno  wyrzek³am  siê  wszystkiego,  co  nie  jest  Nim,  dlatego  te¿  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.  

Z   wielk¹   czystoœci¹   serca   i   duszy    za    duchowymi   wskazaniami   Najœwiêtszego
podporz¹dkowana   jestem   mi³oœci   Jego,   która   tak   bardzo  odnawia  i  leczy  mnie  w  Nim,
dlatego  te¿  z  ca³ym  oddaniem  przylgnê³am  do  Ukochanego  i  Matki  Jego,  Maryi.    ¯ y w y 
p ³ o m i e ñ    m i ³ o œ c i    S³owa   Wcielonego  rozpali³  w  duszy  mej  nienasycon¹  mi³oœæ  do
Umi³owanego,  który  z  ka¿d¹  chwil¹  rozprzestrzenia  siê  coraz  bardziej,  tak¿e  on  ju¿  nigdy
nie  zagaœnie,   bo   dusza   ma   zjednoczona    w    mi³oœci   z   Boskim  Oblubieñcem  w  Trójcy 
Œwiêtej   ¿yje   w   tym   ¿ y w y m   p ³ o m i e n i u   m i ³ o œ c i,    który   nie   tylko  tak  bardzo 
uœwiêca, oœwieca, ale równie¿ prowadzi j¹ Panu naszym.  � Tym  p ³ o m i e n i e m   m i ³ o œ c i 
jest   Duch  jej  Oblubieñca,  tj.  Duch  Œwiêty.  Czuje  go dusza  w  sobie,  nie  tylko  jako ogieñ, 
który  j¹  ogarn¹³  i  przemieni³  w  s³odk¹  mi³oœæ,  lecz  równie¿  jako  ogieñ, który p³onie w niej
samej  i  czyni  j¹  p³omieniem.   P³omieñ   ten   za   ka¿dym   swym   wybuchem   zanurza  duszê 
w  chwale  i  orzeŸwia  j¹  obfitoœci¹  ¿ycia  Bo¿ego.  I  na  tym  w³aœnie  polega  dzia³anie Ducha 
Œwiêtego  w  duszy  przemienionej  w  mi³oœæ    ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ).

Na   mojej   mistycznej   drodze   wielokrotnie   doœwiadczam   Boga,  który  jako  jedyny 
w  ca³ym  Wszechœwiecie  trzyma  duszê  m¹  przy  mi³osnej  nadziei  i  dusza  ma nie potrzebuje 
ju¿  wiary,   bo   ona   widzi   oczyma  swymi  niewidzialny  duchowy  œwiat,   kiedy  we  œnie  na
czas  okreœlony  opuœci  w  Bogu  cielesne  wiêzienie.   £aska   Bo¿a   spoczywa   na   duszy  mej 
i w niebiañskiej, przes³odkiej uleg³oœci kontempluje ona tajemnice Najwy¿szego,  który zadziwia 
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j¹  na  ka¿dym  kroku,  dlatego  te¿  pe³na  podziwu  dla  Niego  coraz  bardziej  roznamiêtnia  siê 
ona  mi³oœci¹  Jego.  Najprzedziwniejsze  S³owo  Wcielone  ma  wiele  przychylnoœci  i  sympatii 
dla  duszy  mej,   która  tak  czêsto  wzrusza  siê  ³askami  Jego  i rozradowana w Nim w uni¿eniu 
wchodzi  ona  w  tajemnice  Jego,  które  znajduj¹  siê  poza  naszym  rozumem.

Za   poœrednictwem   najprzeró¿niejszych   cierpieñ   i   przeciwnoœci   dnia   codziennego
Boski  Oblubieniec  coraz  usilniej  przemienia  duszê  m¹  w  Siebie,   bo  On  pragnie,  aby  ona 
przeobra¿a³a  siê  w  Niego   i   w   opuszczeniu   zadoœæuczyni³a  za  grzechy  œwiata.  Nigdy  nie 
mog³abym  wejœæ  bez  cierpieñ  Bo¿ych  w  tajemnice  Boskiego  Oblubieñca,  bo nie pojê³abym 
ograniczonym    umys³em    swym    niedostêpnej   m¹droœci   Jego,   bo    c i e r p i e n i e,   które 
w   sposób  nierozerwalny  wpisane  jest  w  ludzkie  ¿ycie  jest  jedn¹  ze  œcie¿ek  prowadz¹cych 
do  “dotykania”  nadprzyrodzonej  rzeczywistoœci  (ks. Wies³aw  Hudek).  S³u¿ebnica  Tajemnicy 
Odkupienia   Maryja   podobnie,   jak   i   Jej  Syn  zawsze  jest  ze  mn¹,  i  w³aœnie  poprzez  Ni¹ 
wesz³am  w  œwiat  ducha,  aby  w  czystoœci  duszy,  serca  i  cia³a  kosztowaæ  chocia¿  odrobinê 
mêki  Jej  Syna  Jezusa  Chrystusa.   Poprzez   misterium    tajemnic  Bo¿ych   za  poœrednictwem 
Najœwiêtszej  Maryi  Panny  w  Duchu  Œwiêtym  dusza  ma  rozkoszuje  siê   c i e r p i e n i a m i 
za   pomoc¹   których  wesz³a  ona  do  niewyczerpanych  bogactw  Nieba,   dlatego  te¿  spieszno 
jej  do  wiecznych  godów  w  Panu  naszym,  który nasyca j¹ niewys³owion¹ i niepojêt¹ mi³oœci¹
Sw¹.  ¯yjê  dla  Jezusa  Chrystusa,  który  z  nieskoñczonego  mi³osierdzia  Swego  zanurza mnie
w  Krzy¿u  Swym,  który  jest  kluczem  do  wszystkich tajemnic Jego, tak¿e w œwietle Wcielenia
tajemnicy  Pana  naszego  patrzê  na  bieg  wydarzeñ  poprzez  Niego, bo w Nim widzê wszystko,
i  w  Nim  te¿  rozpatrujê  wszystko.

Boski  Odkupiciel  w  ciemnej  nocy  ducha  przeprowadza  mnie  poprzez  cierpienia  na
wzór  Swój,  tak¿e  w  tych  najwiêkszych  cierpieniach,   które  na  ludzki  rozum  s¹  ju¿  nie  do
zniesienia  najbardziej  p³onie  w  duszy  mej  mi³osny  ogieñ  Umi³owanego,   który   przepojony
jest  nieopisywaln¹  mi³oœci¹  do  Boskiego  Oblubieñca,   dlatego  te¿  poprzez  cierpienia  mogê 
spojrzeæ   z   pe³n¹   czystoœci¹   na   sprawy  Pana  naszego  oczyma  mistyka  i  sercem  mistyka.
Najintensywniejsza  moja  dzia³alnoœæ  apostolska  datuje  siê  od  9. 10. 1985 r.  od  dnia,   który 
sta³  siê  fundamentem  wêgielnym  mojej  odwiecznej  misji,   kiedy   to   po   trzech  miesi¹cach
po  obronionej  ju¿  pracy  doktorskiej  komisja   w   zupe³nie   innym   sk³adzie  jaki  by³  tu¿  po
obronie   mojej   pracy   doktorskiej   bezprawnie   nie   nada³a  mi  stopieñ  doktora.  W³aœnie  na
tym   fundamencie  œrodowiska  szczeciñskich  pseudonaukowców  pe³nego  ob³udy,  zak³amania
i  zawiœci  ludzkiej  opracowa³am  naukowo  “ Dzie³o  ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy 
Trójk¹ta  Bermudzkiego ”  czyli   za   przyczyn¹   Matki   Bo¿ej  Maryi  w  Trójjedynym  Bogu 
poch³onê³am  morze  wiedzy  rozumem  ludzkim i rozumem Boskim przeobra¿onym przez Boga. 
Dusza  ma,  jak  i  ja  sama  jako  czasowe  stworzenie  zosta³am  wybrana  w  Bogu  do poznania 
i  ods³oniêcia  ludzkoœci  tej  omawianej  tajemnicy,  która jest œciœle powi¹zana z pozaczasowym 
Bogiem,  tak¿e  zachodzi  tutaj  bardzo  œcis³a  relacja  czyli  mam  ¿yæ  w  Bogu  w   wieczystym 
teraz,  w  wiecznej  teraŸniejszoœci  przebywaj¹c  w  wielkiej  nadprzyrodzonej  œwiat³oœci.

Kupiona   zosta³am   zap³at¹  wielk¹  i  uwielbiam  Wszechmocnego  nosz¹c  Go  w  ciele 
swym  (1Kor 6, 20)  œwiadomie  wspó³pracuj¹c  z  Nim  ci¹gle  id¹c za Nim jak œlepiec trzymaj¹c 
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siê  nieustannie  ciemnej  nocy  wiary  jako  przewodniczki,  która  jest  najpewniejsza i prowadzi 
do  zbawienia,  jak  i  tajemnic  Bo¿ych.  Jedynie  ¿ywa  wiara  mog³a  obj¹æ  tajemnicê  Trójk¹ta
Bermudzkiego,   która   zawarta  jest  w  Bogu,  co  dokona³o  siê   podczas  kontemplacji,   która 
jest   najwy¿szym   osi¹gniêciem   cz³owieka   w   tym   ziemskim  ¿yciu.  Jeszcze  raz  zaznaczê,
¿e  tê  tajemnicê  Bo¿¹  mog³a  poj¹æ  jedynie  dusza  wybrana  przez  Boga,   która  musia³a   byæ 
naznaczona   piêtnem   K r z y ¿ a,   aby   by³a   sprzedana   œwiatu   przez  Boga  i  wydana  wraz 
z   ukrzy¿owaniem   tak   jak   Zbawiciel,   aby   fundamenty   tej   tajemnicy   Bo¿ej  by³y  trwa³e 
i  mocne,  tak  jak  wiara  katolicka,  która  jest  nie do obalenia.  Dziêki b³ogos³awionej moralnej
krzywdzie  z  9. 10. 1985 r.  na  mieliŸnie  niesamowitych  grzechów  œwiata dojrza³am duchowo
w  Panu  naszym  do  nadprzyrodzonej  misji  swej,  która uderza we wszystkie mafie tego œwiata 
pocz¹wszy  od  na  pó³  gwizdka  naukowców,  sêdziów,  rz¹dz¹cych,  kap³anów,  a skoñczywszy 
na  agresywnych  laickich  patriotach,  którzy  d¹¿¹  do  wykastrowania  wiary  katolickiej z ¿ycia
spo³ecznego  i  prywatnego.   Owoce  moich  krzywd,  cierpieñ,  osch³oœci  i  najprzeró¿niejszych 
doœwiadczeñ  s¹  ju¿  widoczne,   a   najbardziej   bêd¹   widoczne   po   œmierci   mej,   tak¿e  nie 
szczêdzê  wysi³ku  na  swojej  drodze doskona³oœci, bo wiem, ¿e poprzez pe³nienie tak wielkiego 
Dzie³a  Wszechpotê¿nego  pomagam  wielu  duszom,   które   odrodzone  w  Panu  naszym  bêd¹ 
ustawicznie  pod¹¿aæ  za  Nim.   

Poprzez   wszystkie   wieki   wszyscy   rozwi¹zuj¹cy   tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego
nie  s³yszeli  g³osu  Bo¿ego,   poniewa¿  byli  zagubieni  w  sprawach  doczesnych,  materialnych, 
osobistych   i   nic   nie   widzieli  ani  te¿  nie  s³yszeli  poza  sprawami  tej  przemijaj¹cej  ziemi, 
tak¿e    byli    pozbawieni   œwiat³a   m¹droœci   Bo¿ej   i   od   samego   pocz¹tku   byli   zgubieni.
W  rozwi¹zaniu  tej  tajemnicy  by³o  niew³aœciwe  ukierunkowanie wysi³ków, które by³y zgodne, 
ale  jedynie  dla  krótkowzrocznej  wyobraŸni  ludzkiej,   bo   by³o  brak  wiary,  oziêb³oœæ,  chaos 
wewnêtrzny,  fa³szywa  teologia,  fa³szywa  asceza,  która  zawsze  prowadzi³a  w ciemny zau³ek, 
a    tutaj   trzeba   przecie¿   iœæ   drog¹   pe³n¹   mi³oœci   i   spokoju,    d r o g ¹    w i a r y,    która 
prowadzi  na  Golgotê,  bo  w  przeciwnym  wypadku,  kiedy  sprzeciwiamy  siê  ³asce  wystêpuje 
wielki  zamêt,  bezradnoœæ  i  sparali¿owanie  na  ka¿dym  kroku.

K  W  Jezusie  Chrystusie  znajduje  siê  sekret  wszelkiego  poznania,  wszelkiej prawdy
i  mi³osierdzia,  wszelkiej  sprawiedliwoœci,  a  tym  bardziej  tajemnica  Trójk¹ta Bermudzkiego,
a  wszelkie  rozwi¹zania  i  rozpatrywania  tej  nadprzyrodzonej  tajemnicy  Bo¿ej z pominiêciem
Odkupiciela  zawsze  by³y  skazane  na  œmieræ.  Ta  tajemnica  jest  w³asnoœci¹ Boga i mieœci siê 
w  tajemnej  wiedzy  o  Bogu  czyli  w  teologii  mistycznej,  i  dusza  ma  jako  wybrana  do tego 
celu  nie  ma  prawa  z  niczego  chlubiæ  siê,   jedynie  tylko  musia³a  dojrzeæ  teologicznie,   aby 
mog³a  za  przyczyn¹  Ducha  Œwiêtego  z³¹czyæ  siê  wznios³ym  i  Boskim  sposobem  z Samym
Bogiem,  aby  poj¹æ  tê  tajemnicê,   a   obecnie   powoli  przygotowujê  pod³o¿e  teologicznie  na
przyjêcie  tej  tajemnicy  przez  ca³y  zniewolony  œwiat  zanim  rozpocznie  siê  proces badawczy
w  Kongregacji  Nauki  Wiary,  która  jak  do  tej  pory  kompletnie  nic nie zrobi³a, aby zapoznaæ
siê z ca³¹ moj¹ nadprzyrodzon¹ misj¹.  Poprzez  m¹droœæ  mi³oœci  Bo¿ej  pracujê dla agonalnego 
Koœcio³a,  i  dziêki  nadzwyczajnym  ³askom  jak  najpokorniej  i  najstaranniej  przekaza³am ca³e 
duchowe  Dzie³o  Bo¿e,   które   przecie¿   nie   mo¿e  mieæ  jakiejkolwiek  wady,  tak  jak  dzie³a 
ludzkie  pe³ne  u³omnoœci   i   na  miarê  moich  mo¿liwoœci  w  Chrystusie  zakoñczy³am  go  jak 
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najbardziej  czytelnie  jak  tylko  potrafi³am,  aby  ¿adna  dusza nie zw¹tpi³a, co do prawdziwoœci 
interwencji  Trójcy  Œwiêtej  i  Matki  Bo¿ej  w  ca³e  moje  odwieczne  powo³anie.  

Za  ca³¹  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê  jestem  odpowiedzialna,  któr¹ pod natchnieniami 
Ducha  Œwiêtego   w   Panu   naszym   zawsze   wykonujê  w  pe³nej   œwiadomoœci  bez  ¿adnego
rozczarowania  i  zniechêcenia,  a  wszystkie   c i e r p i e n i a   zes³ane mi przez Boga przyjmujê 
i   znoszê   w   duchu   pokuty   z   wielk¹   pokor¹   oraz  z  przeogromn¹  mi³oœci¹,  aby  poprzez
duchowe  Dzie³o  Niebios  pocieszaæ  zbola³e Serce Oblubieñca Niebieskiego. Jako s³uga Œwiêtej
Ewangelii   zrz¹dzeniem   Bo¿ej   Opatrznoœci   zosta³am   naznaczona  dotkliwymi  cierpieniami
i  przeciwnoœciami,  co  wszystko  to  spowodowa³o,  ¿e  z  misyjnym zapa³em w jak najwiêkszej 
gorliwoœci  ³¹czê  siê  z  cierpieniami  Ukrzy¿owanego   nie  lêkaj¹c  siê  opowiedzieæ  g³oœno  po
stronie  prawdy,  która  przecie¿  prowadzi  duszê  m¹  do  wiekuistego zbawienia. Nieœmiertelny
na  bólu,  niesamowitych  cierpieniach,  w  których by³am oczyszczana ze wszystkich przywi¹zañ 
z b u d o w a ³     d u c h o w e    D z i e ³ o    S w e,    które    nieustannie    strze¿e,   a   poniewa¿ 
zbudowane  jest  ono  na  fundamencie  Jego  tj.  na  Nim  Samym,  dlatego te¿ zniewolony œwiat 
nie  ma  do  niego  absolutnie  ¿adnego  dostêpu.  Podczas  wykonywania  mojej nadprzyrodzonej
misji  dusza  moja  orzeŸwiana  jest  powiewem  mistycznego  wiatru  pochodz¹cego  od Samego
Boga,   który  prowadzi   j¹   do   wiekuistego   zbawienia,  dlatego  te¿  z  oddaniem  pracujê  dla
pomno¿enia  chwa³y  Boga,   aby  wydaæ  b³ogos³awiony  owoc  z  winnicy  Jego  dla  wszystkich 
faryzeuszy  Jego,   którzy  pomna¿aj¹   k³amstwa,  oszustwa,  nierz¹dy,  barbarzyñstwa  i  œmieræ, 
a  co  najgorsze,  to  spo¿ywaj¹  zatrute  owoce  swojej  wywrotowoœci  na  zgubê  dusz  swych.

Umi³owani  Rodzice  Niebiescy  uspakajaj¹  wzburzone  morze  ¿ycia  mego,   które  jest 
wiecznym  rytmem  tchnienia  Bo¿ego,   i   za   przyczyn¹   Ducha   Œwiêtego  nape³niona  jestem
nadprzyrodzon¹   radoœci¹,    abym    w    pe³nym    zachwycie    wype³nia³a   odwieczne   zadanie 
i   otworzy³a   oczy   zaœlepionym   grzesznikom  na  przeogromne  mi³osierdzie  Bo¿e.  Wieczny 
Pasterz  Niebieski  ¿yje  we  mnie,  a  ja  w  Nim  ( Ga 2, 20 ),  tak¿e  dziêkujê  Mu  za  wszystkie 
cierpienia,   które  przecie¿  s¹  wielkim  wyró¿nieniem  na  mojej  drodze  doskona³oœci,  i  które 
w  prowadzeniu  Dzie³a  Jego  nie  przeszkadzaj¹  absolutnie w niczym,  które przecie¿ prowadzê
w  duchu  monastycznym  na  Chwa³ê  Niebios.   Boski  Nauczyciel  Koœcio³a  w  Trójcy  Jedyny, 
który  mieszka  w  duszy  mej  pozwoli³  mi  wejœæ w g³êbokie eucharystyczne ¿ycie Swe, dlatego 
te¿  najprzeró¿niejszymi  cierpieniami  upodabnia  mnie  do  Siebie,  aby dusza ma przemieniona
w  Niego  w  ¿yciu  przysz³ym  mog³a  ogl¹daæ  Go  w  wiecznej  chwale  Jego.   

Na   mojej   duchowej   drodze   poprzez   b³ogos³awione  cierpienia  wielokrotnie  radujê 
i  weselê  siê  w  Panu  naszym,   bo  wielkie  rzeczy  uczyni³  nam  Król  Niebieski   ( Ji  2,  21 ), 
dlatego   te¿   nie   zwa¿am   na   nieuduchowionych   duchownych   synów   Jego,   którzy  swoj¹ 
biernoœci¹  i  brakiem  kultury  nie  odpisywali  i  nie  odpisuj¹  mi  na  moje  duchowe  listy,   bo
jestem  œwiadoma  tego,   ¿e  oni  lêkaj¹  siê  zbyt  wielkiej  nadprzyrodzonoœci,   która   mog³aby 
wkroczyæ  w  duszê  wybran¹,   dlatego   te¿   nie   maj¹   najmniejszego   zamiaru   zapoznaæ  siê 
z  moj¹  nadprzyrodzon¹  misj¹,   ale  przecie¿,  co  zosta³o  odwiecznie  postanowione,  to  i  tak  
dokona  siê  w  Panu  naszym  ( Dn 11, 36 ),  tak¿e  na  nic  zda³  siê  sta³y  ban  od  nierzetelnego 
Przewodnicz¹cego  Episkopatu  Polski  @Abp_Gadecki.ego,  który  zablokowa³  mi  twitterowe 
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konto   swe,   przez   co   sromotnie   oœmieszy³  siê  nie  tylko  w  ca³ym  @EpiskopatNews,  ale 
równie¿  w  ca³ym  Koœciele  Pana  naszego.

Drogami  modlitwy  Niepokalanej  i  Jej  Syna  Jezusa  Chrystusa,   dziêki   mocy   Ducha 
Œwiêtego  wesz³am  w  mi³oœæ  ku  Ojcu  i  Synowi,  aby  dusza  ma  w  pe³ni zjednoczona z Nimi
mog³a  posi¹œæ  drogocenn¹  ewangeliczn¹  per³ê,  która  zawarta  jest  w  Nich ( Mt 13, 46 - 48 ).
Niebieska  Poœredniczka   M a r y j a   w   Duchu  Œwiêtym  dobrze wie, ¿e dusza ma ju¿ wkrótce 
odejdzie  w  Jej  Synu  Jezusie  Chrystusie  do  Ojczyzny Niebieskiej, dlatego te¿ poprzez wiedzê 
mi³oœci  prowadzi  j¹  do  wiecznego  zmartwychwstania  w  Trójjedynym  Bogu.   Z   woli   Ojca 
Przedwiecznego  dusza  ma  wesz³a   w   rzeczywist¹  pe³n¹  poznawcz¹  mi³oœæ  Jego  objawion¹
nam  w  Ukrzy¿owanym,   dlatego  te¿  na  podstawie  jej  prze¿yæ  za  pomoc¹  symboli  i  S³owa 
Pana  naszego  z  bezgraniczn¹  ufnoœci¹  i  mi³oœci¹   przekaza³am  swoje  odwieczne  powo³anie 
dla  zniewolonych  narodów,   aby   one   uwierzy³y   mi,   ¿e   zosta³am  pos³ana  do  nich.  Skoro
z  woli  Boga  dusza  moja  ma  stycznoœæ  ze  œwiatem  Jego,   to  przecie¿  wiadomo,  ¿e  trwam 
w   skupieniu   w   sta³ej  ³¹cznoœci  z  Ukochanym  i  kontemplujê  Go  w  twierdzy  duszy  swej, 
a  poprzez  modlitewne  pisanie  w  Imiê  Jego  ³agodzê  odrobinê  wewnêtrzne  bóle  Jego,  który 
niejednokrotnie  jest  linczowany  i  palony  ¿ywcem  w  dzieciach  Swych, wiêc ta moja pisemna 
modlitwa  jest  wynagrodzeniem  za  grzechy  œwiata,  i  w³aœnie  ona  w  du¿ym stopniu pozwala 
mi  realizowaæ  odwieczne  powo³anie  me.

W    moim    odwiecznym   powo³aniu   za   przyczyn¹   Trójcy   Œwiêtej   dziesi¹tki   razy
nadprzyrodzonym  œwiat³em  doznawa³am  oœwiecenia  umys³u  duszy,  tak¿e na ten moment mój 
rozum sta³ siê Boskim,  ¿e � wola  duszy  zostaje  przekszta³cona  mi³oœci¹  Bo¿¹ tak, ¿e staje siê 
wol¹ Bo¿¹, kocha po Bo¿emu - uczyniona  i  zespolona  w  jedno   z   w o l ¹   i   z   m i ³ o œ c i ¹ 
Bo¿¹.  Równie¿  pamiêæ,  uczucia  i  wszystkie  po¿¹dania zostaj¹ przemienione i urobione wedle
Boga  i  na  sposób  Bo¿y.    Dusza   taka   staje   siê   wtedy   dusz¹  niebiañsk¹,  nadprzyrodzon¹ 
i  wiêcej  Bosk¹  ni¿  ludzk¹.  Tego  dzie³a przemienienia duszy dokonuje Bóg za poœrednictwem 
nocy  ciemnej,  oœwiecaj¹c   i   rozpalaj¹c  j¹  Boskim  sposobem  wzniecaj¹c  w  niej  pragnienie
mi³oœci  jedynie  do  Samego  Boga    ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ).

Dusza  moja  ¿yje  ¿yciem  przyrodzonym,  jak  i  nadprzyrodzonym  wed³ug liturgii Pana 
naszego,  który  od  wielu  lat  wprowadza  j¹  w  wieczne,  wiekuiste  szczêœliwoœci  Swe,   które 
maj¹  miejsce  swe  w  wielowymiarowym  œwiecie  Jego,   dlatego  te¿  œwiat  jest  niezdolny  do 
zrozumienia  tak  wznios³ych  spraw  Nieœmiertelnego, bo przecie¿ on ¿yje jedynie tym ziemskim 
pado³em  uzale¿niony  od   najprzeró¿niejszych  na³ogów,  w  którym  rz¹dz¹  sodomici.   Prawie
ka¿dej  mistycznej  nocy   dusza  ma  przebywa  w  Bogu  w  spirytualistycznych sferach Bo¿ych,
które  osi¹galne  s¹  jedynie  za  spraw¹  Boga,  przez  Boga  i  w  Bogu, dlatego te¿ w ca³ej pe³ni
oddana   jest   ona   umi³owanemu   Oblubieñcowi  Niebieskiemu,  którego  kocha  nieskoñczon¹ 
mi³oœci¹  Jego.  Duszê  m¹  niezmiernie  przygniata doczesny œwiat, bo kiedy we œnie opuszcza³a
ona  w  Bogu  cia³o,  to  ogrom  razy  kosztowa³a ona niepojête, przes³odkie tajemnice Królestwa 
Niebieskiego,  które  dostêpne  s¹  jedynie  dla  dusz  zbawionych,  tak¿e  ona nie mo¿e doczekaæ 
siê  tej  chwili,  kiedy  faktycznie  znajdzie  siê  w  szczêœliwoœci  wiecznej,  ale  ju¿  na  sta³e bez 
¿adnych  powrotów  do  cia³a,  które  przecie¿  bêdzie  obraca³o  siê  w  proch.
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Moja   ciernista   i   mi³osna   droga   œwiêtoœci,   która   realizowana   jest  w  absolutnym
pos³uszeñstwie  w  Panu  naszym  niejednokrotnie  zak³ócana jest przez zwolenników z³a,  którzy 
moc¹   szatana   od   czasu   do  czasu  m¹c¹  moje  zmys³y  i  wprowadzaj¹  niepokoje  do  duszy 
mej,   ale   wszystkie   cierpienia,   nawet   te   najdrobniejsze   sk³adam   Ukochanemu,  który  po
ka¿dym   dotkliwszym   cierpieniu   coraz   bardziej   zatapia  duszê  m¹  w  Sobie.  W  ciemnych 
nocach  Niematerialnego   dusza   moja   mia³a   mo¿noœæ   kosztowaæ  nie  tylko  s³odkoœci  nad 
wyraz  upojnej  szczêœliwoœci,  ale  równie¿   gorzkoœci  nad  gorzkoœciami tj. najsro¿sze katusze, 
które  dosiêgnê³y  j¹  w  najg³êbszych  ciemnoœciach  potêpionego  œwiata   czyli   w   piekle.  Nie 
ka¿demu   jest   dana   tak   wielka   ³aska,   jak   duszy   mej,   która   ma  ogrom   ³ask  od  Boga,
¿e  nawet  za  dnia  dusze  zbawione   czy   te¿   w  czyœæcu  cierpi¹ce  daj¹  mi  najprzeró¿niejsze 
znaki  z  duchowej  ojczyzny  swej,   abym   te   niezwyk³oœci   chocia¿  w  niewielkiej  odrobinie 
przekaza³a    niedowiarkom    bez   ¿adnych   zasad   etycznych,   którzy   swoj¹    dwulicowoœci¹ 
i  fa³szywoœci¹  promuj¹  totalitarn¹  epokê  œmierci.

Dusza  moja  nasi¹kniêta  mi³oœci¹  Wodza  Niebieskiego,   który  prowadzi  j¹  w  Sobie
poprzez   pryzmat   cierpienia   swego   wchodzi  w  misterialne  tajemnice  Jego,  które  nasycaj¹
j¹  niewys³owion¹  mi³oœci¹  Jego,  dlatego  te¿  ona  tak  chêtnie  biegnie  za  Nim,   bo  przecie¿
On    jest    jedynym    Ÿród³em   ¿ycia   wiecznego   po   wiekuiste   nieskoñczonoœci   w   Swojej
Niebiañskiej  Wiekuistoœci.   Niezniszczalny   i   nieskoñczony   Stwórca   wprowadza  dusz¹  m¹ 
dosyæ  czêsto  we  wznios³e  poznanie  Swoich  wiekuistych szczêœliwoœci nad szczêœliwoœciami, 
które   tak   naprawdê   s¹   zaledwie   n i e w i e l k i m   r ¹ b k i e m    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. W najg³êbszych 
ciemnoœciach  dusza  ma  poznaje  prawdy  Chrystusa  ¿yj¹cego  w  sobie  i  Ojca  w  Synu  przez 
Ducha   Œwiêtego,    dlatego    te¿    ona   nie   idzie   ju¿   drog¹   poznania   lecz   drog¹   mi³oœci
i  wszystko  widzi  w  czystym  widzeniu  bez  zas³ony. Dusza ma przesi¹kniêta m¹droœci¹ S³owa
Przedwiecznego,   gdy   we   œnie   wraca   z   zaœwiatów   Jego,   to  przekazuje  do  pamiêci  mej 
wznios³oœci  nad  wznios³oœciami,  które  mieszcz¹  siê  w  Królestwie   Jego.

K  Wœród  najprzeró¿niejszych  niewiarygodnych  aktów  terroru i bezprawia, które maj¹
miejsce  na  ca³ym  upad³ym  œwiecie  latami  dojrzewa³o duchowe Dzie³o Kap³ana Niebieskiego,
który  rozœwietla  je  œwiat³em  Swym,   tak¿e   w   blasku  Jego  i  w  bezgranicznej  radoœci  jako
teolog  samouk  bardzo  intensywnie  pracowa³am  dla  Boga,   aby   w   pe³ni   czasów  pobudziæ
do  dzia³ania  kompetentnych  teologów,   którzy   bêd¹   musieli   pod   wzglêdem  teologicznym 
bardzo  wnikliwie  przestudiowaæ  moje  mistyczne  ksi¹¿ki,  w  których  ma  jaœnieæ  moc  Bo¿a.
Niezwykle   uduchowieni   kap³ani  wyczuwaj¹  momentalnie  ducha  drugiej  osoby,  i  jak  bêd¹ 
czytaæ   czy   te¿   ju¿   czytaj¹   moje   teksty   napisane   w   Chrystusie,    to   przecie¿   od   razu 
odczytuj¹  ducha  mego   i   dobrze   wiedz¹,   ¿e   to  potrzeba  najwy¿szej  klasy  teologów,  aby 
w   duchu   Bo¿ym   mogli   oni   rozs¹dziæ   o   tak   niepojêtych  sprawach  Pana  naszego,  które 
pochodz¹  z  niepojêtego  bezkresu  Jego.   Mimo,   ¿e   ¿yjê  w  tym  zniewolonym  œwiecie,   ale 
jedynie  tylko  cia³em,  bo  duchowo  ¿yjê  w nad wyraz przepiêknym i w niezast¹pionym œwiecie 
tj.  w  œwiecie  prawdy  i  mi³oœci  Bo¿ej,   i   jedynie   z  woli  Bo¿ej  duchem  wchodzê  w  owce 
Bo¿e,  jak  i  trudne  sprawy  od  razu  wiedz¹c  co  ma  s³uchaæ,  czytaæ  czy  te¿  pisaæ,   co   jest 
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wielk¹  ³ask¹  Bo¿¹.  W  heroicznej  mi³oœci  wykorzystujê  ka¿d¹  woln¹ chwilê tej przemijaj¹cej 
doczesnoœci  wype³niaj¹c  wolê  Mistrza  Niebieskiego,   który   kieruje  biegiem  wydarzeñ  ca³ej 
mojej  nadprzyrodzonej  misji,  któr¹  wykonujê  w  Imiê  Jego  i  kto  bêdzie  walczyæ przeciwko
mi,  to  i  tak  nie  zdo³a  mnie  zwyciê¿yæ,  bo  Pan  jest  ze  mn¹  ( Jr 1, 19 ).  

{ { {  Odnoœnie  umieszczania  moich  komentarzy  na   T w i t t e r z e   pragnê  dodaæ, 
¿e  kto  si³¹  narzuca  mi  zniewolon¹ wolê sw¹ pos³uguj¹c siê k³amstwami czy te¿ inwektywami, 
to   od   razu   na   s t a ³ e   b a n u j ê,  bo  nie  po  to  wysz³am  w  Bogu  na  narody  œwiata,  aby 
przy  twittach  mych  ci¹gnê³y  siê  smrody sodomitów, którzy pragn¹ w cieniu komentarzy mych 
wypromowaæ  swoje  wypaczone  ewangelie.  Duchowa  jasnoœæ  na  mojej drodze doskona³oœci
po   której   to  kroczy  dusza  ma  jest  silniejsza  od  mroków  moich  wszelkiej  maœci  wrogów, 
a  dobro  jest  silniejsze  od  z³a  jakie  uczynili  i  czyni¹  mi  poplecznicy  z³a,  a poniewa¿ pokój 
duszy  otrzyma³am  od  Chrystusa,  a  nie  od  œwiata,  dlatego  te¿  pragnê  swoimi komentarzami
zasiaæ  odrobinê  dobra.   Pragnê   te¿,  aby  ci  którzy  zabieraj¹  g³os  przy  twittach  mych  pisali
jedynie  same  prawdy,  a  nie  hejty,  aby  nieludzko  wy³adowaæ siê przy niewygodnych twittach 
mych  tym  bardziej,  ¿e  z  ikonki  wiedz¹  czym  siê  zajmujê,   a  poza  tym  niektórzy  wchodz¹
te¿  w  internetow¹ stronê m¹,  która  przekroczy³a  ju¿  prawie  560 000  odwiedzin  i  zmys³owi
ludzie  pora¿eni  s¹  moj¹  nadprzyrodzon¹  misj¹,  któr¹  skierowana  jest  do  ca³ej  ludzkoœci.

Od  kiedy  wesz³am  na  drogê  œwiêtoœci,   która   prowadzi   na  sam  szczyt  umi³owanej
duchowej  Góry  Karmel,   to  zawsze  podczas  kontemplacji  Wszechmocnego,   podczas  której
czerpa³am  m¹droœæ  Jego  prosi³am  Go,  aby  da³ mi serce rozumne  (1 Krl 3, 9),  abym w jednej 
jednoœci  i  istnoœci  w  Nim  w  prawdziwej  radoœci  Jego jak najdoskonalej przekaza³a duchowy 
owoc Jego dla ca³ej cywilizacji k³amstwa i œmierci, w której wystêpuje pogarda dla cz³owieczych 
praw.   W   pe³nej   komunii   z   Trójjedynym   Panem   naszym   ¿yjê   w   s f e r z e   s a c r u m, 
gdzie  wystêpuje  nie  tylko  œcis³a  harmonia  pomiêdzy  rozumem i wiar¹, ale równie¿ pomiêdzy 
œwiatem  przyrodzonym  i  nadprzyrodzonym,   o   czym  potwierdzaj¹  tê  tezê  tak  liczne  znaki 
czasu,   które   dosyæ   czêsto   przedstawia³am   w   duchowym  Dziele  Boskiego  Mistrza,  który 
udzieli³   mi   charyzmatu   odczytywania   znaków  czasu  w  œwietle  Ewangelii  Swej,  przez  co 
sta³am  siê  czytelnym  pomostem  pomiêdzy  Nim  a  ca³ym  zniewolonym  œwiatem.  W wielkiej 
przyjaŸni  z  Boskim  Odkupicielem  ¿yjê  dla  prawdy  Jego,   któr¹  mam  przekazaæ  grzesznym
owcom  Jego,   tak¿e  w  ¿arliwej  mi³oœci  do  Ukochanego  jestem  nieugiêta  w  prawdzie  Jego 
podaj¹c  same  pewniki  z  nadprzyrodzonej  misji  mej,  dziêki  której  dusza  ma  przyobleczona 
w  Pana  naszego  przebywa  w  jednej  troistoœci  w  Trójjedynym  Bogu.

Dziêki   nieskoñczonej   wszechmocnej   mi³oœci   Mistrza  Niebieskiego  trwam  w  Nim,
a  On  we  mnie,    abym   mog³a   w   pe³ni  czasów  przynieœæ  owoc  obfity  w  Nim  ( J 15,  5 ),
w  zwi¹zku  z  czym  sta³am  siê  znakiem dzia³aj¹cego Pana naszego, który czyni najdoskonalsze
posuniêcia   w   duchowym   Dziele   Swym,   które    prowadzê   w   Nim,    co   oczywiœcie   jest
nadzwyczajnym  darem  mi³oœci  Jego.   Nadprzyrodzona   misja  ma  jest  wyj¹tkowo  czytelnym 
i   wymownym   znakiem   dla   wspó³czesnego   zdemoralizowanego   œwiata,   który   nie   tylko 
prze¿ywa  g³êboki  kryzys  wartoœci,   ale   równie¿   wypiera  Ojca  Niebieskiego  z  sumieñ,  jak
i  z  ¿ycia  spo³ecznego.   
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Dla   Boskiego   Odkupiciela   poœwiêci³am   ca³e  ¿ycie  swe,  który  przygarn¹³  mnie  do 
Siebie  i  bez  przerwy  pokrzepia  duszê  m¹  ³askami  Swymi,  i  ona  spala  siê  w  mi³oœci  Jego 
dla   Niego  Samego  i  bezgranicznie  têskni  za  Jego  bezgraniczn¹  mi³oœci¹,  sprawiedliwoœci¹
i  dobroci¹.  Nigdy  w  pe³ni  nie  wyp³acê  siê  Najsprawiedliwszemu,  dziêki  któremu  z  pokor¹ 
i  odwag¹  Jego  stawiam  czo³o wszystkim przeciwnoœciom tej niezwykle grzesznej doczesnoœci, 
tak¿e  w  niepojêtej  rozkoszy  prowadzê   d u c h o w e   D z i e ³ o   J e g o,   a   podczas  pisania 
w  Imiê  Jego  dokonuje  siê  we  mnie  szczególna  duchowa  przemiana,   bo   przecie¿  Stwórca 
mieszkaj¹cy  w  twierdzy  duszy  mej  w  tych  szczególnych  chwilach  przesi¹ka mój ca³y umys³ 
i  wszystkie  cz³onki  cia³a,   dlatego   te¿  piszê  tylko  w  Nim,  co  potwierdza  to  ka¿de  zdanie 
napisane  przeze  mnie.

Dziêki  umi³owanemu  Niebieskiemu  Oblubieñcowi   wysz³am   poza   ziemskie   ramy,
które  nie  pochodz¹  z  tego  œwiata,  i  jako  reprezentantka  Jego  za  poœrednictwem  œwietlanej 
mojej  nadprzyrodzonej  misji  pragnê  zewangelizowaæ  ca³y  zdezorientowany  i  zniekszta³cony
œwiat,   który   odrzuca   chrzeœcijañsk¹   wizjê   cz³owieka    oraz   przerabia   prawowite   zasady 
Koœcio³a  na  swój  obraz  i  swoje  podobieñstwo.   Nigdy  nie  wzywam  Imienia  Pana  naszego 
nadaremnie,    bo    zbyt   bardzo   ceniê   sobie   przykazania   Jego,   a   poza   tym   dusza  moja 
wtopiona  jest  w  mi³oœæ  Jego  i  bardzo  czêsto  kontempluje  Jego  mi³oœci¹  Jego,   która   daje 
jej  kosztowaæ  odrobinê  wiecznego  ¿ycia. Jako  uboga  córka  Najwy¿szego nie mogê przegraæ 
tej  duchowej  walki  w  Imiê  Jego,   dlatego   te¿   w   pokorze   i   czystoœci  poprzez  mistyczn¹ 
konsekracjê  odda³am  siê  w  ca³ej  pe³ni  Umi³owanemu,  który  duszê  m¹  nad wyraz rozkocha³ 
w  Sobie.   Dusza  ma  przyci¹gniêta  Bosk¹  mi³oœci¹  niezwykle  cierpi  z  mi³oœci  do  Boskiego
Oblubieñca,  który  dosyæ  czêsto  wprowadza  j¹  w  stan  ekstatycznego,  mistycznego  poznania 
niepojêtych  tajemnic  Swych,   które   maj¹  miejsce  w  Jego  niedoœcignionej,  nadprzyrodzonej
wiecznoœci.  B³ogos³awiona  i  upojna  mi³oœæ  Ukochanego  opêta³a  duszê moj¹, dlatego te¿ ona 
jako  oblubienica  Jego  pragnie  byæ  ju¿  w  wiecznym,  ekstatycznym  ukojeniu  w Nim, w Jego 
niepojêtej  Istnoœci,  Boskiej  Troistoœci,  aby  przemieniona  w  Niego  mog³a  w  ca³ej  pe³ni ¿yæ 
wiecznym  ¿yciem. 

22  sierpnia  2010 r.   w   proroczym  œnie,  który  jest  wiernym  odpowiednikiem  mojej 
drogi  krzy¿owej  sz³am z wielkim trudem drog¹, na której by³o pe³no b³ota i najprzeró¿niejszego
paskudztwa,  i  w  duchu   us³ysza³am   g³os   Pana   naszego,  który  rzek³  mi,  ¿ebym  nigdy  nie
zwraca³a  uwagi  na  biernych  ksiê¿y  biskupów w sprawie duchowego Dzie³a Jego,  bo pomimo 
tego  b³ota  i  przeszkód  jakie  napotykam  w  swoim ziemskim pielgrzymowaniu, to i tak bardzo 
powoli,  ale  wype³niê  wolê  Jego,  i  to  do  ka¿dej  litery  s³owa  Jego.   I   jak  widaæ  wype³ni³o
siê  proroctwo  Bo¿e  we  mnie,  ale  jak  na  razie  co  do  wype³nienia  misji  mej pod wzglêdem
pisemnym,  a  to  ¿e  nie  rozpocz¹³  siê  jej  proces  badawczy  w  Kongregacji  Nauki  Wiary,  to
przecie¿  to  nie  jest  moja  wina.  Gdyby  obecnie  wysz³y jakiekolwiek oœwiadczenia w sprawie
misji   mej   ze  strony  @EpiskopatNews,   @Abp_Gadecki.ego   czy   Rzecznika   Konferencji 
Episkopatu  Polski  ks.  Paw³a  Rytela-Andrianika @xrytel,  to  nie  bêdê  tego  respektowa³a, bo
wypowiedzieæ   siê   mo¿e   jedynie   Papie¿   Franciszek  @Pontifex_pl,   który  nawet  nie  wie, 
¿e   od   pocz¹tku   pontyfikatu   jego   moje   duchowe  przesy³ki  nie  s¹  dostarczane  do  niego,
bo  na³o¿ono  na  nie  kaganiec  bezprawia,  aby  uœmierciæ  je  w  szambie  niewygodnych spraw. 
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Z  woli  Boskiego  Oblubieñca  przemierzam  swoj¹  drogê  w  t³umie,  ale  jednoczeœnie
w  odosobnieniu  w  Nim  i  z  Nim,  i  œwiat³o  mojego  niezast¹pionego  Ukochanego  rozprasza
ciemnoœci  nocy  ciemnej,   tak¿e  czujê  siê  bezpieczna  w  tym  politycznie  niezbyt  wygodnym
œwiecie,  w  którym  dyskwalifikuje  siê  zbyt  m¹drych  ludzi  i  zamra¿a  siê zbyt trudne sprawy, 
a nawet i Dzie³a Bo¿e, czego jestem ¿ywym przyk³adem.  Poprzez prowadzenie nadprzyrodzonej 
misji  mej  w  Chrystusie  dajê  prawdziwe œwiadectwo niewidzialnego transcendentalnego Boga, 
który  jest  jedynym  niezawodnym  Przyjacielem,  i  który  nie  pozwoli sobie na to, aby fa³szywe 
doktryny  mog³y  zagoœciæ w œwiecie Jego.  W odwiecznym powo³aniu mym, które nacechowane 
jest   ogromem   znaków   czasu   i   ³askami  Bo¿ymi   doczesna  nauka  nie  ma  dostêpu  i  mieæ 
nie  bêdzie,  bo  przecie¿  wiadomo,  ¿e  nauka  nie  odpowie na jakiekolwiek nadprzyrodzonoœci, 
które  mieszcz¹  siê  poza  naszym  rozumem  i  nasz¹  zmys³owoœci¹.

W  duchowym  Dziele  Trójjedynego  Boga  sama z siebie kompletnie nic nie zrobi³abym,
bo   przecie¿   w   swojej   nêdzy   i   nicoœci  zdana  jestem  we  wszystkim  na  Nieœmiertelnego,
dziêki   któremu  w  Boskiej  kontemplacji  prze¿ywam  nieustannie  œwiêta  liturgiczne  i  z  woli
te¿   Jego   mój   umys³   przeobra¿ony   jest   w   Niego   podczas   pojmowania   tajemnic   Jego,
w  zwi¹zku  z  czym  wznoszê  siê  ponad  wszystkie  rzeczy  œmiertelne,  aby  wydaæ owoc mojej
nadprzyrodzonej  misji.  Skoro  ³¹czê  siê  z  Oblubieñcem  Niebieskim, to jestem z Nim jedynym
duchem (1 Kor 6, 17)  rozpatruj¹c  ca³e  dzie³o  Jego  w  nadprzyrodzonym  wymiarze,  które jest 
udostêpnione  przez  Boga - Cz³owieka.   Za  wstawiennictwem  Matki  Odkupiciela  i  Królowej
Mêczenników  Maryi ca³ym  swoim jestestwem wchodzê w Bogu wewnêtrzne ¿ycie Boga, tak¿e
wszystkie   moje   relacje   zwi¹zane   s¹   œciœle  z  Panem  naszym,  i  wszystkie  duchowe  treœci
by³y  przekazywane  w  Duchu  Œwiêtym.

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

N a   z a k o ñ c z e n i e   p o d s u m u j ê,   ¿e   Wszechmocny  we   œnie   bardzo   czêsto 
przenosi  duszê  m¹  w  Sobie  w  niepojête  zaœwiaty  Swe  i  ona  w  oderwaniu od wszystkiego, 
co  nie  jest  Nim  nie  mo¿e  wprost  naradowaæ  siê  t¹  niewielk¹  krótkotrwa³¹  namiastk¹, jak¹
Umi³owany  przeznaczy³  dla  niej,  ale  gdy  ona  powraca  do  swoich  cielesnych  krat po takich 
upojnych  wêdrówkach,  to  jeszcze   bardziej  cierpi,  bo  ona  umiera  z têsknoty za Ukochanym, 
który   bardzo   czêsto   zostawia   j¹   sam¹   sobie.   W   nocy   ciemnej   ducha   stwórcz¹  moc¹ 
Nieœmiertelnego   dusza  ma   zag³êbia  siê  w  misterialnych  tajemnicach  Jego,  tak¿e  w  takich 
upojnych  ³askach  Jego  znajduje  siê  ona  w  pe³ni  nadprzyrodzonego  ¿ycia Jego w niepojêtym
odblasku  Jego,  dlatego  te¿  ona  tak  bardzo  rwie  siê  do  wiecznej  ojczyzny  Jego,  ale  ju¿ na 
wieczyste  odpoczywanie  w  Nim.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak
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