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Prefect  of  the  Congregation  for  the  Doctrine  of  the  Fait
W a t y k a n   

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Droga Eminencjo !,  dzia³am  zgodnie  z  wol¹  Bo¿¹,  z  autentyczn¹  celowoœci¹ natury 
i  Trójca  Œwiêta  i  Mama  Niebieska s¹ aktywnie w³¹czeni w moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê,  która 
jest  z  Ich  woli,  tak¿e  Oni  s¹  czynnikami  autentycznie sprawczymi,  bo  przecie¿  dusza moja 
jako  byt  zmienny  zale¿y  ca³kowicie  od  Stwórcy,  który  ca³y  czas  ma  pieczê nad wszystkim,
dlatego   te¿   po  raz  14 - ty  piszê  w  Imieniu  Nieœmiertelnego  do  Kongregacji  Nauki  Wiary,
aby   nareszcie   Wasza   Eminencja   zaczê³a  wczytywaæ  siê  w  moje  duchowe  wypiski,  i  aby
by³   ju¿   wszczêty   proces   badawczy   duchowego   Dzie³a   Niebios,   które   odwiecznie  by³o
przeznaczone  na  duszê  m¹.

Boski   Odkupiciel,   który   otworzy³  nam  bramê  ¿ycia  wiecznego,  uwalniaj¹c  nas  od
ograniczeñ  œmierci  i  z³a  ( Benedykt  XVI - ty )  przez  ca³y  czas  rozjaœnia  mnie  Sob¹,  tak¿e, 
gdy  w  mistycznych  nocach   dusza   ma   opuszcza  w  Nim  czasoprzestrzeñ,   to  wchodzi  ona
w  Nim  w  nieskoñczone,   misterialne   g³êbie   Jego,   w   niepojête   wiecznoœci   Jego.   Dziêki
Panu  naszemu  poprzez  œmieræ  Jego  wesz³am  w  nowe  ¿ycie  Jego,   i   dusza   ma   upaja  siê 
najœwiêtszymi  tajemnicami  Jego,  które  w  duchu  prawdy,  nadziei  i  mi³oœci  Jego  tak bardzo 
wzbogacaj¹  i  umacniaj¹  j¹  w  duchowym  œwiecie  Jego.

Mesjasz  Niebieski,   Jezus  Chrystus,   który   da³   nam   ¿ycie  wieczne,  z  umi³owanej
woli  Swej  niejednokrotnie  wprowadza  duszê  m¹  w  niepojêty  Absolut  Swój,  aby ona mog³a
poj¹æ  w  Nim   niepojêcie   wysublimowane   tajemnice   Jego,   i   abym   te¿   poprzez  pryzmat
mi³oœci  i  cierpienia  Jego  mog³a  jak  najwra¿liwiej  przekazaæ  najcenniejsze,  duchowe  krainy
Jego  z  Niebieskiej  Ojczyzny  Jego.

W  heroicznej  mi³oœci  odda³am  siê  Umi³owanemu,  który w prawdzie Swej wprowadzi³
duszê  m¹  w  odwieczn¹  m¹droœæ  Sw¹,  aby  ona  poznawa³a  w Nim najwznioœlejsze tajemnice 
Jego  w  niedostêpnej  i  niepojêtej  Boskoœci  Jego.  Mój  duchowy  Przewodnik Niebieski, Jezus
Chrystus  podczas  mistycznych  nocy  nieustannie  porywa  duszê  m¹  w Sobie z tych cielesnych 
krat,  aby  przetrwa³a  ona  ciemn¹  noc  ducha, tak¿e poza czasoprzestrzeni¹ wchodzi ona w Nim
w  szerokoœci,  d³ugoœci  i  g³êbokoœci,  które  zarezerwowane  s¹  jedynie  dla umi³owanych dusz 
Jego.  W  nieprzeniknionych  ciemnoœciach  nad  ciemnoœciami  nocy ciemnej ducha Oblubieniec
Niebieski  obficie  rozlewa  ³aski  Swe  na  duszê  m¹,  ¿e  ona  przenikniêta  m¹droœci¹, mi³oœci¹
i  blaskiem  niewymownego  piêkna  Jego  z  wielkiej  têsknoty  za  Nim  coraz bardziej omdlewa
i  umiera,  i  jak  dot¹d  umrzeæ  nie  mo¿e,  bo  jeszcze  nie  wype³ni³a  siê  wola  Pana  w  niej. 
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Wszechmocny   za  wstawiennictwem  Najœwiêtszej  Maryi  Panny  okaza³  nieskoñczone
mi³osierdzie  dla  duszy  mej,   dlatego   te¿   wyp³ynê³a  ona  na  g³êbie  Jego  i  poi  siê  mi³oœci¹ 
i  m¹droœci¹  Jego,  dziêki  któremu tak czêsto przebywa ona w pozaziemskim, nadprzyrodzonym 
œwiecie Jego,  gdy  we  œnie opuszcza ona w Nim czasoprzestrzeñ.  Z pomoc¹ transcendentalnego
Trójjedynego   Boga   wesz³am   nie   tylko  w  teologiê  duchowoœci  mistycznej,  ale równie¿ od
czasu  do  czasu  przedstawiam  wszystko  to,   co   uœwiêca   mnie   na   drodze   œwiêtoœci   wraz 
z   podaniem    œwiêtych    znaków   czasu,   ¿eby   ju¿   nikt   nie   w¹tpi³   o   prawdziwoœci   mej 
nadprzyrodzonej  misji.

Nieœmiertelny  Król  Wiecznoœci  bardzo  czêsto  wyprowadza  duszê  m¹  w  Sobie  z  jej
cielesnych  krat  podczas  mistycznych  nocy,   wynosz¹c   j¹   ponad  czas  ku  wiecznoœci,  tak¿e
ona  krótkotrwale  przybywa  w  niedostêpnych œwiat³oœciach Jego, w œwietle ¿ywota wiecznego,
podziwiaj¹c  królestwo  ducha  Jego   w   niestworzonych   sferach   Jego.   Chcia³am  zaznaczyæ, 
¿e   dusza   moja   opuszcza   cielesne   wiêzienie  we  œnie  zawsze  z  woli  Bo¿ej,  i  to  nie  jest 
zale¿ne  ode  mnie,  i  ja  nigdy  nie  prosi³am  o  to  Boga,  bo  Bóg  daje ³aski Swoje komu chce, 
i  kiedy  chce,  tak¿e  ja  nigdy  nie  wiedzia³am,  kiedy  dusza  ma  opuœci  w  Panu  swym  cia³o.

S³owo    Wcielone   nieustannie   podstrzymuje   duszê   m¹   w   Sobie  wprowadzaj¹c  j¹ 
we  wznios³e  niepojêtoœci  Swe,  w  nieocenione  bogactwa,  aby  mog³a ona skosztowaæ chocia¿
odrobinê  ¿ycia  wiecznego  w  tym  bezmiarze  potêgi i mocy Jego, które s¹ niewielk¹ namiastk¹
wiecznego  odpocznienia  w  Nim.   Gdy  dusza  ma  znajduje  siê   w   Ukochanym   poza  swym 
cielesnym  wiêzieniem,  i  podczas  mistycznej  kontemplacji  poznaje  niepojête  tajemnice Jego, 
to  ona  zapomina  o  sobie  i  tak  zauroczona  jest  ekstatycznym  kochaniem  Pana  swego, ¿e te 
powroty  do  cia³a  sta³y  siê  ju¿  dla  niej  nie  do  zniesienia,  i  mo¿na  je  ju¿ porównaæ jedynie 
do  mêk  dusz  w  czyœæcu  cierpi¹cych  i  to  na  samym  dnie.  

Dziêki    nieskoñczonej    m¹droœci   Bo¿ej    dusza    ma    niejednokrotnie    przekracza³a
i  przekracza  granicê  skoñczonoœci  czyli  wymiar  ludzki  i  historyczny,  dlatego te¿ nape³niona 
pokojem  i  nadziej¹,  pe³na  otuchy  w  Panu  swym  z  pomoc¹ ³aski przechodzi ona tak dzielnie
najprzeró¿niejsze  próby,   którym   nieustannie   towarzysz¹   zarówno   cierpienia  fizyczne,  jak 
i  duchowe.  Dusza  ma  w  szczególny  sposób  jedynie  w ciszy i pokoju dojrzewa w Chrystusie,
który  opromienia  jej  ¿ycie  œwiat³em,  mi³oœci¹  i  nadziej¹  Sw¹,   dlatego  te¿  ona  tak  bardzo
têskni   za   Ukochanym,    który    zawsze   wystêpuje   w   œwielistej   i   lœni¹cej   szacie   wœród
jaœniej¹cego  blasku,  który  tak  intensywnie  rozchodzi  siê  od  Niego.

Najsprawiedliwszy   i   najmi³osierniejszy   Boski   Odkupiciel   coraz   bardziej  zanurza 
duszê  m¹  w  nieskoñczonym  mi³osierdziu  Swym,   gdy  podczas  snów  ona  opuszcza  w  Nim
pow³okê  cielesn¹,  tak¿e  w  modlitewnej,  pisanej  kontemplacji  staram  siê  przekazaæ  w  Nim
te  upojne  kontemplacje  z  duchowego  œwiata  Jego,  które  s¹  przekazane  przez  duszê  m¹ do
pamiêci  mej.  Dziêki  Matce  Pana  naszego,  Maryi  dziewicy,  która  jest  pocz¹tkiem Koœcio³a, 
mam  w  szczególny  sposób  prostowane  drogi  me,  tak¿e  w  niezawodnej  nadziei  kontynuujê 
wolê  Niebios,   aby  w  ¿yciu  przysz³ym  dusza  ma  mog³a wiecznie uczestniczyæ w niepojêtych
bogactwach  Stwórcy  i  to  w  najdoskonalszej  chwale  Jego.
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Z  pe³nym  oddaniem  uczestniczê  w  misterium  odkupienia,   bo  przecie¿  zawierzy³am
Panu  naszemu,  który  zaspakaja  moje  najg³êbsze  oczekiwania,  tak¿e  rozgrzana mi³oœci¹ Jego
poprzez  Maryjê  Dziewicê  w  sposób  niewymowny,  w  milczeniu  i  ciszy  dusza  ma  wchodzi
w  tajemnice  Niebios,  które  napawaj¹   j¹  niewys³owion¹ s³odycz¹.  Gdybym mi³oœci Bo¿ej nie 
mia³a,  o  czym  to  ju¿  pisa³am,  to  wiadomo,  ¿e  do niczego bym siê nie nadawa³a, a poniewa¿ 
dusza  ma  opancerzona   jest  mi³oœci¹  Najœwiêtszej  Maryi,   która  jest  niewyczerpan¹  Stolic¹ 
M¹droœci,  dlatego  te¿  realizowanie  odwiecznego  testamentu moc¹ Pañsk¹ jest nie tylko ³atwe, 
ale  nadzwyczaj  upojne,  tym  bardziej,  ¿e  dusza  ma  ogrom  razy  przebywa³a  w  najg³êbszych 
tajemnicach  Pana  swego,  które  kontemplowa³a  w  Nim.

Ojciec  Przedwieczny  zbli¿y³  siê   do   duszy   mej  w  Synu  Swoim  Jezusie  Chrystusie
poprzez  Ducha  Œwiêtego,   w   zwi¹zku   z   czym  u¿yczy³  mi  œwiat³a  Swego  i  si³y  Swej,  co 
jest  niezbêdne  do  wykonania  Dzie³a  Jego,  tak¿e  w  œwietle  prawdy  i  mi³oœci  Jego  poprzez
trudy,  osch³oœci  i  cierpienia  dusza  ma  pod¹¿a  do  Królestwa  sprawiedliwoœci i prawdy Jego,
aby  móc  wiecznie  ucztowaæ  w  najdoskonalszej  chwale  Jego. Jako córka Œwiat³oœci Œwiêtego 
i  Sprawiedliwego  z  Najsprawiedliwszych  tj.  Pana  naszego,   który  jest  dawc¹  ¿ycia  ( Dz  3, 
14 - 15 )   przebywam  w  trynitarnej   mi³oœci   Jego,   a   poniewa¿   dusza   ma   podczas   snów 
wielokrotnie   przekracza   w   Nim   granicê   czasu  i  przestrzeni,   to   ona  w  Nim  przebywa³a 
równie¿  w  krêgu  nadprzyrodzonego  œwiat³a  i  tajemnic  Jego  w  odblaskach  chwa³y  Jego.

Na   mej   drodze   doskona³oœci,    która    prowadzi   na   sam   szczyt  umi³owanej  Góry
Karmel,   na  której  to  dusza  ma  osi¹gnie  wieczne  zbawienie,  dojrzewam  duchowo  w  Panu 
swym  kontempluj¹c  Go  mi³oœci¹  Jego,  i  podczas  prowadzenia  Dzie³a  Jego skoncentrowana
jestem  tylko  na  Nim,  który  wg³êbia  duszê  m¹  w  tajemnice  Swe. W ciszy krzy¿owej œmierci
Pana  naszego  pracujê  z  pe³nym  oddaniem  w  winnicy  Jego  pod  czujnym  okiem Jego, który 
pozwoli³   duszy  mej   wejœæ  w  bezkres  mi³oœci  Swej  w  jednej  jednoœci  z  Nim,  dlatego  te¿
ona  uczestniczy  w  ¿yciu  duchowym zmartwychwsta³ego Oblubieñca swego w œcis³ej harmonii 
z  wol¹  Jego.  Umi³owany  Boski  Oblubieniec  dobrze  wie,  ¿e  bardzo  kocham  Go  (J 21, 17),
dlatego   te¿   poprzez  Maryjê  w  tajemnicy  Jego  i  Koœcio³a   dusza   ma   uczestniczy  w  Jego
Boskiej,  wiecznej  radoœci  oraz  w  wiekuistych  prawdach  Jego,  które  s¹ gwarancj¹ wolnoœci.
Mistrza   Niebieskiego   spotykam  nie  tylko  w  Eucharystii   czy   te¿  w  modlitewnym  pisaniu 
w  Imiê  Jego,  ale  na  ka¿dym  kroku,  tak¿e  dusza  ma  ws³uchana  w  g³os  Jego zd¹¿a ma³ymi 
kroczkami   do   ¿ycia   wiecznego,   aby   móc   w   wiekuistej   wiecznoœci   wiecznie  ucztowaæ 
w  Ukochanym  i  z  Ukochanym,   który   nawet   ju¿  teraz  odrobinê   pozwala  jej  uczestniczyæ 
w  mi³osnych  dobrach  niepojêtej  Ojczyzny  Swej.   

Boska   moc   Pana  naszego  prowadzi  mnie  Swoj¹  tajemnicz¹  drog¹  duchow¹,  co  to 
wszystko  przerasta  nasz  umys³  i  si³y,  tak¿e jako niestrudzona aposto³ka Jego Wszechpotê¿nej 
Boskoœci   poprzez   tajemnice   mêki,   œmierci   i   zmartwychwstania   Jego   ufnie   koñczê  ju¿ 
testament   Jego   w   stosunku   do   duszy  mej.   Jestem   œwiadoma   misji   swej,   któr¹  pe³niê 
wobec   ca³ej   ludzkoœci,   która   pozwala   mi   ¿yæ  w  niepojêtych  œwiat³oœciach  najg³êbszych 
tajemnic   Ojca   Przedwiecznego,   dla   którego   poœwiêci³am   siê   jako   jedynej  mej  mi³oœci,
dlatego  te¿  nieprzerwanie  jestem  inspirowana  Panem  swym,   aby   poprzez   nadprzyrodzon¹ 
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misjê   sw¹   wszyscy  chrzeœcijanie  w  Duchu  Œwiêtym  poprzez  Bogurodzicê  mogli  powróciæ 
do  pe³nej  jednoœci  w  Panu  naszym. 

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  swego  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.

Na  duchowej  drodze mej dusza ma ogrom razy przebywa³a w Chrystusie w nieziemskim 
œwiecie  Jego,  tak¿e  przesi¹kniêta  Nim  œwieci³a  ona  œwiat³em  Jego, co pozwoli³o jej równie¿
przebywaæ   chocia¿   chwilowo   w   chwale  mêczenników,   która   jest  szczególnym  blaskiem
Koœcio³a  niczym  œwiat³oœæ  Najœwiêtszego, dlatego te¿ ona tak bardzo têskni za tym niepojêtym
bezkresem  Nieœmiertelnego,   który   pozwala   duszom   zbawionym  przebywaæ  w  wiekuistym
wieñcu  Chwa³y  Umi³owanego.

W  ka¿dej  chwili,  a  przede  wszystkim wtedy, kiedy pracujê nad Dzie³em Bo¿ym, dusza 
moja  w  szczególny  sposób  jednoczy siê z Bogiem przez wiarê, nadziejê i mi³oœæ,  tak¿e staram 
siê  byæ  jak  najbardziej  pokorna,  bo  tylko  wtedy  mo¿na  dojœæ do prawd objawionych.  Przez 
ca³y okres ziemskiej pielgrzymki rozum mój by³ kierownikiem, a wola  -  si³¹ urzeczywistniaj¹c¹ 
czyn,  tak¿e  Duch  Œwiêty  dostarcza³  mojemu  rozumowi  jak  najwiêcej  œwiat³a  i energii woli, 
abym  przekazywa³a  tajemnice  Bo¿e,  odwiecznie  przeznaczone  dla  duszy  mej.

Wszelkie    wstrz¹sy   i   burze   wewnêtrzne    pozwalaj¹    mi   zdecydowanie   i   z   ca³¹
œwiadomoœci¹   umieraæ  ze  Stwórc¹,   i   w   ca³kowitym   oderwaniu   od   wszystkiego   przejœæ 
w  jedyn¹  jednoœæ,  któr¹  jest  nasz  mi³osierny  Bóg,   który   poprzez   ³askê   Sw¹   nieustannie 
wci¹ga  mnie  w  Otch³añ  Boskiej  Istoty  Swej  i  wynosi  duszê  m¹  poza  granice  Swe,   gdzie 
nie   ma   ju¿   niczego   prócz   Niego,   tak¿e   dusza   ma   przebywaj¹c   w   otch³ani  niepojêtej
Nieskoñczonoœci  nie  ginie  i  nie  unicestwia  siê,  jedynie  wielbi  Stwórcê.

Musia³am  przemieniæ  siê  wewnêtrznie,  aby w ca³ej pe³ni mi³owaæ i wys³awiaæ Kap³ana 
Niebieskiego,   który  po  macierzyñsku  w³ada  dusz¹  moj¹  i  ustawicznie  umartwia,  i  oga³aca 
wolê  moj¹,   aby   r o z u m   mój  móg³  w  swej  czystoœci  korzystaæ  ze  œwiat³a  Bo¿ego,  jakie 
jest  mi  odgórnie  udzielane,   i   abym   mog³a   w   doskona³oœci   kontemplacyjnej   zjednoczyæ 
siê  poprzez  Niepokalan¹  z  Nim  w  zjednoczeniu  przemijaj¹cym,  a  po  od³¹czeniu  siê  duszy 
mej   od   cia³a  w  zjednoczeniu  wiecznym.   Duch  Œwiêty  kieruje  dusz¹  moj¹,  aby  ona  sta³a 
siê  podobna  do  Boga  w  swoim  dzia³aniu,   dlatego   te¿   wykorzenia   moj¹   w³asn¹   mi³oœæ, 
umartwia  moje  namiêtnoœci  i  wszystko  podporz¹dkowuje  mi³oœci  Bo¿ej.
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Poprzez  ciemnoœci  zd¹¿am  do  najjaœniejszego  œwiat³a  Bo¿ego,   i   jak  podaje  Œwiêty
Jan  od  Krzy¿a: ¡ im  rzeczy  Bo¿e  s¹  wy¿sze  w  sobie i jaœniejsze, tym bardziej niezrozumia³e 
i  tym  ciemniejsze  s¹  dla   nas  ¢,  tak¿e   na   mojej   drodze   krzy¿owej  za  pomoc¹  zmys³ów 
poznajê   wszelkie   dobra   Bo¿e,   a   za   poœrednictwem   w³adz   duszy   kosztujê   niebiañskie 
s³odycze,   natomiast  mi³oœæ  i  œwiat³o  Bo¿e  otrzymujê  przez  wolê  lub  rozum,   co  prowadzi 
mnie  do  szczêœliwego  koñca  Dzie³a  Bo¿ego,   które  rozpocz¹³  i  ukoronuje  Bóg  na  Chwa³ê 
Majestatu  Swego.

Rodzice  Niebiescy  poprzez  Sw¹  nadprzyrodzon¹  m¹droœæ  wprowadzaj¹  duszê  moj¹ 
w   niezmierzone   wielkoœci   najg³êbszych   tajemnic   Swego  wewnêtrznego  ¿ycia   i   ucz¹  j¹ 
Swej   Boskiej   M¹droœci,   aby   ona   drog¹   mistyczn¹,   która   jest   dalszym   ¿yciem   ascezy 
pokonywa³a   wszystkich   swych  wrogów  ( œwiat,  szatan  i  cia³o)   i   w   wielkim  umys³owym 
widzeniu  przekaza³a  swoje  odwieczne  pos³annictwo, tak¿e w swojej 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.

Poprzez    ³askê   Bo¿¹   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.  Wœród   bezsilnoœci   swoich   w³adz   czujê    przecudown¹   skutecznoœæ  ³aski  p³odnoœci
Bo¿ej,  która  staje siê  adekwatna  do  mojego  pos³annictwa,  i dziêki której w sposób doskona³y 
rozumiem  nadprzyrodzone  tajemnice,  odwiecznie  zaplanowane  na  duszê  m¹.

Najœwiêtszy  daje  mi  nieustanne  dowody  mi³oœci  Swej  i  ratuje  córkê Sw¹ podnosz¹c 
j¹  z  grzechów,  i  z  woli  Jego  otrzyma³am  dar  ³aski, tak¿e wspó³dzia³am z ³ask¹ kontemplacji
poprzez   wiernoœæ,   wolnoœæ   i   prostotê   ( Robert  Faricy  S J ) ,   a   wszystko   to   dla   dobra 
potomnych.    W  swoim  odwiecznym  powo³aniu  wszystko  poznajê  nie  œwiat³em  naturalnego
rozumu  lecz  blaskiem  nadprzyrodzonej  M¹droœci  Bo¿ej, która przenika ciemnoœci niebiañskie 
i  prowadzi  do  Królestwa  Niebieskiego.

Znajdujê  siê  w  ciemnej   nocy  mi³oœci  i  jestem  otwarta  na  Boga,   który  obdarowuje 
duszê  m¹  dobrodziejstwami  Swymi,  i  obdarza  j¹  œwiat³em  Swym,  aby  ona  w ciemnej nocy 
ducha  w  sposób  jak  najbardziej  doskona³y rozumia³a prawa Jego.  Na swojej drodze œwiêtoœci 
zwi¹za³am  siê  z  transcendentalnym  Trójjedynym  Bogiem,  i  z  woli  Jego  mistycznie poznajê 
Go  poprzez  mowê  wewnêtrzn¹,  zewnêtrzn¹,  zmys³owe  w³adze  poznawcze,   intelekt  czynny
i  mowê  serca  w  obrêbie  œwiata  pozaczasowego,  pozaprzestrzennego.

Przewodnik   Niebieski   kieruje   moimi   w³adzami   do  Swych  celów,  i  wyprowadza
duszê  moj¹  poza  naturalne  granice  i  w³aœciwoœci,   abym   mog³a  wznieœæ  siê  ponad  siebie,
ponad  wszelkie  poznanie  szczegó³owe  i  posiadanie  odczuwalne.  Na swojej drodze duchowej 
z   pomoc¹   Stwórcy   coraz   bardziej   odrywam   siê   od  wszelkich  uchwytnych  poznañ,  aby 
w  ca³ej   Swej   pe³ni   Ukochany   móg³   udzielaæ  siê  w  duszy  mej.   W   moim   odwiecznym 
powo³aniu  dusza  moja  nie  traci  pamiêci,   co   do   obowi¹zków  naturalnych,  i  za  przyczyn¹ 
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Ducha  Œwiêtego  wiem  tyle,  ile  mam  wiedzieæ  i  przekazujê  to,  co  powinnam  przekazaæ.

Na  swojej  drodze  duchowej  wiara,  która  prowadzi  mnie  w  ciemnej  nocy umo¿liwia 
mi  przenikanie  samej  substancji  Bo¿ej  Prawdy  i  daje  mi  samego  Boga  ( T. Merton ), tak¿e
poprzez  Boskie  œwiat³o  przemieniana  jest  dusza  moja,  a poprzez mi³oœæ, która jest przyczyn¹ 
kontemplacji   dochodzê   do   zamierzonego,   odwiecznego   celu.   Zda³am  siê  na  niezawodn¹ 
mi³oœæ  Boga   i   w   ciemnej   nocy   wiary   poprzez   Krzy¿   Chrystusowy  jestem  oczyszczana 
ogniem  mi³oœci  Bo¿ej,   aby   w   tych   mrokach  ciemnych  kontemplowaæ  umi³owanego  Pana 
swego,  który  oddaje  mi  siê  poprzez  Ducha  Swego  i  za  pomoc¹ œwiat³a wlanego przekazuje 
mi  m¹droœæ  Sw¹,  tak¿e  poprzez  przede  wszystkim  dar  m¹droœci  po szczeblach mistycznych 
dochodzê  do  coraz  wiêkszego  poznania  prawd  odwiecznie  przeznaczonych  na  duszê  m¹.

Ca³e   moje   odwieczne   powo³anie   odbywa   siê   pomiêdzy   dusz¹   moj¹   a  Bogiem, 
i  wspomagane  jest  za  pomoc¹  wszelkiego rodzaju ³ask i darów duchowych, przede wszystkim 
daru  m¹droœci  i  daru  wiedzy,   tak¿e  przeobleczona  w  Ducha  Œwiêtego  obecnego  nie  tylko 
w   Biblii   lecz   tak¿e  w  tradycji  Koœcio³a   naœladujê   Zbawiciela,   który   jest   Synem   Ojca 
Przedwiecznego  ( W.  Œwierzawski ).   Swoje  nad  wyraz  s³odkie  powo³anie  Bo¿e  przekazujê 
w  ciemnej  nocy  wiary  pod  os³on¹  ob³oku  Bo¿ego,  w  najwiêkszych g³êbiach twierdzy duszy 
mej  wed³ug  s³ów:  ¡ jeœli  bowiem  ktoœ  chce  znaleŸæ  jak¹œ  rzecz  ukryt¹,  musi wejœæ w takie 
ukrycie,  gdzie  ta  rzecz  znajduje  siê ¢ ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ).

To   wielkie   szczêœcie   obcowaæ   z   Trójjedynym   Bogiem  w  g³êbi  duszy,  gdzie  nie 
dochodz¹  obrazy  materialne  i  panuje  niezm¹cony  spokój   oraz   g³êbokie  milczenie,  i  gdzie 
nie   przedostaj¹   siê   te¿   stworzenia,   i   gdzie   dusza   zostaje  podniesiona  do  rzeczy  ponad
materialne,  do  zjednoczenia  w  Bogu  (Jan od Anio³ów).  Z  woli  Bo¿ej jednoczê siê z Bogiem 
i  w  Nim  wkorzeniam  siê  w  ¿ycie  Jego,   aby   w   Jego  Duchu  wejœæ  w  zmartwychwstanie, 
i   mieæ   pokój   i   mi³oœæ  wieczn¹,   dlatego   te¿   Nauczyciel   Niebieski  naucza  córkê  Swoj¹ 
i  tchn¹³  w  ni¹  Ducha  Mi³oœci  Swej,  tej  mi³oœci,  która  przesz³a  przez  próbê  Krzy¿a,  tak¿e 
poprzez   duszê   moj¹   ukazuje   moc   Swoj¹.   Bóg   ¯ywy  w  Trójcy   Jedyny   coraz   bardziej 
ods³ania  siê  mi,  tak¿e  nieprzerwanie  reagujê  na  nadprzyrodzone impulsy Jego, id¹c œwiêtymi 
œladami   Jego   i   niczym   nie   przejmuj¹c   siê,   bo   wszystko,   co   ziemskie   jest   nietrwa³e, 
przemijaj¹ce,   a   w   Bogu   wszystko   jest    zrównowa¿one   i   wieczne,   dlatego   te¿   muszê
przyzwyczajaæ  siê  do  tego,  ¿e  “ kogo  mi³uje  Bóg,  tego  karze ” ( Hbr  12,  6 ).

Je¿eli   inne   dusze  by³yby  na  miejscu  duszy  mej,   i   oczyma  duszy  swej  widzia³yby 
niewyra¿alny   ogrom   piêknoœci   Bo¿ej   oraz   kosztowa³yby   s³odyczy   Bo¿ej  w  niebiañskiej 
œwiat³oœci za progiem wiecznej œmiertelnoœci,  to niewypowiedzianie têskni³yby za nieskoñczon¹ 
mi³oœci¹   Bo¿¹   i   pragnê³yby  jak  najszybciej  od³¹czyæ  siê  od  cielesnego  wiêzienia  na  ca³¹ 
wiecznoœæ,  aby  móc  po³¹czyæ  siê  z  umi³owanym  Oblubieñcem  Niebieskim  i kontemplowaæ 
Go  nieskoñczon¹  mi³oœci¹  Jego  przez  ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ.

W  mojej  drodze  krzy¿owej,  która  obfituje w nieustanne przeciwnoœci,  które z pomoc¹ 
Niebios  pokonujê  z  przeolbrzymim  trudem,  ca³y  czas  ¿yjê  wed³ug  prawdy  Bo¿ej,  aby móc 
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chodziæ  w  œwiat³oœci  Bo¿ej  ( J 8, 12 )  i  patrzeæ  na  Boga  przez  Jezusa  Chrystusa,  i  w  Nim 
poznawaæ  Boga  i  tajemnice  Jego.  Noszê   nieustannie  w  ciele   swoim   konanie  Jezusa,  aby
¿ycie  Jezusa  objawi³o  siê  w  moim  ciele  ( 2 Kor  4,  10 ),   i   poprzez  swoj¹  nadprzyrodzon¹ 
misjê  dan¹  mi  od  Boga   nie  szukam  swego  zadowolenia,   lecz   dobra  nastêpnych  pokoleñ.
Na   mojej   ciernistej   drodze   doskona³oœci   doœwiadczam   istotnie   Boga    wewn¹trz   siebie, 
i  poprzez  cierpienie  dosz³am  do  wielkiej  mi³oœci  Bo¿ej  i  prawdziwego z Nim zjednoczenia.

Dziêki   Opatrznoœci   Bo¿ej  jestem  niezmiernie  zaanga¿owana  w  Dzie³o  Bo¿e,  które
odwiecznie   zosta³o   zaplanowane   na  duszê  m¹,  i  dziêki  któremu  pod¹¿am  do  pe³ni  ¿ycia
wiecznego  i  wiem,   ¿e   w   Jezusie  Chrystusie,   który   jest   drog¹  ( J  14,  6 )  zwyciê¿ê  ca³y
œwiat   i   dobrnê   do   wiecznej,   uszczêœliwiaj¹cej  wizji  ogl¹dania  i  mi³owania  Pana  swego.
Na  mojej  drodze  œwiêtoœci  nikt  nie  sprowokuje  mnie  do  zaprzestania pos³annictwa Bo¿ego, 
które  kocham  nade  wszystko,  bo  nikt  nie  mo¿e  stanowiæ  o  losie  moim, jedynie tylko Jezus 
Chrystus,    który    nieustannie    pokrzepia   mnie,    abym    moc¹   Jego   g³osi³a   nieskoñczone 
mi³osierdzie  Jego.

Z  woli  Bo¿ej   na   obecnym   etapie   mojej   drogi  œwiêtoœci  dusza  ma  coraz  czêœciej 
wchodzi  w  wieczn¹  wiekuistoœæ,   tak¿e  to  moje  upojne  odwieczne  powo³anie  sta³o  siê  dla
mnie   najzwyklejsz¹   normalnoœci¹,    natomiast    dla    ca³ego   zdeprawowanego   œwiata    jest
niezwyk³oœci¹  i  wprost  nie  do  przyjêcia,  dlatego  te¿  dziêkujê  S³owu  Wcielonemu,   ¿e  tak
ubogaca  mi  moje  nêdzne  ¿ycie  ³askami  Swymi,   które  przekazujê  dla  potomnych,   aby  nie
by³o  ¿adnych  niedomówieñ  czy  te¿  niejasnoœci  tzw.  w¹tpliwoœci.

Umi³owany   Jezus   Chrystus  w  Trójcy   Œwiêtej    za   poœrednictwem   Niepokalanej 
latami  przemienia³  duszê  m¹  w  Siebie  i  przygotowywa³  mnie   na  ostateczn¹  walkê  Dzie³a 
Swego,   tak¿e   uczyni³   mnie   zdoln¹   do   wykonywania   woli   Swej,    dlatego   te¿   obecnie 
z   uwielbieniem   koñczê   Dzie³o   Jego   na   wiekuist¹  chwa³ê  Niebios,   bo  przecie¿  poprzez
wszystkie  drobne  poprawki  i  coraz  jaœniejsze  wy³o¿enie prawdziwoœci nadprzyrodzonej misji
mej    w   przewodnich   listach  ( bo  moje   duchowe,   tak   liczne  ksi¹¿ki  nie  s¹  czytane )  do
duchowieñstwa,   u¿yŸniam   swoj¹   pracê   apostolsk¹  w  Ukochanym,  tak¿e  na  miarê  moich 
mo¿liwoœci   w    Panu   mym    przekazujê    doskona³y    owoc    Jego,   aby   on   by³   wiernym 
odzwierciedleniem  doskona³oœci  Jego.

Z   pomoc¹   Boskiego   Oblubieñca    zespalam    swoje    ¿ycie   wewnêtrzne   z   ¿yciem
zewnêtrznym,  abym  mog³a  ¿yæ  jedynie  wiekuist¹  mi³oœci¹  Pana  swego, który nieprzerwanie
o¿ywia  mnie  w  Sobie,  tak¿e  jestem  intelektualnie  o¿ywiona   do   kontynuowania   D z i e ³ a 
J e g o,   które   uderza   we   wszystkie   pseudoautorytety   i   we   wszystkich  “ wielkich ”  tego 
zdemoralizowanego  œwiata,  którzy  za  pomoc¹  obowi¹zuj¹cych  i  jawnych  k³amstw dowolnie 
manipuluj¹  narodami  i  pogardzaj¹  Krzy¿em  Chrystusowym.   

Nigdy   nie   przypuszcza³am,   ¿e   zostanê   wybrana   przez  Kap³ana  Niebieskiego  do 
g³oszenia  tak  niepojêtych,   duchowych   spraw   Bo¿ych,   które   dokonuj¹  siê   poprzez  duszê 
m¹   i   to  w  epoce  tak  okropnego  zak³amania  i  tuszowania  faktów,   gdzie  w  sposób  jawny 
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i   bezkarny   zabija   siê   poczête,   niechciane   dzieci.   Moje  mistyczne  ksi¹¿ki  s¹  mistyczn¹, 
mi³osn¹  bomb¹,   która  uderza  w  nowoczesn¹  cywilizacjê,  która  jest  przeciwko cz³owiekowi 
i  ma  za  zadanie  zabijaæ, zabijaæ i jeszcze raz zabijaæ poczête, niechciane dzieci, niewygodnych 
czy  te¿  beznadziejnie  schorowanych  ludzi.   W   swojej   nadprzyrodzonej  misji  wypowiadam 
siê  w  Bogu  jednoznacznie  po stronie  prawdy  i  ¿ycia,  i  nikt nie zablokuje mi Dzie³a Bo¿ego, 
które  jest  w  Watykanie,  bo  grzeszny  ziemski  œwiat  nie  ma  dostêpu  do  mistycznych spraw, 
które  zawarte s¹  w  Trójjedynym  Bogu.

Umi³owany  i  nieskoñczenie  mi³osierny  Zbawiciel  da³  córce Swej  pewien,   okreœlony 
zakres  cierpieñ,   które  udoskonalaj¹  j¹,  i  aby  mog³a  ona  uczestniczyæ  w  mêce  Jego  a¿  do 
samej  œmierci  Jego,  przekazuj¹c  w  Nim  niepojête  sprawy  Niebios,   które  zaczynaj¹  siê  po 
przekroczeniu progu œmiertelnego.  Oblubieniec  Niebieski  nieustannie  dba  o  umartwanie cia³a 
mego  jak  i  duszy  mej,  i  daje  mi  tyle  cierpieñ,  ile  mogê  znieœæ,  i  równie¿  dba  oto,  abym 
nie   tylko   mia³a   si³ê   do   pracy  w  zdemoralizowanym  ziemskim  œwiecie,   ale  ¿ebym  jako 
jedyna  owca  na  tym  grzesznym  padole  mia³a  si³ê  w  Nim  do pisania o niepojêtych sprawach
Jego  w  Imiê  Jego  dla  upad³ych  owiec Jego, które dusza ma widzi oczyma Jego w duchowym, 
doczesnym    czy    te¿   nieskoñczonym   œwiecie,   kiedy   lewituje   w   Nim,   gdy   opuœci   ona 
czasoprzestrzeñ  w  mistycznej  nocy.

Na   tym   zdemoralizowanym   œwiecie   wiele   zagubionych   owiec  nie  dost¹pi³o  ³aski
uwierzenia  w  Boga,  i  te  moje  mistyczne  ksi¹¿ki,  które  broni¹  godnoœci  cz³owieka pozwol¹
wejœæ  w  cywilizacjê   prawdy,   ¿ycia   i   mi³oœci,   i   wiele   te¿   dusz  uwierzy  w  niepojêtego
Boga.  Jako  dzieci  Bo¿e  mamy  jednoczyæ  siê  wokó³  prawdy,  ¿yæ  wed³ug przykazañ Bo¿ych 
i  za  nic  mieæ  subiektywne  zadowolenia,  które s¹ przeciwstawnym kierunkiem do wiekuistego
Portu  Zbawienia.

Jako  córka  Boga,  a  jeszcze  w  dodatku  pustelniczka wewnêtrzna przewa¿nie otoczona 
jestem  cisz¹  Bo¿¹,  tak¿e  nie  ma  co  dziwiæ  siê  pustelnikom,  ¿e  tak  mêcz¹  siê  we wrzawie 
zmys³owego  œwiata,   i    nawet   zbyt   wielki   przesyt  mówionego  s³owa  Bo¿ego  zak³óca  ich 
¿ycie  kontemplacyjne.   Idealna   cisza   Bo¿a   pozwala   duszy  mej   bardziej   wejœæ  w  tajniki 
nieskoñczonoœci  Bo¿ej,  w  której  przeobra¿a  siê  ona  w Boskiego Oblubieñca za spraw¹ Jego.

K  D r o g a   E m i n e n c j o,  mówi  siê,  ¿e  np. w Polsce zosta³a zerwana komunikacja 
spo³eczeñstwa  z  rz¹dem,   ¿e  nie  ma  ¿adnych  odpowiedzi  na  niewygodne  sprawy  do  owiec 
Bo¿ych,    a    na    podstawie    mojego   przyk³adu    widaæ,    ¿e   nie   ma   te¿   odpowiedzi   od 
duchowieñstwa,   którzy   odpisuj¹   na   listy   jedynie   do  osób  wysoko  postawionych,  a  poza 
tym  zabieraj¹  oni   g³os  na  temat  jakiejœ  sprawy  moralnej  czy  politycznej  wówczas, jak jest 
g³oœno  w  Polsce  i  na  ca³ym  œwiecie,   a   pojedyñcze   g³osy   nie   obchodz¹  ich,  bo   wed³ug 
ich  mniemania  s¹  one  nic  nie  warte.  Otworzy³am  serce  i  duszê  do  Waszej  Eminencji,  jak
i  do  ksiê¿y  arcybiskupów  i  kardyna³ów  w  Polsce  o  nadprzyrodzonej  misji  mej,  to wszyscy
zakpili   sobie   z   moich   duchowych   przesy³ek   i   potraktowali  mnie  tak,  jakby  sprawa  ju¿ 
umar³a,  zanim  jeszcze  nie  zaczê³a  siê  ona.  Na  mojej  ciernistej  i mi³osnej drodze krzy¿owej 
prowadzona  jestem  Rêk¹  Bosk¹,  a  nie  u³omn¹  ludzk¹  rêk¹,   dlatego   te¿   najprzeró¿niejsze 
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trudnoœci   w³¹czaj¹c   tê  bezdusznê  i  niekatolick¹  ciszê  ze  strony  duchowieñstwa  na  Dzie³o
Pana  naszego  tak  szczerze  mówi¹c,  to  bardzo  sobie  chwalê,  bo  to  s¹ duchowe ognie, które
zawsze  napêdza³y  i  napêdzaj¹  mnie   do   jeszcze  wiêkszej  walki  o  Dzie³o  Zbawiciela,   aby 
owoc  Jego  móg³  jak  najbardziej  dojrzeæ  w  Nim.

Dawniej   te¿   latami,    jak    nie   wiekami   wyniszczano   skandale   ksiê¿y   pedofilów,
homoseksualistów  czy  te¿  skandale  ksiê¿y,  którzy  te¿  maj¹  dzieci  czy  kochanki,  i  nikt nie 
odpisywa³  na  listy  ofiar,  a¿  nareszcie  dokona³  siê  przewrót  w  Koœciele, ¿e s¹ surowe normy 
postêpowania  w  przypadkach  pedofilii  wœród  duchownych,   tak¿e   nikt   ju¿  nie  ukrywa  tej 
tajemnicy  w  Watykanie,  co  poprzednio za z³amanie tajemnicy i ujawnienie zboczeñców ksiê¿y
grozi³a  ekskomunika  z  Koœcio³a.   Czêsto   tak   bywa   i   to   w   obecnych  czasach,  ¿e  ksiê¿a
biskupowie,  arcybiskupowie  czy  kardyna³owie  nie  chc¹c  widzieæ  z³a,  którego  sprawcami s¹ 
ksiê¿a,  to  przenosz¹  ich  na  inne  parafie,   a   atak   na   jednego  swojego  wspó³brata  ksiêdza 
odnosz¹  zaraz,  ¿e  to  jest  przejaw  ataku  na  Koœció³  czy  wrogoœci  do  religii  katolickiej.

Wiele   b³êdów   pope³nia³   Watykan   w   przesz³oœci,   bo  nie  dorós³  on  do  wymogów 
czasu,  i  tak  np.  ks.  Robert  Skrzypczak  porusza³  wiele  niewygodnych tematów dla Koœcio³a,
¿e   dopiero  po  120 - tu  latach  zosta³  zrehabilitowany  i  obecnie  zosta³  on  b³ogos³awionym.
Na   przestrzeni   wieków  z³o  wdar³o  siê  wszêdzie  pocz¹wszy  od  Watykanu,  a  skoñczywszy 
na  rz¹dz¹cych,   którzy   od   swych   niecnych   dzia³añ   pragn¹   ukryæ   prawdê   przed  innymi
i  odwróciæ  uwagê,   dlatego   te¿   prowadz¹   akcjê  dezinformacyjn¹  i  têpi¹  opozycjê,  bo  dla 
nich  nie  jest  wa¿ne  wspólne  dobro.   To   watykañskie   z³o   powoli  wykorzeniane  jest  przez
nadzwyczaj  pokornego  i  nad  wyraz  uduchowionego  Ojca  Œwiêtego  Franciszka,  który nawet
nie  wie,  jak  bardzo  “ dobijam  siê ”  do  niego z Dzie³em Ukochanego, które prowadzê w Nim.

S z a n o w n a    E m i n e n c j o,    na   mojej   mistycznej   drodze  jestem   silna   moc¹ 
Bo¿¹   i   si³a   Bo¿a   poprzez  3  cnoty  teologiczne  ( wiara,  nadzieja  i  mi³oœæ )  oœwieca  mnie 
ponadczasowym  œwiat³em  Boskim,   abym  by³a  Kap³ank¹  Prawdy  na  drodze  prawdy  Bo¿ej, 
tak¿e  w  ca³ej  pe³ni  muszê  zrobiæ  wszystko,  aby  wype³ni³y  siê  wyroki  Bo¿e,  co  do  ka¿dej 
litery  S³owa  Bo¿ego  na  Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego,   w   zwi¹zku  z  czym  nie  spocznê
do  samej  œmierci  mej,   dopóki   nie   bêdzie   wszczêty   proces  badawczy  duchowego  Dzie³a
Pana  naszego,  bo  On  tego  wymaga  od  Stolicy  Piotrowej.  W  moim  odwiecznym powo³aniu 
nie  mogê  zatrzymaæ  siê  nawet  na  moment,  dopóki  nie  wype³niê  umi³owanej  woli  w  Bogu 
Ojcu,  Synu  Bo¿ym  i  Duchu  Œwiêtym  na  Chwa³ê  Niebios,   bo   to   przecie¿   jest   warunek, 
aby   dusza  moja   mog³a   jak   najszybciej   zamieszkaæ   w   wiekuistej  OjczyŸnie  a¿  po  wsze 
nieskoñczone  czasy.

Z  woli  niezast¹pionego  Kap³ana  Niebieskiego  mam  misjê,   która   ³¹czy   dwa  œwiaty 
ze  sob¹:   jeden   pe³ny   grzechu  i  bezprawia,   a   drugi  pe³ny  mi³oœci  i  dobroci,  dlatego  te¿
z   woli   Bo¿ej   muszê   staæ  na  pierwszej  linii  frontu  duchowego  ¿ycia,   bo  dusza  ma  jako
dusza  wybrana   od   ca³ej   wiecznoœci  zosta³a  zaprogramowana  na  ówczesne  czasy,  aby  byæ 
poœredniczk¹  miêdzy  ziemi¹  a  Niebem,  aby  poprzez  przekazywanie  r¹bka  tajemnic Bo¿ych, 
które  maj¹  miejsce  w  mistycznym  œwiecie,   który   zaczyna  siê   dla   dusz  po  przekroczeniu 
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progu  œmiertelnego  na  ca³¹  wiecznoœæ,  owce Bo¿e mog³y otworzyæ siê na zmartwychwsta³ego 
Chrystusa,   który   pozwoli   im   ¿yæ   w   cywilizacji  prawdy  i  mi³oœci,  a  nie  jak  dotychczas 
w  cywilizacji  k³amstwa  i  œmierci.  Ca³a  moja  nadprzyrodzona  misja ma sens i przeolbrzymi¹ 
wartoœæ,  bo  wynika  z  planu  Bo¿ego i zamiaru Boga objawionego w Chrystusie, i objawionego 
nadal  przez  Ducha  Œwiêtego  za  pomoc¹  œwiêtych  znaków  czasu  ( ks. W. Œwierzawski ).  

Ten  mój  pobyt  w  ziemskiej  pielgrzymce  ci¹gle  przed³u¿a  siê  i  ci¹gle  myœlê,   ¿e  to
ju¿  koniec,  i  parê  razy  ju¿  wypowiedzia³am:  “ wykona³o siê ”,  a tutaj za ka¿dym razem mam
nowe  krzy¿e  czy  te¿  zadania,   aby   w   pokorze,   cichoœci,   bólu,  radoœci  i  mi³oœci  kroczyæ 
za  najukochañszym  Oblubieñcem  Niebieskim,  który  jest  najwiêksz¹ Mi³oœci¹ nad Mi³oœciami 
w  ca³ym  Wszechœwiecie. 

D r o g i    K s i ê ¿ e    K a r d y n a l e,  na  obecnej  mej  drodze  duchowej dosta³am nad
wyraz  wielkie  zadanie  od  Ojca  Przedwiecznego,  bo  muszê  doprowadziæ  w  Ukochanym nie
tylko  do  wszczêcia  przewodu  badawczego  w  Kongregacji  Nauki  Wiary   duchowego  Dzie³a
Niebios,  ale  równie¿  do  wszczêcia  przebadania  fundamentu jego czyli mej krzywdy moralnej
z  9. 10. 1985 roku,  kiedy  to  w  re¿imie  komunistycznym  na  polecenie  profesora  Aleksandra
Winnickiego  z  Wydzia³u  Rybactwa  Morskiego  Akademii  Rolniczej  bezprawnie  nie  nadano
mi  stopieñ  doktora   po   obronionej  3  miesi¹ce   wczeœniej   pracy   doktorskiej  pt.: “ Rozk³ad 
czasowo - przestrzenny  i  prawdopodobieñstwo  wystêpowania  wiatrów silnych i bardzo silnych
w  rejonie  polskiej  czêœci  Zalewu  Szczeciñskiego ”,  która  mia³a dobre recenzje, i gdzie te¿ od 
razu  by³o  pe³ne  wymagane  kworum, abym mog³a otrzymaæ ten stopieñ doktora.  Gdy po latach
tj.  20. 10. 2014 r.  wys³a³am pismo do Centralnej Komisji do Spraw Tytu³u Naukowego i Stopni
Naukowych,   która   ma  swoj¹  siedzibê  w  Warszawie  o  przebadanie  tego  zakamuflowanego
k³amstwa,   to   dosta³am   pismo   pozbawione   najmniejszego   sensu  i  logiki,  tak  jak  zreszt¹
przedtem   te¿   takie   pisma   otrzymywa³am   od   nich,   które   wyraŸnie   mówi,  ¿e  mamy  do 
czynienia w tej Centralnej Komisji z pseudonaukowcami,  dlatego  te¿  nie  maj¹c innego wyjœcia
17. 11. 2014 r.  wnios³am skargê na tê  “ wielk¹ ”, naukow¹ Komisjê  do  E u r o p i e j s k i e g o 
T r y b u n a ³ u    P r a w    C z ³ o w i e k a    do   Strasburga,   i   ju¿   dosta³am   do  wype³nienia
odpowiednie druki wraz z numerem sprawy,  tak¿e  17. 12. 2014 r.  ca³¹ dokumentacjê ponownie
wys³a³am  do  Strasburga. 

Centralna   Komisja  do  Spraw  Tytu³u   Naukowego  i   Stopni  Naukowych  bezowocnie
pragnie,  aby  nienaukowe  jej poczynania w sprawie mej naukowej krzywdy moralnej nie wysz³y
na  œwiat³o  dzienne,   bo   to  przecie¿  wszystko  doszczêtnie  oœmiesza³oby  ich,   ale  dusza  ma 
jest  zjednoczona  z  Bogiem,  i  jako  córka  Boga  jestem  otwarta  na  prawdê  Bo¿¹, dlatego te¿ 
wszystko  muszê  nazywaæ  po  imieniu,  aby  wyegzekwowaæ  fa³sz, bo przecie¿ piszê w Imieniu 
Jezusa  Chrystusa  i  muszê  obroniæ  Dzie³o  Jego,   do   którego   dusza  ma  zosta³a  odwiecznie
powo³ana,   gdzie   dopiero   obecnie   pseudonaukowcy  i  karierowicze  z  mej  drogi  krzy¿owej
dowiaduj¹  siê  o  tym,  dziêki  temu,  ¿e  mam  stronê  internetow¹. 

K  Centralna  Komisja  do  Spraw  Tytu³u   Naukowego  i  Stopni  Naukowych  dokona³a 
na  mnie  linczu  kapturowego,  tak¿e  forsuj¹  oni  swoje  jawne  k³amstwa  i  to  w  epoce, kiedy 
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nale¿ymy  do  Unii  Europejskiej,   ale   w   Panu   naszym   zrobiê  wszystko,  tzn.  wykorzystam 
wszystkie  ziemskie  œrodki,   aby   wstrz¹saj¹ca,   zakamuflowana  sprawa  komunistycznych  si³
w   Polsce  w  omawianej  sprawie,   w   której   sta³am  siê  ofiar¹  pomówieñ,  k³amstw,  co  jest
przestêpstwem   nad   przestêpstwami,   wysz³a   w   tym   zniewolonym   œwiecie,  tym  bardziej,
¿e  wpl¹tane  w  ni¹  s¹  a¿  tak  wiele  oœrodków  naukowych  tj.  omawiana ta centralna komisja,
mój  ówczesny  wydzia³  naukowy  ze  Szczecina,  gdzie pracowa³am w re¿imie komunistycznym
i postkomunistycznym,  IMGW z Warszawy oraz UNESCO, która ma swoj¹ siedzibê we Francji.

Moja    nadprzyrodzona    misja    polega    nie    tylko   na   przekazywaniu   mojej   drogi
mistycznej   po³¹czonej   z   niepojêtymi   s³odkoœciami   œwiata   nieskoñczonego,    ale   równie¿
muszê  uwyraŸniæ  z³o  jakie  rozpanoszy³o  siê  na   ca³ej  kuli  ziemskiej,   co   widaæ  to  bardzo
dobrze  miêdzy  innymi  na  mej  krzywdzie  moralnej  z  9. 10. 1985 r.,   gdzie  pseudonaukowcy
i   karierowicze   dok³adnie   znaj¹c  ca³¹  prawdê,  staraj¹  siê  zafa³szowaæ  j¹  i  uœpiæ  sumienia
czyli  brak  jest  zainteresowania  niesprawiedliwoœci¹,  w  zwi¹zku z czym wszelkimi sposobami
zacierali  i  wci¹¿  zacieraj¹  tê  niewygodn¹  sprawê. 

 Centralna    Komisja    do    Spraw   Tytu³u   Naukowego   i   Stopni   Naukowych   ci¹gle
pozbawia  mnie  obrony  tak  ewidentnej  omawianej  krzywdy  moralnej,  i  odrzuca  sprawê,  bo
przecie¿  ona  sta³a  i  dalej  stoi  ponad  prawem,  ale  w  dobie  internetu  nied³ugo ca³a ludzkoœæ
dowie  siê  jakie  to  “ autorytety ”  wystêpuj¹  w  tej  “ nadzwyczajnej ” Komisji, która w re¿imie
komunistycznym   nie   nada³a   te¿   stopnia   naukowego   Œwiêtemu   Janowi   Paw³owi  II - mu
za  obronion¹  jednog³oœnie  habilitacjê,  tak¿e  przez  wzgl¹d  na  tak wielkiego Papie¿a, którego
dusza  wspomaga  duszê  m¹  bêdê  walczy³a  do  koñca ¿ycia swego o sprawy Niebios, bo muszê
wszystko  dope³niæ  za  ¿ycia  swego,  aby  wola  Bo¿a  by³a  w  ca³ej  pe³ni  wykonana  we mnie,
co  zapewni  duszy  mej  wieczne  zbawienie.  

Z  woli  transcendentalnego  Trójjedynego  Boga  nie  tylko  niepojête  sprawy  Królestwa 
Niebieskiego  staram  siê  przedstawiaæ   w   sposób   jak   najbardziej   przejrzysty,   ale  równie¿
wszystko  to  co  nas  uœwiêca  w  tym  doczesnym  pielgrzymowaniu,   poniewa¿   wiem,  ¿e  z³o 
nie  lubi  przejrzystej  prawdy  w  erze, gdzie zwyciê¿y³a ideologia zak³amania i œmierci, w której 
jest   zatrzêsienie   pseudonaukowców,    wielu   te¿   pseudoksiê¿y,   antyreligijnych   uprzedzeñ, 
wyobcowañ,   nadu¿yæ   wobec   dzieci,  ... ,   i   gdzie   wszystko   rozpatruje   siê   w   wymiarze 
ziemskim,  doczesnym,  gdzie  zostawiamy  swoje  prochy.

Cywilizacja  XXI  - go  wieku  przera¿a  Bogobojne  owce,  bo  a¿  w  g³owie  nie  mieœci 
siê   jak   wrogowie   Boga   chronieni   s¹   za   swoj¹   bezkarnoœæ,   dlatego  te¿  zastraszaj¹  oni
niepokornych   ludzi   za   to   tylko,   ¿e   demaskuj¹   k³amstwa  i  pragn¹   wolnoœci,  a  ponadto 
¿eruj¹  oni  na  ludzkim  nieszczêœciu  i  ciesz¹  siê  z  bezsilnoœci  swoich  wspó³braci,  bo  w ich 
mniemaniu  tylko  ideologia  z³a  ma  racjê  bytu  w  przejœciowym  œwiecie.

Modlê   siê   za   wszystkich   grzeszników   na   ca³ym   œwiecie,   za   moich  jak  i  Boga
nieprzyjació³,  którzy  s¹  bez  sumieñ  i  bez  skrupu³ów,   aby   nigdy   nie   opowiadali   siê   oni
za  z³em  i  nie  szli  ju¿  wiêcej  za  duchem  k³amstwa,   który  prowadzi  ich  dusze  na  wieczne 
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potêpienie.  Za  pomoc¹  moich  mistycznych  ksi¹¿ek,  które  pisane  s¹  w  Imiê  Boga  odnowiê
oblicze   tej   grzesznej   ziemi    i   p r z e b i j ê   mur   milczenia  w  rozpanoszonym  bezprawiu
oraz    mur   milczenia   ¿ycia   poœmiertnego,    który    zaczyna    siê   po   przekroczeniu   progu 
œmiertelnego  na  ca³¹  wiecznoœæ.   Moje   mistyczne   ksi¹¿ki   rozbudz¹  serca  i  dusze  ludzkie
na   dobro   Bo¿e   wed³ug   dekalogu   Bo¿ego  i  zaszczepi¹  okruch  wiary  dla  wielu  upad³ych
owiec  Bo¿ych,   które   nawet  nie  znaj¹  umi³owanego Jezusa  Chrystusa,  który  otworzy³  nam 
drogê  do  zbawienia.

Strumienie  Bo¿ej  dobroci  i  nieskoñczonego  mi³osierdzia  widoczne  s¹  w moim ¿yciu 
na   ka¿dym   kroku,   i   poprzez   ³askê   uczestniczê  w  odwiecznych  tajemnicach,   i   czuwam 
nieustannie  wraz  z  Chrystusem  i  Maryj¹  œwiadcz¹c  o  autentycznoœci mojej nadprzyrodzonej 
misji,   i   wyposa¿ona  “ moc¹  z  wysokoœci ”  ( Dz 1,  8 )  pragnê  wydaæ  b³ogos³awiony  owoc 
odwiecznej  tajemnicy  Bo¿ej  Trójk¹ta  Bermudzkiego  za  ¿ycia  swego,  a  je¿eli  chodzi  o ca³e 
moje  duchowe  ¿ycie,  to  mo¿e  byæ  wydane  jedynie  po  œmierci  mej.

Dzie³a   œwieckie   zawsze   mo¿na  obaliæ  przy  wielkiej  zmowie  przeciwników,  mimo, 
¿e  s¹  dobre,   czego   przyk³adem   z   re¿imu  komunistycznego  jest  mój  obalony  doktorat  po 
3 - ech  miesi¹cach  od  momentu  obrony,   ale   Dzie³   Bo¿ych   nikt   nie   potrafi   zburzyæ,  bo 
one  budowane  s¹  na  twardej  skale  Bo¿ej,   na   Samym  Trójjedynym  Bogu,   tak¿e  w  moim 
odwiecznym  powo³aniu  nigdy  nie  stracê  nadziei,  bo  przecie¿  prowadzi  mnie  Duch Prawdy, 
który  jest  mi  pomocny  we  wszystkim,  bo  On  wie,   ¿e  ja  odda³am  ca³e  swe  serce  i  duszê 
Bogu   i   katolickiemu   Koœcio³owi   jedynemu  prawdziwemu  w  ca³ym  Wszechœwiecie,  tak¿e 
nikt,   ani   nic   nie   jest   w   stanie   przeszkodziæ   g³osowi  prawdy,  który  przekazujê  w  Imiê 
Chrystusa,  bo  prawda  Bo¿a  obroni  siê  sama.   

Na  rêce  Waszej  Przewielebnej  Eminencji  wysy³am dwie takie same p³yty kompaktowe 
CD - R,  na  których  w  programie  PDF nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego,  które prowadzê 
w  Nim  oraz  kopiê  listu  skierowanego  do  Ojca  Œwiêtego  Franciszka,   ponadto  list  od  i  do
Centralnej  Komisji  do  Spraw  Tytu³u  Naukowego  i  Stopni  Naukowych  z  Warszawy,  tak¿e, 
gdy   tylko   otrzymam   dowód   nadania   wysy³ki  do  Watykanu  wszystkie  te  listy  znajd¹  siê
równie¿  na  mej  stronie  internetowej,  a  poza  tym  wysy³am  równie¿  kopiê  dwóch  listów do 
Europiejskiego  Trybuna³u  Praw  Cz³owieka  w  Strasburgu,   które  znajduj¹  siê  na  za³¹czonej
p³ycie  w  folderze  nr. 35  o  nazwie:  “ Kamieñ  Wêgielny  Dzie³a  Bo¿ego. ” 

K  Po  zapoznaniu  siê   z   ca³¹  dokumentacj¹  oczekujê  odpowiedzi  ze  strony  Waszej
Eminencji,  a  w  razie  jej  braku  i  tak  wkrótce  napiszê  do  Waszej  Eminencji,   tym  bardziej,
¿e  na  obecnym  etapie  mej  drogi  œwiêtoœci  tak  naprawdê,   to   rozmi³owa³am  siê  w  pisaniu 
duchowych  listów,  bardziej  jak  w  pisaniu  duchowych  ksi¹¿ek,   czyli  jest  to  znak  z  Nieba,
¿e   mam   duchowymi   przesy³kami   obudziæ   i   pobudziæ   Wasz¹    Eminencjê   do   dzia³ania
w  sprawie  nadprzyrodzonej  misji  mej.

          Szczêœæ  Bo¿e !
 

       Anna  Aniela  Flak
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