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      Moja  królewska  droga  krzy¿owa

Na  mojej  królewskiej  drodze  krzy¿owej  zanurzam  siê  w  Duchu  Œwiêtym  w mi³oœci 
Boga  Ojca  i  Syna,  i  poprzez  Eucharystiê  przechodzi  na  mnie  radoœæ  i  mi³oœæ  Boga,   i  tej 
radoœci  Bo¿ej  nikt  nie  zdo³a  mi  odebraæ  ( J 15, 22 ),   dlatego   te¿   upajam   siê   t¹  radoœci¹ 
paschaln¹  zmartwychwsta³ego  Chrystusa, która zosta³a zrodzona na Krzy¿u i weselê siê w Panu 
naszym,  który  uwalnia  mnie  od  grzechu  i Duchem Swym wprowadzi³ mnie w Œwiat³oœæ Sw¹. 
Zapad³am  siê  w  Bo¿ym  pokoju  i  wolnoœci, tak¿e jestem podatna na dzia³anie Bo¿e, i poprzez 
dar    zrozumienia,    wiedzy   i   m¹droœci   pod   przewodnictwem   Najœwiêtszej   Maryi   Panny 
jestem  doprowadzana  do  mistycznego  zjednoczenia  z  Bogiem.  Z  woli Bo¿ej bez ograniczeñ
materialnych  w  blaskach  Boskoœci  wznoszê  siê  ponad  wszystko  to,  co  ziemskie  i wchodzê 
w  siebie  sam¹  ³¹cz¹c  siê  ze  Zbawicielem  i  pragnê  wype³niæ  wszystko to, co Jezus Chrystus 
poleci³  mi,  aby  dusza  ma  by³a  zbawiona  wg.  s³ów:  bo ¡ kto  wytrwa  do  koñca,  ten  bêdzie
zbawiony ¢ ( Mt 10, 22 ).

Wszechpotê¿na   M¹droœæ   Bo¿a   wprowadzi³a  duszê  m¹  w  niepojête  sfery  Swe,  aby 
ona   odrobinê   zaœwiadczy³a  o  niewyra¿alnej  piêknoœci  mistycznych  komnat  Bo¿ych,   które 
ods³oniête  s¹  jedynie  dla  zbawionych  dusz.  Powiew  mi³oœci Bo¿ej nad wyraz orzeŸwia duszê 
m¹  nie  tylko  po  przekroczeniu  progu  œmiertelnoœci,   kiedy   we   œnie  na  okres  tymczasowy 
opuszcza  ona  w  Bogu  cia³o,   ale   równie¿   kiedy   jest   i   w  cielesnym  wiêzieniu,  bo  kiedy 
jest  ona  w  ekstatycznym  stanie,   to   zawsze   z   woli   Boga   rozpalona  jest  ogniem  mi³oœci 
Umi³owanego,  który  w  tym  czasie  wlewa  jej  niepojête ³aski Swe. Dusza ma wszystko zniesie 
dla  S³owa  Wcielonego,  bo  ona  dok³adnie  wie,  co  dzieje  siê  za  zas³on¹ progu œmiertelnego, 
tak¿e  przetrzyma  ona  najgorsze  katusze  dla  przysz³ej  szczêœliwoœci,   gdzie  bêdzie  wiecznie 
przebywaæ  z  najukochañszym  Nauczycielem  Niebieskim,  który  w  niepojêtej  OjczyŸnie Swej 
przyoblecze  j¹  mi³oœci¹,  wiedz¹  i  chwa³¹  Sw¹.

S³owo  Przedwieczne  odwiecznie  przygotowa³o  duszê  moj¹  do  niepojêtych  tajemnic
Swych,  które  znajduj¹  siê  ponad  czasowoœci¹ i ponad przestrzeni¹ zmiennego œwiata,  dlatego 
te¿  w  duchowej  czystoœci  wesz³am  w  g³êboki  duchowy  wymiar,  aby  poprzez Pana naszego 
zrealizowaæ   swoje   odwieczne   powo³anie   na   chwa³ê  Niebios.  Na  mojej  drodze  œwiêtoœci 
nie   mam   absolutnie   ¿adnych   szans   na   zb³¹dzenie  w  tej  lewicowo - liberalno - islamskiej
demokracji,  która  niszczy  wszystko  to,  co  pochodzi  od  Ojca,  Syna  i  Ducha  Œwiêtego,  i to 
co  zmierza  do  Trójjedynego  Boga,  bo  przecie¿  dusza  ma  uzbrojona jest w wieczyst¹ zbrojê, 
która  pokona  wszystkie  zasadzki  i  sid³a  szatañskie.   Dziêki   mojej   nadprzyrodzonej   misji, 
która  zawarta  jest  w  moich  mistycznych  ksi¹¿kach,  publikacjach,  jak  i listach skierowanych
do  duchowieñstwa  zagubione  owce   Bo¿e  bardziej  przejrz¹  na  oczy  i  pog³êbi¹  sobie wiarê 
w  naszego  Jezusa  Chrystusa,   którego   nieskoñczone   mi³osierdzie   nie  dobieg³o  jeszcze  do 
kresów  nieskoñczonoœci  Jego.

W  moim  doczesnym  pielgrzymowaniu jestem zdana we wszystkim na S³owo Wcielone,
dziêki  któremu  przebywam  w  wiekuistym  Ÿródle  radoœci  i  sprawiedliwoœci Jego, w zwi¹zku 
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z   czym   nieprzerwanie  doœwiadczam  nieskoñczonego  mi³osierdzia  Stwórcy.  Coraz  szybciej 
przemierzam  drogi  doskona³oœci  odwiecznie  przeznaczone  dla  duszy  mej,   aby  ona  nabra³a
w  tych  duchowych  ciemnoœciach  jak  najwiêkszej  duchowej  og³ady,  aby  w  ¿yciu przysz³ym
œwieci³a  ona  Ukochanym,   z   pomoc¹   którego   mo¿emy  przecie¿  staæ  siê  doskona³ymi,  tak
jak  On  jest  doskona³y  (Mt 5, 48).

Na  królewsk¹  drogê  krzy¿ow¹  dopomogli  mi  wejœæ  “mêdrcy”  z  re¿imowej uczelni
ze  Szczecina  (ul. Królewicza 4, 71- 550 Szczecin),  którzy  9.10.1985 r.  bezprawnie  nie nadali
mi  stopieñ  doktora  odnosz¹c  chwilowe  zwyciêstwo  w  ob³udzie  i  k³amstwie,  a  wszystko to
przyczyni³o  siê  do  tego,   ¿e   obumar³am   w   sobie   latami  przekszta³caj¹c  siê  w  Chrystusa,
abym   w  Chrystusie  w  pe³ni  czasów  wyda³a  dojrza³y  owoc  Jego  z  mi³osnej  winnicy  Jego. 
B³ogos³awiona   moralna   krzywda,   która   w   sposób  Boski  zaowocowa³a  w  duszy  mej  jest 
idealnym  przyk³adem  dla  wzmocnienia  wszystkich  nastêpnych pokoleñ, które bêd¹ w sytuacji 
beznadziejnej  jak  ja,  aby  bra³y  przyk³ad  ze  mnie,  bo  przecie¿  duchowe  Dzie³o  Bo¿e, które 
prowadzê   w   Boskim  Odkupicielu  uratuje  wiele  dzieci  Bo¿ych  od  za³amania,  bezradnoœci, 
poni¿enia  i  biedy,  dlatego  te¿  proszê  te  grzeszne  dzieci  Bo¿e,  aby  opar³y  cierpienia  swoje 
w  Krzy¿u,   który  doprowadzi  ich  dusze  do  Portu  Zbawienia.

¡ Ka¿dy   ma   prawo   do   prawdy   w   ca³ej   jej   nienaruszonej   wznios³oœci ¢ ( Mistrz
Eckhart ),   ale  ta  prawda  jest  uœmiercana  przez  dzieci  diab³a  i  nie  zawsze  ona  wyjdzie  na
œwiat³o  dzienne,  i  gdybym  nie  prowadzi³a  duchowego  Dzie³a  Bo¿ego,  które  oparte jest o t¹
moraln¹ krzywdê z 9.10.1985 r.,  to nigdy nikt nie dowiedzia³by siê o wypaczonych “mêdrcach”,
którzy  w  ówczesnym  czasie  doprowadzili  do  tego,  ¿e na tym Wydziale Rybactwa Morskiego
w  Szczecinie  by³am  odizolowana  prawie  od  wszystkich,  bo  przecie¿  ka¿dy  ba³  siê  naraziæ 
dziekanowi   Aleksandrowi   Winnickiemu,   który   w   rzeczy  samej  jako  jedyny  by³  winien,
o  czym  ju¿  wczeœniej  pisa³am  na  ten  temat.  Czasami  wydawa³o  siê  mi,  ¿e jestem w cyrku, 
a  pan  Winnicki  jest  klaunem  i  poci¹ga  za  sznurki  swoich  wspó³towarzyszy  i  mimo, ¿e tak
tak  bardzo  cierpia³am  przez  niego,  ale  jak  widzia³am  tê  cyrkow¹  metodê,  to  chcia³o mi siê 
œmiaæ. Przebywa³am  w  œrodowisku  o  zacieœnionym  i  ograniczonym  myœleniu,  zaœlepionych
karierowiczów,  którzy  odwracali  siê  na  mój  widok  do  samego mojego  odjazdu  do  Stanów
Zjednoczonych,  gdzie bra³am udzia³ w serii badawczych rejsów pod auspicjami najs³ynniejszych
amerykañskich  i  kanadyjskich  naukowych  jednostek.   Nie   czu³am   do   tych   ludzi  ¿alu  ani
te¿  niechêci,   bo  ludzie  i  wszelkie  ideologie  zawsze  zawiod¹,  a  najmi³osierniejszy  Bóg  do
którego  wszyscy  zd¹¿amy  nigdy  nie  zawiedzie  i  nigdy  te¿  nie  odwróci  siê nawet wówczas, 
¿eby  to  by³  najgorszy  grzesznik  na  œwiecie.

 Ca³e  œrodowisko  Akademii  Rolniczej  w  Szczecinie  ba³o siê rozmawiaæ ze mn¹ dbaj¹c 
o  swoj¹  wyimaginowan¹  “ reputacjê ”,   ale  by³am  bardzo  spokojna  i  obojêtna  na  wszystkie 
fa³szywe  s¹dy  i  cierpienia,  które  uœwiêci³y duszê m¹, bo zawsze przed oczyma mia³am gorzk¹
mêkê   i   œmieræ   Zbawiciela,   który   jest   Poœrednikiem   miêdzy  Bogiem   a   ludŸmi,  i  który
wyrwa³  mnie  ze  szponów  szatañskich  i  wiem,   ¿e   ze   Swoich   Przewielebnych  R¹k  nigdy 
nie  wypuœci  duszy  mej  a¿  po  wszystkie  dni.  Z woli  Bo¿ej  musia³am  byæ  z³amana,  jak  ten 
statek  w  moim  proroczym,  mistycznym  œnie  z  23. 11. 1984 r.,  aby  przekazaæ  ludzkoœci, jak 
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z  wielkiego  dna  Ojciec  Niebieski  podniós³  mnie,   i   do   jakiego  stanu   doprowadzi³   duszê 
moj¹,   bo   s¹dz¹c   umys³em   ludzkim   nie   mia³am  absolutnie  ¿adnych  szans,  ale  dla  Boga 
nie  ma  rzeczy  niemo¿liwych.
 

 Bo¿e   drogi   nie   s¹   drogami   ludzkimi   i   nie  tak  stanie  siê  z  moj¹  osob¹,  jak  to
bardzo  ¿yczyli  sobie  panowie  pseudonaukowcy   ze  szczeciñskiego  œrodowiska  wspomnianej
re¿imowej  uczelni  na  czele  z nieludzkim ateist¹ Aleksandrem Winnickim i moim “pobo¿nym”
szefem  Józefem  Girjatowiczem,  lecz  stanie  siê  tak,  jak odwiecznie postanowi³ niezast¹piony 
i  wszechpotê¿ny  Trójjedyny  Bóg, tak¿e jak widaæ metoda zastraszania przepojona niesamowit¹ 
nienawiœci¹  w  stosunku  do  osoby  mej  odnios³a  odwrotny  skutek.  Mimo,  ¿e na pó³ gwizdka
uczeni  osaczyli  mnie  z³em  na  ka¿dym  kroku  i  rozpowiadano  na  mój temat same k³amstwa,
ale  nie  straci³am nadziei i w b³ogos³awionym cierpieniu nie za³ama³am siê, i przetrwa³am mimo
mojej chorowitoœci i s³aboœci,  bo  przecie¿  w  Bogu  nabiera³am  z ka¿dym dniem niepokonanej
mocy  Bo¿ej.  Nie  zniszczono  mnie,  ani   te¿  nie  usuniêto  z  horyzontu  w  tym  czasie,  kiedy 
ci  zacietrzewieñcy  pragnêli,  tylko  odesz³am 7 lat po krzywdzie mej, kiedy z woli Bo¿ej nasta³a
pe³nia  czasu,  abym  opuœci³a  ten  topi¹cy  statek  z  sodomitami,   bo   przecie¿   nie   mogli  oni
ju¿  wiêcej  parali¿owaæ  moich  dzia³añ,   abym   posz³a   na   dno  razem  z  nimi  ( proroczy sen
ze statkiem),  tak¿e  Stwórca  uratowa³  jedynie  duszê  m¹  z  ton¹cego  statku  i  ci¹gle prowadzi 
j¹  po  schodach  mistycznych  wzwy¿,  a¿  do  ca³kowitego  zjednoczenia z Nim.  Zawsze usilnie
prosi³am  Odwieczne  S³owo  Bo¿e,  aby  wybaczy³  wszystkim  moim  wrogom,  bo  dusza  moja 
objê³a   ich   wszystkich   mi³oœci¹,   bo   przecie¿  wszyscy  jesteœmy  dzieæmi  Bo¿ymi,  dzieæmi 
Ojca  Niebieskiego,  którego  wielbiê  niewymownie.
 

Dziêki  moim  b³ogos³awionym  wrogom  wesz³am w b³ogos³awione tajemnice cierpienia
najmi³osierniejszego Ukrzy¿owanego,  a  � t a j e m n i c a   c i e r p i e n i a   objawia  siê przede
wszystkim   w   ciemnoœciach,  w  ciemnoœciach  bólu,   kiedy  cz³owiek  przestaje  rozumieæ,  co
Bóg  chce  zrobiæ,   a   jednoczeœnie  Duch  Œwiêty  sk³ania  go  do  udzielenia  Mu  wewnêtrzego 
wotum  zaufania  i  do  œciœlejszego  przybli¿enia  siê  do Ukrzy¿owanego Syna. Cierpienie samo 
w  sobie  nie  jest  dobre,  ale  dobry jest Krzy¿ Chrystusowy.  Cierpienie znoszone z Chrystusem 
i  w  Chrystusie  jest  przemienione, podniesione i staje siê trwa³ym dobrem   ( Dorothy Dohen). 

 
Z Z Z   Mi³osierny  Jezu  Chryste  tyle  ciemnych si³ obejmowa³o duszê moj¹ i obejmuje 

( tylko,  ¿e  obecnie  s¹  one  nieszkodliwe ),   i   tyle  z³ych,   znikomych   i   przemijalnych  s³ów 
pad³o  pod  moim  adresem,  a  jednak  poprzez  stygmat   m i l c z e n i a,  pe³nego  tajemniczego 
œwiat³a  Twego  wprowadzi³eœ  duszê  moj¹  do  nieskoñczonej,  nadprzyrodzonej  rzeczywistoœci 
Twej.   Ojcze   Niebieski   w   wielu   niezwyk³ych   momentach  ¿ycia  Swego  by³eœ  milcz¹cym
S³owem,  i   ja  córka  Twoja  biorê  przyk³ad  z  Ciebie,   bo  tylko  milczeniem  mo¿na  pokonaæ
krzywdy  i  wejœæ  do  Królestwa  Bo¿ej  Mi³oœci  Twej.

Bo¿e   Trójjedyny   dusza   moja   z   woli   Twej   pozbawiona   jest   wszelkich   uciech 
i  zaszczytów  ziemskich,  którymi  gardzê  i  przezwyciê¿a  ona wszystkich przeciwników swych 
mi³oœci¹  Tw¹  i  zd¹¿a  z  najwiêksz¹  si³¹  do  nieskoñczonej  œwiat³oœci  Twej.  Ojcze Niebieski
uciszasz  moje  uczucia,  rozum  i  wolê,   a   wzrok  mój  zatrzymujesz  ponad  zmys³ami,  ponad 
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natur¹,   abym  wch³ania³a  ka¿de  s³owo  Twe,   i   aby   moje   ¿ycie  by³o  kszta³towane  wed³ug 
Ciebie.   Boski   Mistrzu,   Ty    najlepiej   wiesz,   jak   prowadziæ  dusz¹  moj¹  do  ca³kowitego
zjednoczenia  ze  Sob¹  i  szlakiem  Swym  prowadzisz  j¹  do  zbawienia; i córka Twa z rycersk¹ 
odwag¹  i  z  g³êbokim  przywi¹zaniem  do  Ciebie,   poprzez   ¿elazn¹,  wewnêtrzn¹  dyscyplinê, 
która  uzbraja  j¹  do walki w jej odwiecznym powo³aniu z woli Twej wchodzi w nadprzyrodzone 
prawdy  Twe.  Najukochañszy  mój  Ojcze  Niebieski wytrwam w Tobie, bo przecie¿ Ty bêdziesz 
trwa³  we  mnie  (J 15, 4),   aby   po   od³¹czeniu   siê   duszy   mej   od  cia³a  mog³a  ona  przejœæ 
z  pe³n¹  radoœci¹  do  pe³ni  Chwa³y  Królestwa  Twego.

Panie  Jezu  przyjmij  córkê  Sw¹  wed³ug  S³owa  Twego,  S³owa  £aski Twej, wybrania 
Twego  i  udziel  jej  jak  najwiêcej  cierpieñ,   aby  dusza  jej  nie  cierpia³a  w  przysz³ym  ¿yciu, 
i  s¹dŸ  j¹  w  tym  ¿yciu  z  Krzy¿a  Twego   i   to   jak   najostrzej,   aby   nie   by³a  ona  s¹dzona 
w  OjczyŸnie  Twej.  Pasterzu  Niebieski,  Ty  wiesz  najlepiej,  ¿e  ja  pragnê  byæ  tylko  z Tob¹,
wiêc   b³agam   Ciê   zamieszkaj   w   g³êbi   niezdobytej   twierdzy  duszy  mej,  i  dzia³aj  w  niej
w  absolutnej  pustce  i  ciszy,  i  wybaw  j¹,  aby  wyda³a  ona  nadprzyrodzony  owoc  z Winnicy 
Twej,   i   aby   mog³a  syciæ  siê  Twoj¹  niebiañsk¹  s³odycz¹  w  przysz³ej,  wiecznej  OjczyŸnie 
Twej.  Amen !  Z Z Z 

Na  mojej  drodze  doskona³oœci  wszystkie  cierpienia  zahartowuj¹ duszê m¹, aby mog³a 
ona  znosiæ  przeró¿ne  utrapienia   z   wielkim   opanowaniem,   cierpliwie  i  jak  najdoskonalej, 
oraz  ¿eby  przygotowa³a  siê  do  jeszcze  wiêkszych  walk,   tak¿e   trzaskana  jestem  wszelkimi 
niebezpieczeñstwami,   na   które   wci¹¿  jestem  nara¿ona,  i  dziêki  którym  w  du¿ym  stopniu 
zobojêtnia³am  na  wszelkie  sprawy  ziemskie  i  z  niebiañskim zadowoleniem w Bogu wchodzê 
w  niedostêpne  na  ludzki  rozum  tajemnice  Bo¿e  odwiecznie  przeznaczone na duszê m¹,  aby 
przenikn¹æ  je  Boskim  rozumem  na Chwa³ê Królestwa Niebieskiego i na szerzenie mi³osierdzia 
Bo¿ego  na  ziemi.   Roztopiona   pod   dzia³aniem   pal¹cego   p³omienia  Bo¿ego,  który  z  woli 
Bo¿ej  goreje  w   duszy  mej  nieustannie  jestem  unicestwiana  i  pokonuj¹c ogieñ kontemplacji 
z  pe³n¹  nieustraszon¹  nadziej¹  pod¹¿am  za  Stwórc¹,  który  duszê  m¹  gwa³townie  i boleœnie 
oczyszcza,    przeobra¿a,   oœwieca   i   jednoczy   ze   Sob¹,    aby   przekaza³a   ona   odwieczn¹, 
nadprzyrodzon¹  rzeczywistoœæ  Jego  w  œwietle  Chwa³y  Jego.

W   duchowych   najciemniejszych   nocach  nieustannie  przebywam  w  obecnoœci  Pana 
naszego,   który   jest   jedyn¹   i   niezast¹pion¹   radoœci¹  ¿ycia  mego  oraz  œwiat³oœci¹  w  tych
najciemniejszych  ciemnoœciach,   dziêki   któremu   to   duchowe  Dzie³o  Jego,  które  prowadzê
w  Nim  staje  siê  coraz  bardziej  doskonalsze,   aby   w   pe³ni   czasów  mog³o  staæ  sol¹  ziemi
i  œwiat³em  œwiata  ( Mt 5, 13-16 ).  Najukochañszy  Zbawiciel  i  Odkupiciel widzi moje wysi³ki
w   wykonywaniu   tak   trudnego,   a  zarazem  upojnego  Dzie³a  Jego  przez  córkê  Sw¹  Annê,
która   ci¹gle   pokonuje  najprzeró¿niejsze  przeciwnoœci  zmierzaj¹ce  do  zabrania  g³osu  przez 
Biskupa  Rzymu i Nastêpcy Œwiêtego Piotra,  ale ani za pontyfikatu Benedykta XVI-go emeryta,
ani   te¿   Papie¿a   Franciszka   @Pontifex_pl  moje  drogocenne  duchowe  przesy³ki  nie  by³y
dostarczane  do  nich,  ale  dalej  pod¹¿am  za  Pasterzem  Niebieskim  na  mistyczny szczyt Góry
Karmel,  tak¿e  jak  widaæ  jestem  nieustraszona  w  wykonywaniu woli Niebios wiedz¹c dobrze, 
¿e  zakres  mo¿liwoœci  i  tak  ju¿  siê  dla  mnie  wyczerpa³. 
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Od   kiedy   w   Bogu   wesz³am   na   królewsk¹   drog¹   krzy¿ow¹,  to  ¿adnych  pociech 
duchowych, a tym bardziej ziemskich nie szukam, bo mam byæ do samego koñca ukrzy¿owanym 
Chrystusem,   aby  przekazaæ  pos³anie  Bo¿e  z  nadprzyrodzon¹,  królewsk¹  godnoœci¹.   Ojciec
Niebieski  za  wstawiennictwem  Niepokalanej  ró¿nymi  drogami  i  sposobami  prowadzi³ duszê 
m¹  do  wch³oniêcia tajemnic Swych, aby rozumia³a ona prawdy rzeczywistoœci nieskoñczonego,
pozaczasowego,  pozaprzestrzennego  œwiata.   Poprzez  tak  wielkie  nadprzyrodzone  powo³anie
dane   mi   od   Wszechw³adcy  Wszechœwiata  jestem  pogr¹¿ona  w  zachwycie  Boskoœci,  i  tej 
misji Bo¿ej zawdziêczam mój przeogromny poci¹g do powo³ania zakonnego,  dlatego  te¿ sta³am 
siê  zakonnic¹  wewnêtrzn¹, a w póŸniejszych ju¿ latach pustelniczk¹ wewnêtrzn¹, gdzie poprzez 
Najœwiêtsz¹  Maryjê  Pannê  realizujê  odwieczne  zamiary  Boga  wzglêdem  duszy  mej.

Dusza  moja  pe³na  niedoskona³oœci  poprzez   moc  Bo¿¹,  drog¹  wiary  zbli¿a siê  coraz 
bli¿ej  do  nieskoñczonej  doskona³oœci  Mistrza  Niebieskiego,   który   nieustannie  umartwia  j¹ 
w  po¿¹daniu  wszystkich  rzeczy,  aby  mog³a  ona  zawierzyæ  tylko Mu i wszystko wykonywa³a 
przez  Niego  i  dla  Niego.   Muszê    byæ   umartwiona   ze   wszystkich   rzeczy   przyrodzonych 
i  nadprzyrodzonych,  aby  dusza  ma  by³a  skupiona  w  jednym  po¿¹daniu  tj. w Bogu,  dlatego 
te¿  mam  ¿yæ  w  œwiecie  jako  wewnêtrzna  klauzurowa  zakonnica, aby z woli Bo¿ej przekazaæ 
dla  ca³ej  ludzkoœci  nadprzyrodzony  owoc  duchowego  Dzie³a  Bo¿ego.

 
Boski  Oblubieniec  z  nieskoñczonej  ³askawoœci  Swej  prowadzi mnie drog¹ dekalogów

Swych  nieustannie  te¿  szlifuj¹c  duszê  m¹  na  podobieñstwo  Swe,  dlatego  te¿  nie  sk¹pi  mi
cierpieñ  i  najprzeró¿niejszych  przeciwnoœci,  abym  u¿yŸniona  nimi  mog³a  pe³niæ  umi³owan¹
wolê  Jego.  W  ciemnej  nocy  ducha  dusza  ma  nieustannie  przebywa  w  Chwale Ukochanego
nie  zawsze  te¿  uchwytuj¹c  poruszenia  Jego,   bo   przecie¿  jeszcze  ona  jest  w  ciele,  a  poza
tym   najprzeró¿niejsze   udrêczenia   i   osch³oœci  wewnêtrzne  odbieraj¹  mi  spokój  ducha,  ale
mimo  wszystko  zawsze  realizujê  testament  Nieœmiertelnego  w  majestacie  prawa  Jego.  

Podsumowuj¹c   moje   nêdzne,   grzeszne   ¿ycie,   to   kiedy   wesz³am  na  drogê  Ÿród³a
¿ycia  i  œwiêtoœci,  to  ¿yjê  zgodnie  z  sumieniem  swym  i  z  wol¹  Bo¿¹,  i  poprzez  modlitwê
s³own¹  i  pisan¹  w  prawdziwej  mi³osnej  wiêzi   ze   S³owem   Wcielonym  w  Ÿródle  wiecznej 
pociechy  idê  jedynie  za  Nim  Samym,   bo  przecie¿  On  objawi³  nam  Siebie  Samego  i  ca³e 
doskona³e  ¿ycie  Swe,  abyœmy  na  wzór  Jego  osi¹gnêli  Bóstwo  Jego,   i   pod¹¿ali   do   ¿ycia 
i  zmartwychwstania  wiecznego.   Oblubieniec   Niebieski   poprzez   nadprzyrodzon¹  m¹droœæ
Sw¹   wprowadza   duszê   moj¹   w   niezmierzone   wielkoœci   najg³êbszych  tajemnic  Swojego 
wewnêtrznego  ¿ycia  i  uczy  j¹  Swojej  Boskiej  M¹droœci,   aby   ona   drog¹  mistyczn¹,  która 
jest  dalszym  ¿yciem  ascezy  pokonywa³a  wszystkich  wrogów  swych  ( œwiat,  szatan  i  cia³o ) 
i  w  wielkim  umys³owym  widzeniu  przekaza³a  odwieczne  pos³annictwo  swe, tak¿e na swojej
królewskiej   drodze   krzy¿owej   czerpiê   przeolbrzymi¹   moc  z  obcowania  z  Trójc¹  Œwiêt¹, 
i  wszystko  to,  co  prze¿ywam  i  do  czego  zd¹¿am  istnieje  nad  wszystkim,  co  ziemskie.

Stwórca  odkrywa³  stopniowo  przed  dusz¹  moj¹  tajemnice  Swe,  i  to  co  prze¿ywam 
jest  niewyra¿alne  i  jak  to  podaje   Œ w i ê t a   T e r e s a   z   A v i l a:  � Jest  to  rozkosz,  tak 
przewy¿szaj¹ca  wszelkie  rozkosze,  jakie  umys³  ludzki  na  tej  ziemi  poj¹æ  zdo³a,   i¿   dusza, 
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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. 

Z  woli  Bo¿ej  kosztem  b³ogos³awionych  cierpieñ  wesz³am  w  Ÿród³o  mi³oœci i œwiat³a 
Bo¿ego,   tak¿e   moje   miejsce  jest  w  duchowym  œwiecie,  i  st¹d  te  mistyczne  sny  i  ogrom 
³ask   Bo¿ych,    które   jak   widaæ   nie   maj¹   koñca   w   moim   ziemskim   pielgrzymowaniu,
a  odnoœnie  snów,  to  mia³am  nawet  upiorne  sny  z  samym  szatanem  i  tak  np.  30 sierpnia
2007 r.  mia³am  upiorny  sen  z  diab³em,  który odbiera³am jako realnie istniej¹c¹ rzeczywistoœæ 
naszej   przemijaj¹cej   doczesnoœci,   i   nie   bêdê   opisywa³a   tych   przeokropnych  okropnoœci 
z  szatanem,  który  tak  bardzo  przeœladowa³  mnie.  Wówczas  trzy  razy  w  nocy  budzi³am siê 
i  gdy  ponownie  zasypia³am,  to  znowu  widzia³am  przed  sob¹  diab³a, który za ka¿dym razem 
niesamowicie j¹trzy³ mnie.  Nie da opisaæ siê tych najohydniejszych okropnoœci,  które dozna³am 
we  œnie.  Na  sam¹  myœl  o  tym  robi  siê  mi  niedobrze.  Jakby  tego  by³o  ma³o,  to  nie  doœæ, 
¿e  sam  diabe³  dokucza³  mi,  to  jeszcze  pe³no  by³o  szczurów  i  myszy  wokó³  mnie.  W  tym
œnie   widzia³am   równie¿   dusze   swoich   ziemskich   Rodziców,  które  bezradne,  w  wielkim 
przera¿eniu  sta³y  i  nie   mog³y  pomóc  mi.  Powiem  krótko,  ¿e to wszystko by³o przera¿aj¹ce, 
i  takie  rzeczy  mog¹  zdarzyæ  siê  tylko  w  piekle.  Byæ  mo¿e,  ¿e  podczas  tego upiornego snu 
dusza  ma  opuœci³a  w  Bogu  cia³o,   i  oczyma  duszy  swej  widzia³a  te  diabelskie  okropnoœci
i  sercem  duszy  prze¿ywa³a  te  najokropniejsze  piekielne  udrêki. Z woli Pana naszego we œnie
dusza  moja  czêsto  opuszcza  w  Nim  pow³okê  cielesn¹,  i  czasami  nie  jestem  pewna  czy  to 
jest  sen  czy  mistyczna  rzeczywistoœæ ?,  która  dzieje siê w œwiecie niewidzialnym, duchowym, 
który mo¿na  zobaczyæ  jedynie  oczyma  duszy. Z tego horrorystycznego snu wynika, ¿e podczas 
snów  nie  zawsze  dusza  moja  zaznaje  b³ogoœci  Bo¿ej,  bo  od  czasu  do  czasu  Stwórca  daje 
mi  takie  okropnoœci,  abym  nigdy  nie  by³a pewna dalszych ³ask Jego, które przecie¿ otrzymujê 
od  Niego,  tak¿e  zawsze  mam  ¿yæ  w  czystoœci, w czystoœci we wszystkim,  bo w przeciwnym
wypadku  poch³onie  mnie  piek³o,   dlatego  te¿  ostrzeg³  mnie  przez  ten  proroczy  sen,  ¿ebym 
zawsze  mia³a  siê  na  bacznoœci.

Œ w i ê t y   J a n   o d   K r z y ¿ a   przez   upiory   nocne   niepokoj¹ce   sen   �  wyra¿a
uczucie  innej  po¿¹dliwoœci,  któr¹  jest  strach. Uczucia te w duszach d¹¿¹cych do doskona³oœci,
a  które  jeszcze  nie  przysz³y  do  tego stanu ma³¿eñstwa duchowego, s¹ czasem bardzo wielkie.
Pochodz¹  one  b¹dŸ  to  ze  strony  Boga,  który  w  czasie,  gdy chce im daæ niektóre ³aski, zsy³a
na  nie  bojaŸñ  i  lêk  duchowy,  jak  i  strach  cia³a  i  zmys³ów, które nie s¹ jeszcze dostatecznie
umocnione,  udoskonalone  i  przygotowane na przyjêcie takich darów, b¹dŸ to ze strony szatana,
który  w  tym  czasie,  gdy  Bóg  daje  duszy  to  ukojenie i s³odycz w sobie, zazdroszcz¹c jej tego
szczêœcia  i  spokoju,   i   chc¹c   go   jej   pozbawiæ,   usi³uje   przej¹æ  j¹  lêkiem  i  przera¿eniem 
i  czasem  grozi  jej  nawet  w  jej  wnêtrzu   (Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a).

Mistrz  Niebieski  przeobra¿a  córkê  Sw¹, aby ona w czystym i ca³kowitym zjednoczeniu 
z  Nim,   w   nadprzyrodzonej  jasnoœci,  pokoju  i  s³odyczy  przekaza³a  pos³anie  Jego  dla  ca³ej 
zniewolonej  ludzkoœci.  S³owo  Wcielone  poci¹gnê³o  mnie  do  s³u¿by  Swej,  dlatego  te¿  daje 
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mi   si³ê   Sw¹   na   znoszenie   trudów   ziemskich  i  przeró¿nych  cierpieñ,   gdzie  wewnêtrzne
udrêczenia  nie  daj¹  mi  chwili  spokoju.   Gdy   Mistrz   Niebieski  cierpi,  to  równie¿  i  dusza 
ma  cierpi  w  Nim,  bo  czêœciowy ból Chrystusa przechodzi na ni¹, bo jakby tak ca³y grzechowy 
balast  wszystkich  owiec  przeszed³  na  duszê  moj¹,  to  on  z  miejsca  powali³by j¹, dlatego te¿ 
Stwórca  oszczêdza  j¹,  aby  mog³a  ona  wytrwaæ  w  cielesnych kratach do tego momentu, który 
odwiecznie  jest  jej  przeznaczony.   W  œwiecie  niewiedzy  i  najokropniejszego  grzechu  moc¹ 
Ducha  Œwiêtego  wykonujê  Dzie³o  Mi³oœci  Bo¿ej,  aby  obudziæ  sumienia  ludzkie  do wejœcia 
na   drogê   wiecznej   szczêœliwoœci.  Poprzez  pisanie  na  chwa³ê  Pana  Niebieskiego  odrobinê 
³agodzê  ból  Boskiemu  Oblubieñcowi,  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  moje  odwieczne  powo³anie.

W   swoim   odwiecznym   powo³aniu   jestem   œwiadkiem    K r z y ¿ a    Pana   naszego,
i  w  Œwiêtym  Krzy¿u  Jego  poprzez  internetow¹  stronê  m¹,  na której w niewielkim procencie
umieszczone  jest  duchowe  Dzie³o  Bo¿e  zmierzy³am siê z ca³ym zniewolonym œwiatem,  który
w  swoich  zak³amanych  ideologiach  tworzy  pozory  prawdy, dlatego te¿ proszê Umi³owanego, 
aby  w  tej  decyduj¹cej  walce  da³  mi  szczególn¹  moc  Sw¹,   abym   mog³a   w   Ÿródle   mocy 
i   mi³oœci   Jego   jak  najm¹drzej  przekazaæ  duchow¹,  tajemn¹  rzeczywistoœæ  Jego  dla  dobra 
wszystkich   zagubionych,   odrzuconych   i   grzesznych   dzieci   Jego.   Nie   mogê  zmarnowaæ 
Boskich  zamiarów  w  stosunku  do  duszy  mej,  bo  zbyt bardzo kocham Boskiego Oblubieñca, 
a   po   drugie   bojê   siê   nie   wype³nienia  woli  Bo¿ej,  co  by³oby  jednoznaczne  z  wiecznym 
potêpieniem.   Jestem   jak   najbardziej   kompetentna   w  wykonywaniu  swojego  odwiecznego 
pos³annictwa,    dlatego    te¿   z   pomoc¹   O p a t r z n o œ c i    B o ¿ e j   aktywnie   uczestniczê 
w  Chrystusowym  ¿yciu  oraz  w  swoich  mistycznych  ksi¹¿kach przekaza³am odrobinê wiedzy
na  temat  niepojêtego  duchowego  œwiata,  w  których  uczestniczy³a  dusza  ma,   gdy   podczas 
mistycznych  nocy  opuszcza³a  ona  w  Bogu  czasoprzestrzeñ.

K  W  mojej  nadprzyrodzonej  misji  dzia³am  w  Imiê  Bo¿e  i  na wszystko musi nastaæ
pe³nia Bo¿a,  aby  dany  etap  zakoñczy³  siê,  a  nast¹pi³  nastêpny  i  w³aœnie   t e r a z  wype³ni³a
siê  pe³nia  Bo¿a  na  otwarcie  przewodu  badawczego nadprzyrodzonej misji mej w Kongregacji
Nauki  Wiary,   a   poza   tym   latami  te¿  nie  bêdê  umieszcza³a  tweetów  na  Twitterze  mimo,
¿e  mam  ogrom  duchowego  materia³u,  bo  na  to  te¿  jest czas wyznaczony przez mi³osiernego 
Ojca  Niebieskiego,  i  gdyby  zaistnia³a  taka  sytuacja,  ¿e  moje  twitterowe  konto zablokuje mi 
Twitter,  to  wówczas  nie  bêdê  zak³ada³a  drugiego  konta  tym  bardziej,  ¿e  i  tak  wype³ni³am 
pod  wzglêdem  pisemnym  wolê  Bo¿¹.   T w i t t e r   ju¿   raz   da³   mi   sta³ego   bana,  bo  gdy
28. 06. 2019 r.  zaczê³am  umieszczaæ  swoje  komentarze  na  tym   serwisie  spo³ecznoœciowym,
a  ju¿  za  kilkanaœcie  dni  tj. 16.07.2019 r.  dosta³am  sta³ego  bana, ¿e naruszam regulamin i nie
dostosowa³am  siê  do  poprawnoœci  politycznej,  bo  w  ówczesnym  czasie  umieszcza³am  moc
niewygodnych   tekstów   dla   wszelkiej   maœci   z³oczyñców   i   pewnie   musia³   mnie  zg³osiæ 
jakiœ  sodomita,  bo  prawda  go  zabola³a,   tak   jak   dosta³am   sta³ego   bana  jedynie  tylko  od 
jedynej   archidiecezji   w   Polsce  tj.  @ArchKrakowska,   która   da³a  mi  sta³ego  bana  za  to 
tylko,   ¿e  umieœci³am  niewygodny  cytat  ks. @IsakowiczZalesk.iego   na   temat   abp.  Marka
Jêdraszewskiego.   Z   duchownych   otrzyma³am   sta³ego  bana  od  @Abp_Gadecki.ego,  który 
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pewnie  przestraszy³  siê,  ¿e  mam  w  ikonce  napisane  cyt.: “ W  sprawie  duchowej  misji  mej
od  31.05.2005 r.  wys³a³am  do  Watykanu  52 - e  wysy³ki  lecz  listy  me  nie  by³y  dostarczane
do  Biskupa  Rzymu i  Nastêpcy  Œwiêtego  Piotra”,  i  w  zmys³owym  duchu  swym  wzi¹³  mnie 
pewnie  za  wariata,   tak   jak   @ksTadeuszRydzyk   oraz   @BpMMilewski,   ale  tym  dwom 
kap³anom  po  ich  banie  parê   miesiêcy   póŸniej   równie¿  i  ja  da³am  im  sta³ego  bana,  i  jak 
oni  mnie  odblokuj¹,  to  bêdzie  z  mojej  strony  ban,  bo  tak  nakaza³  mi  Duch  Œwiêty, bo po
pierwsze  nie  s¹  dla  mnie  ¿adnymi  autorytetami,   a   po  drugie  nie  s¹  oni  ani  uduchowieni, 
ani   te¿   nie   znaj¹   siê   na   duchowej   misji  mej  z  góry  zak³adaj¹c,  ¿e  to  jest  fa³sz,  tak¿e
wykluczy³am    ich    i    zrobi³abym    to    równie¿    @Abp_Gadecki.mu,    gdyby   nie   by³  on
Przewodnicz¹cym   Episkopatu   Polski,    bo   wiele   brakuje   mu,    aby   nazwaæ   siê   dobrym 
kap³anem.   Dawniej   mia³am   te¿   zablokowane   na   6  tygodni   konto   @RadioMaryja,  ale 
zorientowali  siê,  ¿e  palnêli  gafê  i  odblokowali  je  widz¹c,  ¿e  umieszczam  moc  duchowych 
komentarzy  na  innych  katolickich  kontach  i  to  na  pierwszej  linii  frontu.

Gdy  przez  6 lat  umieszcza³am  swoje  komentarze na YouTube, to tam przekazywa³am
g³ównie  swoje  testy,  tak¿e  bardzo  rzadko  podawa³am  jakiœ  cytat  i  by³y  tam  czasami  takie 
sytuacje,  ¿e  pod  wiadomoœciami  widnia³  tylko  mój  komentarz przepe³niony m¹droœci¹ Bo¿¹,
bo   przecie¿   wszystko   piszê   pod   natchnieniem   Ducha   Œwiêtego,  i  za  takie  moje  teksty
otrzymywa³am  moc  k³amstw  i  nieparlamentarnych  s³ów,  gdzie  gro¿ono  mi  nawet  œmierci¹,
bo  przecie¿  jasno  wyra¿am  siê,  ¿e  jestem  za  kultur¹  prawdy  i  ¿ycia. W ówczesnym czasie,
jak  i  nawet  obecnie  na  Twitterze,  co  zdarza  siê  tutaj  rzadko by³am nieustannie upokarzana
i  nie  mia³am  absolutnie  ¿adnych  mo¿liwoœci,   aby   broniæ   siê,  ale  z  pomoc¹  mi³osiernych 
Rodziców   Niebieskich  stawia³am  i  stawiam  czo³o  wszelkim  trudnoœciom,  przeciwnoœciom,
jak  i  próbom  ¿ycia,  aby  mog³a  wype³niæ  siê  wola  Bo¿a  we  mnie.

Dawniej  najwiêksz¹  pokut¹  by³o  dla  mnie  przebywaæ  wœród  ludzi,  którzy  nie  tylko 
t³umili  wartoœci  duchowe  w  sobie,   ale  nawet  ich  nie  posiadali,  a  obecnie  ju¿  nie  pracujê, 
ale  wcale  nie  jest  mi  l¿ej,  bo  bardzo  czêsto  odbieram ducha wszystkich oprawców, tyranów
i  agresorów  œwiata,   którzy   przesi¹kniêci   egoizmem  i  pych¹  pragn¹  wszystkich  zniewoliæ, 
abyœmy  tylko  przebywali  w  ba³wochwalczym  œwiecie,  w  którym  gwa³ci  siê  godnoœæ  istoty
ludzkiej,   i   zarówno   prawo  etyczne  i  moralne  naruszone  jest  do  diabelskich  granic,  przez
co   jest  wypaczony  Obraz  Stwórcy,  który  przecie¿  stworzy³  nas  na  podobieñstwo  Swe,  jak 
to  powiada  nam  Pismo  Œwiête.
 

Boski  Oblubieniec   dobrze   wie,   ¿e   niewymownie   cierpiê  nie  tylko  fizycznie,  ale 
i  duchowo  w  tym ukrytym totalitaryzmie, w którym lewicowo-liberalne media skalane mi³oœci¹ 
w³asn¹ licz¹ siê tylko wzglêdami ideowo - politycznymi,  które  niesamowicie zniewalaj¹ narody, 
dlatego  te¿,   aby   wyrwaæ   mnie  z  tego  przyt³oczonego  bezprawia  nasi¹kniêtym  na  szerok¹
skalê  falami  przemocy  Umi³owany  prawie  ka¿dej  mistycznej  nocy  os³adza  duszy mej pobyt 
w  tej  wspó³czesnej  Sodomie  i  Gomorze,  bo  przecie¿  we  œnie  bardzo  czêsto  opuszcza  ona 
w  Nim  cia³o  i  bywa  w  wielowymiarowoœciach  Jego  w  nieskoñczonych  zaœwiatach  Jego.

Zawierzy³am   S³owu   Bo¿emu   i   dobrowolnie   wziê³am   jarzmo   Bo¿e,   i  za  spraw¹ 
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Oblubieñca  naszego  osi¹gnê³am  odpowiedni  stopieñ  dojrza³oœci  duchowej,  dlatego te¿ dusza
ma wesz³a w jak najg³êbsze tajemnice Bo¿e,  abym  jêzykiem serca i duszy mog³am przekazywaæ 
niepojêtoœci  duchowego  œwiata,   które  s¹  najwiêksz¹  s³odycz¹  dla  dusz  zbawionych.   Jezus 
Chrystus  moc¹  Ducha  Swego  prowadzi  duszê  m¹  w  najciemniejszej  nocy ducha, tak¿e moc 
Krzy¿a  i  moc  b³ogos³awieñstwa  Jego  jest  wieczyst¹,   mistyczn¹   tarcz¹   za   pomoc¹   której 
jestem  w  stanie   powaliæ   wszystkich   z w o l e n n i k ó w   zabijania   nienarodzonych  dzieci, 
antychrzeœcijañstwa,  poprawnoœci  politycznej  i  tych  którzy  pozbawiaj¹  cz³owieka praw jego.
Nie  jest  w  stanie  powaliæ  mnie  ¿adna  si³a,   bo   przecie¿  zosta³am  wezwana  przez  Samego 
Trójjedynego  Boga,  tak¿e  nie  lêkam  siê  o  Dzie³o  Jego,   które  prowadzê  i  za  które  jestem 
odpowiedzialna,  bo  Stwórca  nigdy  nie  zostawi  mnie  sam¹  sobie, bo jak wszystkim wiadomo 
On   ma   pieczê   nad   wszystkim.   Poprzez   trudnoœci   dnia   codziennego   jestem  szczêœliwa 
w  Boskim  Oblubieñcu,  który  niejednokrotnie  da³  mi odczuæ otch³añ doczesnej pustki, nicoœci
i œmierci,  która  wprowadzi³a  duszê  m¹  do  niezg³êbionych,  niepojêtych  i  upojnych  tajemnic 
Jego,  w  których  panuje  wiekuista  wolnoœæ,  mi³oœæ,  prawda  i  pokój.  W  swojej  umi³owanej 
i  ukrytej  pustelni  w  radoœci  i  mi³oœci  Chrystusowej  kontynuujê  duchowe  Dzie³o Jego, które 
pozwala   duszy   mej   trwaæ   w   Nim   i   ¿yæ   w   Nim  w  jednoœci  z  Ojcem  Przedwiecznym 
w  Duchu  Œwiêtym.

Poprzez  najmi³osierniejszego  Boskiego  Oblubieñca  jestem  zespolona  z  Nim  Samym 
oraz  z  ca³ym  Wszechœwiatem,   tak¿e   w   charyzmacie  duchowym  i  apostolskim  kontynuujê
misjê  sw¹  poprzez  czas  ziemski,  który  dla  duszy mej sta³ siê czasem zbawienia tym bardziej, 
¿e   podczas   snów   ona   przekracza  w  Ukochanym  granice  czasu  i  przestrzeni,   w  zwi¹zku 
z  czym  w  g³êbokiej  mi³oœci  Pana  naszego  przebywa  ona  w  Ÿródle prawdziwej mi³oœci Jego 
i  wpatrzona  w  Niego  poprzez  Niego  widzi  niepojête  tajemnice  Jego.   Mimo,   ¿e  dotkliwie 
cierpiê  fizycznie  i  to  na  ró¿ne  sposoby,  ale  dusza  ma  przebywa  w  komunii  ¿ycia i mi³oœci 
Umi³owanego,  tak¿e  niejednokrotnie  ogarniaj¹  j¹  p³omienie  mi³oœci Ukochanego, co pozwala 
jej  zanurzaæ  siê  w  œwiêtych  tajemnicach Jego, dlatego te¿ przebywa ona w odblaskach Chwa³y
Jego,  co  ju¿  jest  niewielkim  zal¹¿kiem  ¿ycia  wiecznego.

W   dobie   niesamowitej   sekularyzacji   i   obojêtnoœci   religijnej,   w   której   si³owymi
rozwi¹zaniami    zastrasza,    upokarza   i   represjonuje   siê    owce   Bo¿e,    pogr¹¿ona    jestem
w  tajemnicach  Bo¿ych  i  z  woli  Najœwiêtszego  w  prawdzie,  mi³oœci  i  pokoju  przekaza³am 
swoje   mistyczne   ¿ycie,   aby   w   pe³ni  czasu  wspó³czeœni  Herodowie,  Barabaszowie,  Pi³aci 
i   Judaszowie   poczuli   nienawiœæ   do   swoich  si³owych  represyjnych  metod  w  stosunku  do 
bliŸnich,  co  by³oby  wstêpnym  ich  zwrotem  na  prawid³ow¹  drogê  naszej  Pani Jasnogórskiej 
Maryi,  która  prowadzi  do  jasnoœci  wiekuistego  œwiat³a,  które  znajduje  siê  w  Niebie.

 
W   ciemnej   nocy   ducha   w   ca³ej   pe³ni  odda³am  siê  nieskoñczonemu  mi³osierdziu 

Bo¿emu,  tak  jak  najœwiêtsza   Matka   Bo¿a   M a r y j a,  tak¿e  dusza  ma  nieustannie  pod¹¿a
do  œwiata  dobra,  mi³oœci  i  duchowego  piêkna, które mieœci siê za zas³on¹ progu œmiertelnego, 
dlatego   te¿   nie   mogê   spocz¹æ  w  Bogu   a¿   wype³ni  siê  wszystko  to,  co  jest  odwiecznie 
przeznaczone  do  wype³nienia  dla  mnie  na  tej  grzesznej  ziemi.  Z  woli  Bo¿ej  dusza ma jest 
poœredniczk¹  miêdzy  grzeszn¹  ziemi¹   a   upojnym  Niebem,   i   jako   córka  Boga  odnawiam 
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oblicze  tej  ziemi  poprzez  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê,   która   przedstawiona  jest  w  moich 
mistycznych  ksi¹¿kach,  listach  do  duchowieñstwa  i  publikacjach  pisanych na mi³osne proœby 
Samego   Boskiego   Oblubieñca,   co   wszystko   to   jest   niezbêdne   do   procesu  badawczego
w  Kongregacji  Nauki  Wiary,  która  jak  do  tej  pory  latami  milczy  jak  kamieñ  myœl¹c, ¿e ja
mam  serce  z  kamienia.   Najwa¿niejsze   jest   to,   ¿e   pod   wzglêdem  pisemnym  wype³ni³am
wolê  Bo¿¹,  tak¿e  dalej  pod¹¿am  do  najdoskonalszego, nieœmiertelnego, wiecznego ¿ycia, aby 
dusza  ma  po  przekroczeniu  progu  œmiertelnego,  ale ju¿ na ca³¹ wiecznoœæ mog³a odpoczywaæ 
u  mi³osiernego  Boga  w  Niebieskim  Domu  Jego.  

Sta³am   siê   przybytkiem   Trójcy   Œwiêtej  ( J  14,  23 ),   która   zmienia   duszê   moj¹ 
w  mi³oœæ  Boga,   i   tak   jak   ogieñ   przemienia  ¿elazo  w  siebie,   tak   mi ³ o œ æ   przemienia 
w   osobê   Umi³owan¹   i   zapala  pragnienia   ku   rzeczom   niebieskim,  daje  wartoœæ  naszym 
uczynkom,  jest  darem  Niebios  i  wznosi  radoœæ  w  ¿ycie,   a   wiadomo,  ¿e  za  mi³oœæ  trzeba 
zap³aciæ  mi³oœci¹,   bo  ona  daje  nam  ¿ycie,  ³¹czy  nas  z  Bogiem,  ubogaca   nas,  jest  ¿yciem 
duszy,  zapewnia  nam  wytrwanie  i  wszystko  czyni  ³atwym  (Diego  de  Estella).  Znajdujê  siê 
w  niedostêpnej  œwiat³oœci  Bo¿ej  i  pokonujê  j¹  za  pomoc¹  7 - miu  darów  Ducha  Œwiêtego, 
a  mi³oœæ  mistyczna,  która  jest  “chorob¹”,   i   któr¹   mo¿e  uleczyæ  tylko  widzenie  prowadzi 
mnie  do  poznania  tajemnic  odwiecznie  przezbaczonych na duszê m¹  (Œwiêty Jan od Krzy¿a).

W  Dzie³ach  Bo¿ych  na  wszystko   m u s i   p r z y j œ æ   w ³ a œ c i w y    c z a s,  bo  nic 
nie   mo¿na   przyspieszaæ   i   prorokowaæ   wbrew   woli   Bo¿ej  ( Jr 23, 21 ),  i  tak  np.  Prorok 
Balaam  wbrew  woli  Boga  chcia³  pójœæ  i  z³orzeczyæ   narodowi  izraelskiemu,  a rozgniewany 
na  to  Bóg  chcia³  go  ukaraæ  œmierci¹ (Lb 22, 22 - 23 ), czy te¿ Jakub i Jan pragnêli sprowadziæ 
ogieñ  z  Nieba  na  Samarytan  za  to,  ¿e  nie  chcieli  przyj¹æ  Zbawiciela,  a   Pan   nasz   zgani³ 
ich  za  to  ( £k 9, 5 4- 55 )  ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ).   W   obecnej  dobie  czasu  nadszed³  te¿
w³aœciwy  czas  na   duchowe  Dzie³o  Bo¿e,   z   którym  w  ¿aden  sposób  nie  mogê  dostaæ  siê 
do  Papie¿a  Franciszka  @Pontifex_pl  i  nawet,  gdyby  zdarzy³  siê  taki  cud,  ¿e  w  koñcu  po
16  latach  dobijania  siê  do  dwóch  ju¿  Papie¿y  mia³abym  umówion¹  audiencjê,   to  obecnie
n i e   m o g ³ a b y m   p r z y j e c h a æ   do   Stolicy   Piotrowej   ze   wzglêdu   na   fatalny  stan
zdrowia,  bo  nawet  s¹  takie  dni,  ¿e  z  ledwoœci¹  poruszam siê we w³asnym mieszkaniu mym.
Póki  jeszcze  ¿yjê  dobrze  by³oby,  aby ktoœ z polskiego Episkopatu  @EpiskopatNews  spotka³ 
siê  ze  mn¹  w  Lublinie,   i   je¿eli  mam  byæ  szczera,  to  poprzez  Twitter  w  Bogu  wybra³am 
sobie  dwóch  bardzo  rzetelnych,  uduchowionych  i  kompetentnych  kap³anów tj. na pierwszym 
miejscu  ks.  Pawe³  Rytel - Andrianik  @xRytel,   a  na  drugim  miejscu  ks.  Leszek  Gêsiak  SJ
@rzecznikKEPpl.  Pragnê³abym  bardzo,  aby  w  tej  materii by³a uszanowana wola moja, która 
w  rzeczy  samej  jest  wol¹  Bo¿¹,  i   wówczas  przekaza³abym  im  ca³e  duchowe  Dzie³o  Bo¿e 
nagrane  na  Pendrive  odpowiadaj¹c  im  te¿  na  zadawane  pytania.   Gdy   ci   dwaj  kap³ani  po
g³êbokim  przemodleniu  i  przestudiowaniu chocia¿ niewielkiego r¹bka duchowych testów mych
znajduj¹cych siê na internetowej stronie mej /annaanielaflak.eu/ zdecyduj¹ siê na kontakt ze mn¹,
to prosi³abym bardzo o powiadomienie mnie przez mój email tj. annaanielaflak44@gmail.com,
tak¿e   w   tej   materii   zda³am   siê   na   mi³osiernego   Boskiego   Oblubieñca,  dziêki  któremu 
za   wstawiennictwem  Œwiêtej  Bo¿ej  Rodzicielki  Maryi  prowadzê  duchowe  Dzie³o  Jego  dla 
dobra  ca³ego  agonalnego  Koœcio³a  Jego.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 
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