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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,  z  pomoc¹  Gwiazdy  Morza,  Maryi  wspó³pracujê  z  ³ask¹ Jej Syna 

Jezusa   Chrystusa,    nieustannie    przezwyciê¿aj¹c    najprzeró¿niejsze    utrudnienia    zwi¹zane
z  duchowym  Ich  Dzie³em,  do  którego  odwiecznie  zosta³a  powo³ana  dusza  ma,  w  zwi¹zku
z  czym  bêd¹c  w  œcis³ej  mi³osnej  relacji  z Rodzicami Niebieskimi bezwarunkowo kontynuujê
swoje  odwieczne  powo³anie,   które   ma  za  zadanie  poci¹gn¹æ  jak  najwiêcej  rozproszonych,
zagubionych  i  upad³ych  dusz  na  drogê  wiekuistej  nadziei,  mi³oœci  i  zbawienia,  dlatego  te¿
piszê  ponownie  do  Waszej  Eminencji,   która  tak  bardzo  ignoruje  moje  duchowe  przesy³ki. 
Nie  moja  to  wina,   ¿e   Wasza   Eminencja   nie  radzi  sobie  ze  swoim  stanowiskiem,  rani¹c 
przez  to  nie  tylko  œwieckich  i  duchownych,  ale  przede wszystkim Pana naszego, bo przecie¿
nie  daje  Wasza  Eminencja  ¿adnego  ewangelicznego  przyk³adu, w zwi¹zku z czym najwy¿sza
ju¿  pora,   aby  pójœæ  na  zas³u¿on¹  emeryturê,   aby  móg³  Wasz¹  Eminencjê  zast¹piæ  bardzo
energiczny  i  jak  najbardziej  kompetentny  duchowny.

 Z  woli  Kap³ana  Niebieskiego  jestem niejednokrotnie przenikniêta najprzeró¿niejszymi
cierpieniami,   ale  oczywiœcie  wszystko  to  jest  dla  dobra  duszy  mej,  bo  jak  dobrze  wiemy,
¿e  “ Bóg   niczego   nie   czyni   na   próŸno ”,   tak¿e   ta   niezwyk³a   obojêtnoœæ   na   duchowe
przesy³ki  me  od  Waszej  Eminencji  tak  naprawdê,  to  uczyni³a  wiele  dobra,  bo po pierwsze
sta³am  siê  bardziej  aktywna  w  misji  Bo¿ej,   przez   co  mog³am  ju¿  definitywnie  zakoñczyæ 
korektê  swoich  mistycznych  ksi¹¿ek  napisanych  w  Chrystusie.  Po  drugie  nie  maj¹c innego
wyjœcia  by³am  zmuszona  za³o¿yæ  sobie  stronê  internetow¹,  aby  mog³y  wype³niæ siê  wyroki
Bo¿e  we  mnie,   dlatego   te¿    obecnie   nikt   nie   ma  prawa  z  duchowieñstwa  zarzucaæ  mi,
¿e  wyjawiam  niewielki  r¹bek  tajemnic  œwiata  duchowego,   które   mieszcz¹   siê  za  zas³on¹
progu  œmiertelnego,   bo  przecie¿,  gdybym  na  tyle  wys³anych  duchowych  listów  do  Waszej
Eminencji, która pogwa³ci³a elementarne prawa demokracji, otrzyma³abym rzeczow¹ odpowiedŸ, 
to  do  tego  nie  dosz³oby.  A po trzecie,  gdy ju¿ faktycznie bêdzie wszczêty przewód badawczy
Dzie³a  Nieœmiertelnego  w  Kongregacji  Nauki  Wiary,   to   wówczas   bêdzie  wiêksza  chwa³a
Pana  naszego,  który  nape³ni³  duszê  m¹ odpowiednimi darami, aby do samego koñca wytrwa³a
ona  w  tak  trudnej  i  zarazem  przeb³ogiej drodze œwiêtoœci, która zmierza na umi³owany szczyt
Góry  Karmel,  na  której  króluje  Trójjedyny  Bóg  wraz  z  Gwiazd¹  Morsk¹,  Maryj¹.

Ca³ym  swym  sercem  i  dusz¹  zaanga¿owa³am  siê  w  duchowe  Dzie³o  Pana  naszego,
poprzez  które  mówiê  nie  tylko  o  niezg³êbionych  tajemnicach cierpienia i mi³oœci Oblubieñca
Niebieskiego,  ale  i  o  Nim Samym, tak¿e przebywaj¹c w prawdziwej, rzeczywistej duchowoœci
Ukochanego sta³am siê zdolna  do  przyjêcia swego odwiecznego powo³ania, uwa¿nie odczytuj¹c 
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znaki  czasu,  które  s¹  œwietlistymi  latarniami  na  mej  drodze  doskona³oœci.  W ciemniej nocy 
wiary   czy   te¿   ducha   wiele   rzeczy   nie   rozumiem,  ale  od  samego  pocz¹tku  w  g³êbokiej 
pokorze  dajê  siê  prowadziæ  Najœwiêtszemu,  aby  poprzez  mnie  œwieci³o  œwiat³o  Jego w tym 
zniewolonym  œwiecie,   gdzie   tak   wiele  dzieci  Jego  zranionych  jest  nie  tylko  na  ciele,  ale 
i  na  duchu.

Poprzez   duchowe   Dzie³o   Nauczyciela  Niebieskiego,  które  prowadzê  w  Nim,  dajê
œwiadectwo  prawdy  Jego  o  niezg³êbionych  oraz  niedostêpnych tajemnicach Jego, które dusza
ma  poznaje  w  Nim,  i  to  w  szczególnoœci  wówczas, gdy podczas mistycznych nocy opuszcza
ona  w  Nim  cia³o,  co  jest  nie  do  przyjêcia  przez  niegodziwców  i  oszczerców  tego  œwiata,
którzy  przecie¿  nie  s¹  otwarci  na  wymiar  wiecznoœci.

Rozmi³owana  w  prawdzie  Ojca Niebieskiego, który przecie¿ jest jedyn¹ niepodwa¿aln¹
Prawd¹,  koncentrujê  siê  ca³y  czas  na  Nim, odnosz¹c wszystko do Niego, tak¿e ¿yj¹c w pe³nej
komunii  z  Nim  tak  radoœnie  wszystko  wykonujê  w  Nim  na  Chwa³ê  Imienia  Jego,  dlatego
te¿  przejœciowe  trudnoœci  jedynie  odrobinê  wstrzymuj¹  mój  pochód  na umi³owan¹, duchow¹
Górê  Karmel,  na  której  panuje  wolnoœæ  i  pokój  Pana  naszego. 

Mój  niezast¹piony  Przyjaciel  Niebieski  wspomaga  i  zaspokaja  mnie  we wszystkim,
oczywiœcie   co   jest   zgodne   z   wol¹   Jego,    tak¿e    niejednokrotnie    przenikniêta   radoœci¹ 
i   mi³oœci¹   Jego   dusza   ma   powoli   pod¹¿a  do  wiekuistego  zbawienia,  aby  móc  za¿ywaæ 
moc   wiekuistej   radoœci   w   OjczyŸnie  Jego.   Na   swej   duchowej   drodze   biorê    przyk³ad
z  Oblubienicy  Ducha  Œwiêtego,  Maryi,  która  jako  s³u¿ebnica  Pañska  (£k 1, 38)  tak ofiarnie 
i   wielkodusznie   œwiadczy³a  o  Synu  Swym,  Jezusie  Chrystusie,   dlatego  te¿  z  Jej  pomoc¹ 
udoskonalam  siê  w  mi³oœci  Pana  mego,   który   przecie¿   jest   jedyn¹   Mi³oœci¹  ( 1 J 4, 16 ) 
i  pokrzepia  nas  w  Sobie  ( Mt 11,  28 ).  

Ca³a   moja   tak   nieprawdopodobna   nadprzyrodzona   misja   dojrzewa³a  w  cierpieniu
i  przeciwnoœciach  serwowanych  nawet  od  duchowieñstwa,  ale  przebywaj¹c w mi³osnej oazie
Boskiego  Odkupiciela  nieustannie  by³am  wspierana  ³ask¹  Jego,   dlatego  te¿  ¿y³am  i  dalej
¿yjê  w  nierozerwalnej  wiêzi  ze  Zbawicielem,  który  ¿yje  w  twierdzy  duszy  mej.  W  blasku 
œwiat³oœci   Nieœmiertelnego  w  niegasn¹cym  zapale  Jego  nikt  nie  jest  mi  w  stanie  narzuciæ
zmys³owego  jarzma  swego,  bo  jestem  we  wszystkim  pos³uszna jedynie woli Ukrzy¿owanego 
i  to  a¿  do  oddania  ¿ycia  swego,   dlatego  te¿  budujê  Koœció³  z  ¿ywych  kamieni  swych  na
Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego.  

Stygmaty  cierpienia  mego,  które nie s¹ uzewnêtrznione na zewn¹trz,  s¹  wewnêtrznymi 
stygmatami   mêki   Pañskiej,    tak¿e   poprzez   swoje   najprzeró¿niejsze   dolegliwoœci,    które
prze¿ywam  w  Chrystusie  odbieram  Jemu  odrobinê  niemi³osiernego  bólu,  dlatego  te¿  ¿aden
tyran   tego   œwiata   poprzez   wielorakie   presje  i  szanta¿e   nie  zdo³a³  z³amaæ  mnie  w  Panu
mym,  który  duszê  m¹  nieustannie  prowadzi  do  bezkresu  wiekuistych  Swych  œwiat³oœci.

Umocniona   w   najukochañszym   Niebieskim  Oblubieñcu  mym   jestem   niestrudzon¹ 
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orêdowniczk¹   duchowego   Dzie³a   Jego,   tak¿e   w   odblaskach   wiekuistych   tajemnic  Jego
poznajê  Jego  Samego  i  wszystko  robiê  pod  natchnieniem  Œwiêtego  Ducha Jego, w zwi¹zku
z  czym  bia³e  mêczeñstwo  uœwiêca  dusz¹  m¹  w  Ukochanym,  który  w  sposób  niewymowny
¿arem  p³omienia  mi³oœci  Swej  rozpali³  do  Siebie  nie  tylko  duszê m¹,  ale równie¿ wszystkie
cz³onki  cia³a  mego. 

W  nadziei,  mi³oœci  i  wierze  moc¹  Nieœmiertelnego,  który  nieustannie  nape³nia  mnie 
³askami  Swymi  realizujê  wolê  Jego  zgodnie  z  odwiecznymi  zamys³ami  Jego,  aby  wszyscy
zacietrzewieñcy  spo³eczni,    jak   i  wyznaniowi  rozpoznali  Umi³owanego,   który   tak   bardzo 
wkroczy³  w  duchow¹  drogê  m¹,  a  poniewa¿ ludzkoœæ spragniona jest prawdy nieœmiertelnego
¿ycia,  to  odnajdzie  j¹  przede  wszystkich  w  znakach  czasu,   które  tak  licznie  przedstawiam
w nadprzyrodzonej misji swej danej mi od Boga za wstawiennictwem Matki Odkupiciela, Maryi.

Ka¿dego   przemijaj¹cego   dnia   w   tej  grzesznej  doczesnoœci  Duch  Œwiêty  nawiedza 
dusz¹  m¹  w  Sobie,   abym   nasi¹kniêta   Bosk¹   m¹droœci¹  jasno  przekaza³a  swoje  duchowe 
¿ycie   dla   wszystkich   zwolenników   z³a   i   dobroci,    aby    poprzez   moje  duchowe  zdania
napisane   w   Chrystusie   wszyscy   czerpali   moc   Najwy¿szego,   która   ka¿d¹  oddan¹  duszê
zaprowadzi  na  wiekuiste  wczasy  poza  czasowoœci¹.

Poprzez  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê  przed³u¿am  zbawcze  dzie³o  Pana naszego, i tak
jak  Pawe³  g³oszê  Umi³owanego,  który  wszed³  w  moje  ¿ycie  i  zaw³adn¹³  duszê,  jak  i cia³o
me,  tak¿e  mam   jedynie  tylko  jedno  pragnienie,  aby  publicznie g³osiæ Boskiego Odkupiciela 
( Benedykt XVI - ty ),  i  przekazywaæ  niepojêtoœci  Jego,  które dusza ma widzia³a i smakowa³a,
nie  tylko w  nocach  mistycznych,  gdy  opuszcza³a  w  Nim  czasoprzestrzeñ,  ale  równie¿,  gdy 
by³a   w   swoich  cielesnych  kratach.   W  wolnoœci  Przewodnika  Niebieskiego,  który  na  sta³e
zamieszka³  w  duszy  mej,  zaczê³am  powoli  przemawiaæ  do  ca³ej  zniewolonej ludzkoœci, aby
mog³a  ona  wejœæ  jak  najszybciej  na  drogê wiekuistego zbawienia, na której to zawsze œwiat³o
wiary  rozœwietla  wszelkie  najg³êbsze  ciemnoœci  i  pozwala  nam zrozumieæ, ¿e ka¿de istnienie
ma  nieocenion¹  wartoœæ,  gdy¿  jest  owocem  mi³oœci  Bo¿ej, o czym to przepiêknie powiedzia³
Benedykt  XVI - ty  na  jednej  ze  swoich  homilii.

Mistrz  Niebieski  bezmiarem  ³ask  Swych  wzbogaca  duszê  m¹,  aby  by³a  ona  b³ogim 
mieszkaniem  dla  Niego,  dlatego   te¿  w  du¿ym  stopniu  ¿yje  ona  ju¿  ¿yciem  wiecznym,  bo 
przecie¿   od   czasu   do   czasu   kosztuje  ona  aromaty  Królestwa  Jego.  W  g³êbi  duszy  swej
œpiewam  hymn  na  czeœæ  Oblubieñca  swego,  i  te  b³ogie  s³owa  przenosz¹  mnie  w niepojêt¹
sferê  Jego,   która   niewypowiedzianie   nasi¹kniêta   jest   prawoœci¹   i   mi³oœci¹   Jego,  ¿e  po 
oderwaniu  siê  od  tych  s³odkoœci  Bo¿ych  dusza  moja   w   agonalnym   stanie   wo³a  do  Pana
swego,  aby  wreszcie  zabra³  j¹  z  tego  ziemskiego  pado³u,   który  za   spraw¹  faryzeuszy  nie 
podlega  prawom  Jego.  Na  swojej  krzy¿owej  drodze zachowujê przykazania Bo¿e i w ciemnej 
nocy  ducha  czekam  z  utêsknieniem  na  Boskiego  Oblubieñca,  który nigdy nie zawodzi duszy 
mej  i  wprowadza  j¹  w  niepojêtoœci  Swe,  które  rozpalone  s¹  mi³osnym  p³omieniem  Jego.  

Najmi³osierniejszy   Nauczyciel  Niebieski  ca³y  czas  przygotowywa³  duszê  m¹  do  tak 
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niezwyk³ych  i  nieprawdopodobych  ³ask,  dlatego  te¿  przeprowadza³  j¹  przez nieprzeniknione
ciemnoœci  Swe,  które  znajduj¹  siê  w  niedostêpnych  œwiat³oœciach  Jego,  tak¿e  poza cielesn¹ 
pow³ok¹  ona  bardzo  czêsto  dotyka³a  nieskoñczonej  wiecznoœci,  która  nie  ma nic wspólnego
z  czasem.  Z  woli  mi³osiernego  Kap³ana Niebieskiego w mistycznych nocach dusza ma prawie 
ca³y  czas  wychodzi  poza  czas  i  poza  przestrzeñ,  i  gdy  ona  jest  zjednoczona z Ukochanym, 
to  wiadomo,  ¿e  w  takiej  sytuacji  nie  dzia³a  ³aska  Jego,  lecz  On  Sam,  tak¿e  przeobra¿ona 
w  Niego  poznaje  ona r¹bek najwznioœlejszych i najczystszych tajemnic wiekuistej niepojêtoœci, 
które   pozwalaj¹   poznaæ  jej  ogrom  niezg³êbionej  m¹droœci  Nieœmiertelnego  bez  wiary,   bo
przecie¿  ona  wszystko  widzi  to  naocznie  w  Panu  swym. 

 Duszê   moj¹   niejednokrotnie  przeszyje  duchowy  ogieñ  boleœci  czy  te¿  mi³oœci,  ale
w   tym   nieskoñczonym   Oceanie   cierpieñ   Chrystusowych  zawsze  towarzyszy  jej  Gwiazda
Morska,   Maryja,   która   pomaga   mi   nieœæ   rajski   krzy¿  nadziei,  poprzez  który  dusza  ma 
widzi  œwiat³o  chwa³y  nieskoñczonego  Trójjedynego  Boga, który poprzez wiêzy ³aski i mi³oœci
Swej  tak  bardzo  wi¹¿e  duszê  m¹  ze  Sob¹.   

Dzie³o  Pana  mego,   które   prowadzê  w  Nim  pozwala  duszy  mej  przebywaæ  chocia¿
odrobinê   w   Morzu   wiecznej   szczêœliwoœci,   dlatego  te¿   ona   nad  wyraz  wychwala  Boga 
w  Trójcy   Œwiêtego   Jedynego,   który   wprowadzi³   j¹   w   niepoznawalne  i  w  niewyra¿alne
tajemnice  Swe.  Dusza  moja  jest  na  wskroœ  przepojona  Oblubieñcem  Niebieskim, i ona ca³y 
czas  jest  pe³na  mi³osnego  poznania,   tak¿e   w   uciszonym   ukojeniu  ona  kontempluje  Pana 
swego,  dziêki  któremu  wesz³a  ona  do  œwietlistej,  najczystszej  œwiat³oœci  Jego.

Moje  duchowe  ¿ycie  jest  nad  wyraz  bardzo  bogate,  ale  od  czasu  do  czasu  doznajê
przeokropnych   gorzkoœci   od   strony   szatana   czy   te¿   œwiata,   abym   po   takich   boleœnie 
dotkliwych   cierpieniach,  które   doszczêtnie   wstrz¹saj¹   wszystkie   moje   w³adze  zmys³owe, 
jak  i  duchowe,  mog³am  bardziej  wejœæ  w  Bosk¹  mi³oœæ,   w   której  prawa  natury  nie  maj¹ 
dostêpu,   i   tam   zamkn¹æ  siê  tylko  w  Panu  swym.   Poprzez   swoje   odwieczne   powo³anie 
z    Bogurodzic¹   w   wolnoœci   Bo¿ej   wesz³am   w   g³êbiê   najciemniejszej   duchowej   nocy, 
w  której  wielbiê  Ukochanego,  który  duszê  m¹  niejednokrotnie nape³nia niewypowiedzianym 
szczêœciem,   bo   przecie¿   ona   nie   tylko   odpoczywa  w  Nim,   ale   równie¿  rozkoszuje  siê 
tajemnicami  Jego,  które  poznaje  w  Nim.

¡  Dusza  bowiem  zjednoczona  i  przeobra¿ona  w  Boga,  tchnie  w  Boga  do  Boga,  to 
samo   tchnienie   Boskie,   jakim   jest   Sam   Bóg,   i   bêd¹c  w  Niego  przeobra¿ona  odczuwa 
w  sobie  Jego  tchnienie  ¢ ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ),   dlatego  te¿  samoistny  Trójjedyny  Bóg 
pozwala  duszy  mej  tak  czêsto  przebywaæ  w  Bycie  Swym, mimo, ¿e ona jeszcze nie opuœci³a 
swych  cielesnych  krat  na  ca³¹  wiecznoœæ,  aby chocia¿ odrobinê zasmakowa³a ona w przysz³ej 
szczêœliwoœci   i   przekaza³a   te  niepojêtoœci   ca³emu   zdemoralizowanemu  œwiatu,  w  którym
On  nie  jest  wa¿ny,  jedynie  tylko  bezsensowna  nienawiœæ,  która  zabija  niewinnych  ludzi.

Moje  oczyszczanie  trwa  i  trwaæ  bêdzie  do  koñca  moich  dni,   aby  dusza  ma  mog³a 
przejœæ   jak   najgodniej  do  czystej  nadprzyrodzonej  rzeczywistoœci,   gdzie   prawa   naturalne 
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nie   istniej¹,   tak¿e   wszelkie   nieczystoœci   na   mojej   drodze   krzy¿owej  s¹  usuwane  przez 
nadprzyrodzon¹   jasnoœæ,  w  zwi¹zku  z  czym   dusza   ma   jest   nietykalna  i  chroniona  przez 
niewidzialn¹,  nadprzyrodzon¹  dziedzinê  ³aski.

Wszystkie    rzeczy    widzialne    pobudzaj¹    do   wielkiej   mi³oœci    Jezusa   Chrystusa,
a  najbardziej  Krzy¿  Chrystusowy  obrazuj¹cy  mêkê i œmieræ Odkupiciela,  dlatego te¿ pomimo 
cierpieñ,   przeró¿nych   osch³oœci   i   braku   pociech   poprzez   krzy¿   usilnie  wznoszê  siê  po 
schodach  mistycznych  do  Ukrzy¿owanego,  aby  otrzymaæ  koronê  zwyciêstwa.   Z woli  Bo¿ej 
za  przyczyn¹  Maryi  wznoszê  siê  ponad  swoje  mo¿liwoœci naturalne, i poznajê nadzwyczajne 
i  niewyra¿alne  piêkno  Królestwa  Niebieskiego,   tak¿e  dusza  moja  wzrasta   w   mi³oœci,  aby 
zjednoczyæ  siê  przez  mi³oœæ  z  Bogiem,   dlatego   te¿  wspó³pracujê  z  ³ask¹  Bo¿¹,  dziêkuj¹c 
mi³osiernemu  Zbawicielowi  za  wszelkie  ascetyczne  oczyszczania.

Na   wzburzonych   falach   ¿ycia   naszego   wszyscy  jesteœmy  bezpoœrednio  zale¿ni  od 
Opatrznoœciowej  Opieki  Mistrzów  Niebieskich,  bo przecie¿ potrzebujemy Ich nieskoñczonego 
mi³osierdzia,  œwiat³a  wiary,  daru  ³aski  i  mi³oœci,   którzy   poprzez   ascezê   oczyszczaj¹   nas 
i  kszta³tuj¹  na  wzór  Swój,  aby  Ich  mi³oœci¹  w  czystoœci  serca  i  duszy  Ich  kontemplowaæ.
Duch  Œwiêty  wspiera  Swym  œwiadectwem  naszego  ducha,  tak¿e Duch przychodzi z pomoc¹ 
naszej  s³aboœci  (Rz 8, 11 - 27),  i  doprowadza nas do odpowiedniej œwiadomoœci i wraŸliwoœci, 
aby  w  otoczonej  ciemnoœci  Bo¿ej  mo¿na  by³o  zatopiæ  siê   i   zatraciæ   do   ostatnich  granic 
w   niepoznawalnym,   w   niewyra¿alnym   i   w   tajemniczym  dobru,  tj.  w  Bogu  ( J. Tauler ). 
Oblubieniec  Niebieski,   który   jest   obecny  w  duszy  mej  w  sposób  niewidzialny  wspomaga 
mnie,  przenikaj¹c  mnie  Œwiat³em  Swym  i  wype³niaj¹c  mnie  Sob¹,  abym  poprzez  poznanie 
siebie  -  sz³a  w  g³¹b  duszy  swej  i  jednoczy³a  siê  z  Nim,   i   by³a   jednym   duchem  z  Nim 
oraz  œwiadczy³a  o  Jego  nieskoñczonej  dobroci.

Kapitan   Niebieski   zaszczepi³   córce   Swej   odwieczn¹   mi³oœæ,   która   daje  mi³oœæ 
wieczn¹,  tak¿e  dusza  jej  nieustannie  b³ogos³awi  i  wielbi  Go,  tym  bardziej, ¿e On rozkazuje 
wiatrom  ( Mk  4,  39 - 40 ),   aby   one   bezpiecznie   prowadzi³y  j¹  na  okrêcie  Jego  do  portu 
zbawienia,  którym  jest  On  Sam.  Moja  droga  krzy¿owa  zmierza  ku  Bogu,  który  jest  celem 
ka¿dej  duszy,   tak¿e   z   wielk¹  pokor¹,  z  uni¿eniem  pod  przewodnictwem  Gwiazdy  Morza 
wesz³am  w  niezmierzone  jasne  œwiat³o  Bo¿e,  które  oœlepia  mój  umys³,  i  w  tej oœlepiaj¹cej 
jasnoœci   Bo¿ej   rozum   mój   przesta³   funkcjonowaæ  w  swoim  normalnym  poznaniu,   tak¿e 
z  woli  Bo¿ej  rozumem  Samego  Stwórcy  zaczynam  poznawaæ  tajemnice  Jego.

Moja  mi³oœæ  do  Boga  jest  coraz  bardziej  gorêtsza,  i  wszelkie  smutki oraz cierpienia 
znoszê  dla  Niego ( 1 P 2,  18 - 19 )  wykonuj¹c  z  wolnej  woli  powierzon¹  mi  misjê,  dlatego 
te¿   Córka   Wszechmog¹cego   Boga   Ojca,   Maryja,   która   zosta³a   wyniesiona   na   szczyty 
Odwiecznych  Planów  Mi³osierdzia   dla   ca³ej  ludzkoœci,  czuwa  nad  córk¹  Sw¹  i  æwiczy  j¹ 
w  cnotach,  aby  postêpowa³a  ona  w  sposób  godny  do  wezwanej  misji.

Poprzez   wiarê   wesz³am   w   ciemn¹   noc   ducha,   gdzie   niewidzialny  i  niezbadany
Zbawiciel  jest  obecny  bez  ¿adnych  wyobra¿eñ,  i  z  woli  Jego  zawieszona  jestem w pró¿ni, 
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i  stawiam  czo³a  wszelkim  lêkom  i  zw¹tpieniom  (Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a,  T. Merton),  tak¿e 
poznajê  pewne  prawdy  Bo¿e,  które  ju¿  s¹  podane  w  Piœmie  Œwiêtym,   i   które  nie  mo¿na 
poj¹æ  i  ogarn¹æ  umys³em  lecz  jedynie  ¿yw¹  wiar¹. 

Uczestniczê   w   dziele   w³asnego   uœwiêcenia   i   staram   siê   byæ   czu³a  na  wszelkie
natchnienia  Bo¿e  i  wiem,   ¿e   moja   ziemska  droga  dobiega  ju¿  koñca,  dlatego  te¿  muszê 
bardzo  spieszyæ  siê,   aby  dusza  moja  by³a  najczystszym  lustrem,   aby  w  ca³ej  pe³ni  mog³y 
odbijaæ   siê   w   niej   promienie   Bo¿e.    W   moim   odwiecznym   powo³aniu    mam    unikaæ
niepotrzebnego  obcowania  ze  œwiatem,  i byæ g³ucha na wo³anie stworzeñ i nic te¿ nie widzieæ, 
aby  nie  dopuœciæ do duszy swej wra¿eñ zmys³owych,  które zak³óci³yby jej spokój kontemplacji. 
  

Wol¹  Bo¿¹  jest  moje   u œ w i ê c e n i e  ( 1 Tes  4,  3 )   i   mam  byæ  œwiêta,  bo  Jezus 
Chrystus  by³  Œwiêty  ( Kp³  11,  44 ),   i   muszê   d¹¿yæ  do  doskona³oœci  i  byæ  doskona³¹  jak 
Ojciec  Niebieski  (Mt 5, 48),  i  wiernie  wype³niaæ  rozkazy  i  ¿yczenia  Jego.  Gdybym  mi³oœci 
nie  mia³a,  to  bym  nic  nie  mia³a  i  nic  bym  nie  zyska³a  (1 Kor 13, 1 - 3),  ale  z  woli  Bo¿ej 
wesz³am  w  Ocean  Mi³oœci  i  wznoszê  siê  ponad  poszczególne  stworzenia,  ponad  wszystko, 
co  ziemskie  i  podczas  kontemplacji   w  wewnêtrznym  spokoju  zbli¿am siê do Stwórcy, gdzie 
modlitwa  skupienia  dochodzi  do  g³êbi  duszy,  gdzie  mieszka  Chrystus.

Wszelkie   niebiañskie   uczucia,   które  otrzymujê  od  Stwórcy  nie  nale¿¹  do  rozumu,
tylko   do   w o l i,  tak¿e   ca³¹   w o l ¹   idê  do  Boga  i  wype³niam  prawa  Jego  i  œwiête  rady 
Jego,  i  ¡ muszê  trwaæ  wœród  mroku  i  w  ciemnoœci,  i  d¹¿yæ  do  zjednoczenia  przez  mi³oœæ 
w  wierze,  a  nie  przez  jasne  pojêcia  ¢ ( Œwiêty Jan od Krzy¿a ).  Idê z pokor¹ za Mistycznymi 
Rodzicami  Niebieskimi  i  przed  Ich  tajemnicami  upokarzam  siê,  i  najwa¿niejsz¹  rzecz¹  dla 
mnie  jest  mi³owanie  Ich,  a  wszystkie  marnoœci  ziemskie  mam  za  nic  ( Koh 1,  14 ),   tak¿e 
dziêkujê  Im  bardzo,   ¿e   poprzez   przeró¿ne   cierpienia  przygotowuj¹  duszê  moj¹  do  coraz 
to  nowych  Swych  ³ask,  które  wiod¹  j¹  prosto  w  Ich  Ramiona.

W  drodze  na  duchow¹  Górê  Karmel  trzymam  siê  wiernie  wskazówek  Œ w i ê t e g o 
J a n a   o d   K r z y ¿ a   i   z   pomoc¹  Boga  nic  nie  rozumiej¹c  wchodzê  coraz g³êbiej w noc
ducha,  aby  móc  ponad  wszelk¹  wiedzê zjednoczyæ siê z Chrystusem i nieprzerwanie, z wielk¹ 
uwag¹  w  mi³osnym  skupieniu  trwaæ  w  Nim,   aby   podczas   kontemplacji  Bo¿ej  przenikn¹æ 
odwieczne  prawdy  tajemnic  Bo¿ych  odwiecznie  przeznaczonych  na  duszê  m¹.

Spowiednicy  te¿  potrafi¹  drêczyæ  cia³o  i  duszê,  i  krêpowaæ  postêp,  co  zauwa¿y³a to 
te¿  Œwiêta  Teresa  z  Avila, ¿e czasami cz³owiek zamiast wzmocniæ siê duchowo po Spowiedzi, 
to  jeszcze  musi  odchorowaæ  j¹,   co   sama  mogê  to  powiedzieæ  z  w³asnego  doœwiadczenia, 
tak¿e  Bogu  niech  bêd¹  dziêki  za  tak  wielk¹  ³askê  Jego,   ¿e   da³   mi   tak   doœwiadczonego 
i  m¹drego  Spowiednika,   jakim   by³   Œwiêtej  Pamiêci  ksi¹dz  kanonik  Henryk  Œwierkowski,
z  którym  by³am  w  kontakcie  przez  16 lat,  a¿  do  samej  œmierci  jego.

Doceniam    rolê    solidnej    wiedzy   i   przewodnictwa    duchowego   u    Œ w i ê t e g o 
J a n a   o d   K r z y ¿ a,    tak¿e    biorê    przyk³ad  z  niego,  i  nie   pozwolê   sobie   nigdy   byæ 
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uwiêzion¹  przez  ciasnotê  ducha  przez  jak¹œ  istotê  ziemsk¹ czy zmys³owego kap³ana, dlatego 
te¿  odrzucam  wszelkie  b³êdne  opinie  i  idê  drog¹  najpewniejsz¹,  drog¹ wiary do ods³oniêcia 
tajemnic  Bo¿ych  odwiecznie  przeznaczonych  na  duszê  m¹,   co   oczywiœcie   prowadzi  mnie 
prosto  w  Ramiona  Rodziców  Niebieskich.   

Rodzice   Niebiescy  pragn¹,   aby   ca³a   moja  nadprzyrodzona  misja  dokona³a  siê  jak 
najdoskonalej   w   doskona³ej  kontemplacji,   dlatego   te¿   prowadz¹   mnie   w   ciemnoœciach,
gdzie  dusza  moja  wznosi  siê  w  niewiedzy,  tak¿e  ca³¹  ufnoœæ  z³o¿y³am  w  Ich Rêce i za Ich 
przyczyn¹  spodziewam  siê  wiele  dobroci i mi³osierdzia, tym bardziej, ¿e z Ich woli rozkoszujê 
siê Ich niepojêt¹ i przes³odk¹ doskona³oœci¹.  Przewodnicy  Niebiescy nauczyli mnie prawid³owo 
odczytywaæ  znaki  dobrego  ducha,  który  prowadzi  duszê  moj¹  w  tak  trudnym  odwiecznym 
powo³aniu,  dlatego  te¿  proszê  Ich  usilnie,  aby  z³y  duch  nie  oszuka³  mnie  u³udami  swymi.

Mam  staæ  siê  Tym,   kogo   spo¿ywam  i  we  mnie  ma  dokonywaæ  siê    p a s c h a,  tj. 
przejœcie  od  œwiata  grzechu  do  œwiata  Boga  ( W.  Œwierzawski ),   i   jako  szafarka  tajemnic 
Bo¿ych   muszê   byæ   do   samego  koñca  wierna  Eucharystii  i  odwiecznej  misji,   aby  wydaæ 
owoc   tajemnic   Bo¿ych   odwiecznie   mi   przeznaczonych ( 1 Kor  3,  21 - 42 ).  Skoro  jestem
s³ug¹  Chrystusa  i  szafark¹  tajemnic  Jego,   to   wiem,   ¿e   powinnam   codziennie   spo¿ywaæ 
ukrytego  Zbawiciela,  aby  Chrystus  móg³  codziennie  zmartwychwstaæ  we  mnie  (spo¿ywam 
Cia³o  Chrystusa  za  rzadko,  bo  tylko  w  ka¿d¹  niedzielê  i  w  wielkie  œwiêta  koœcielne ).

Duchowe   Dzie³o   Ukrzy¿owanego   mogê  przekazaæ  jedynie  w  prawdziwej  prawdzie
Jego,   która   poprzez   gorzk¹   mêkê   Jego,   któr¹  niejednokrotnie  przez  krótk¹  chwilê  dane 
mi   by³o   odczuæ,   œmieræ   i   zmartwychwstanie   Jego,   prowadzi  w  niepojête,  zadziwiaj¹ce, 
i  upojne  zaœwiaty  Jego.

Jako   nêdzna   córka   zatroskanego   o   wszystkie   dusze  Ojca  Niebieskiego  musia³am
obumrzeæ,  aby  wydaæ  obfity  plon  Bo¿y,   dlatego   te¿   od  czasu  do  czasu  dusza  ma  b³¹dzi
w  ciemnoœciach  Bo¿ych,   aby  mog³a  ona  wzmocniæ  siê  w  umi³owanym  Oblubieñcu  swym, 
i  poprzez  swoje  odwieczne  powo³anie  powaliæ wszystkich wywrotowych siewców rzekomego 
dobra  i  z³a.  Na  mojej  tak  wyboistej   i   nad   wyraz   urozmaiconej   drodze  krzy¿owej  nigdy 
nie  liczy³am  i  nie  liczê  siê  z  os¹dami  ludzkimi,   bo   os¹dziæ   mnie   mo¿e   jedynie  Kap³an
Niebieski,  który  duszê  moj¹  zna  jak  najlepiej,  dlatego  te¿  jestem  tak  bardzo  silna Bogiem, 
który  wspiera  mnie  w  ziemskim  pielgrzymowaniu,   bo   On   dobrze  wie,   ¿e  w  Nim  nigdy 
nie  zawiodê  Go   i   wype³niê  wszystko,  co  do  ka¿dej  litery  Planu  Przedwiecznego,  dlatego 
te¿  pe³na  ufnoœci  Bo¿ej  wiem,  ¿e  z  pomoc¹  Bo¿¹  dusza  ma  dop³ynie  do  wiecznego Portu 
Zbawienia,  które  na  imiê  ma  Niebo. 

W   duchowym   Dziele   Bo¿ym,    które   prowadzê   dzia³am   przez   transcendetalnego
Trójjedynego  Boga  i  nie  zb³¹dzê,   bo   wszystko   przekazujê   w   powi¹zaniu  z  Eucharysti¹, 
a   ponadto,   co   ja   mam   czyniæ   w   Imiê  Króla  Bo¿ego ?,  to  zawsze  natchnie  mnie  Duch 
Œwiêty  czy  te¿  podpowie  mi  Sam  Mistrz  Niebieski  s³odkim g³osem Swym w samej twierdzy 
duszy  mej,   dlatego  te¿  z  ca³¹  pewnoœci¹  wiem  w  Bogu,   ¿e   przyjdzie   zmartwychwstanie 
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Dzie³a  Bo¿ego,  tak¿e  prze¿yjê  liturgiê  ¿ycia  swego  w  tajemnicy  zmartwychwstania.  

Mistrz   Niebieski   coraz  obficiej  obdarza  mnie  ³askami  Swymi i daje mi tyle ³ask, ile 
uwa¿a za s³uszne,  aby  szatan  nie  zwiód³  mnie,  i  abym  na drodze ciemnej nocy wiary zapar³a 
siê sama siebie,  zapominaj¹c  o  sobie  samej i wchodzi³a w œwiat niebiañskich nieskoñczonoœci. 
Umi³owany  Pasterz  Niebieski  ods³ania  córce  Swej ukryte skarby m¹droœci i wiedzy Królestwa 
Swego  ( Kol 2, 3 ),  która  pragnie  odpocznienia  tylko  w  Nim  na  ca³¹  wiecznoœæ.

Staram  siê   zachowywaæ   we   wszystkich   okolicznoœciach   tak,  jakby  Sam  Chrystus
zachowywa³  siê,  tak¿e  odsunê³am  wszystkich  nieoœwieconych  doradców, i zda³am siê jedynie 
na  Rodziców  Niebieskich  i  Mistyków,   a   przede   wszystkim  na  Œwiêtego  Jana  od  Krzy¿a, 
który  prowadzi  duszê  przez  jasny  i  kosekwentny  ci¹g  rozumowania  prawide³ filozoficznych 
i  teologicznych,   i   opiera   siê   jasno  na  podstawach  dogmatycznych,   opisuj¹c  ¿ycie  duszy,
tak¿e  pozostawia  nam  dok³adny  i  obiektywny  zapis  ca³ego  procesu  przemiany w Chrystusa, 
co  jest  celem  wiary  chrzeœcijañskiej  ( T. Merton ).

Pogr¹¿ona    jestem   w   mroku   ciemnej   nocy   i   Bo¿y   promieñ    oœwieca   mi   moj¹
Chrystusow¹  drogê,   abym   godnie   dotrwa³a  do  koñca  i  zjednoczy³a  siê  z  b³ogos³awionym
owocem  ¿ywota  Mamy  Niebieskiej,  Jezusem  Chrystusem.   Zst¹pi³am   do   ciemnoœci,   która
jest  zas³on¹  Bo¿¹  i  jestem  wewnêtrznie  uspokojona  i  uciszona,  i  z woli Bo¿ej ogo³acam siê 
ze  wszystkiego,  co  podpada  pod  zmys³y,  i  kontynuujê  swoje  odwieczne  powo³anie poprzez 
tajemnicê  kontemplacyjnej  modlitwy,    aby   przekazaæ   ludzkoœci  jak  najbardziej  zrozumiale
niewielki  skrawek  tajemnic  Bo¿ych  odwiecznie  przeznaczonych na dusz¹ m¹,  które mieszcz¹ 
siê  w  tajemniczej  Bo¿ej  mi³oœci. 

K  Mój  czas  ziemski  wkrótce  skoñczy  siê   i   po   œmierci   mej   nie   bêdê  mia³a  ju¿
g³osu,  tak¿e  moje  mistyczne  ksi¹¿ki  przeka¿¹  œwiatu  drogê  krzy¿ow¹  mojego  odwiecznego
powo³ania   wraz   z   jego   fundamentem   wêgielnym   pod   postaci¹  mojej  krzywdy  moralnej
z  9.10.1985 r.  dotycz¹cej  bezprawnego  nie  nadania  mi  stopnia doktora po 3 - ech miesi¹cach
od  momentu  obronionej  ju¿  pracy  doktorskiej,   która   odby³a   siê   na   Wydziale   Rybactwa
Morskiego   Akademii   Rolniczej  w  Szczecinie  na polecenie by³ego dziekana prof. Aleksandra 
W i n n i c k i e g o,  który  przez  Zbawiciela zosta³ naznaczony jak najtrafniejszym nazwiskiem: 
W i n n i c k i,   bo   tylko   on   wszystkiemu   jest   w i n i e n.  Bezkarny  prof. A. Winnicki przy 
wspó³pracy  z  moim  równie¿  bezkarnym  kierownikiem  Instytutu tj. prof. Idzim Drzycimskim,
który   w   re¿imie   komunistycznym  by³  rektorem  Akademii  Rolniczej  i  to  nawet  w  dwóch
kadencjach, “ wspaniale ” przygotowali swój niecny plan “ szyty grubymi niæmi ” z nie nadaniem 
mi  stopnia  doktora,   dlatego   po   wyrz¹dzonej   mi   krzywdzie  moralnej  niesamowicie  mnie
represjonowali  poprzez  zastosowany  nieludzki  mobbing,  abym   odesz³a  z  ich pola widzenia,
ale  ja  odesz³am  wówczas,  nie  kiedy  oni  chcieli,   tylko   kiedy  ja  chcia³am,   co  sta³o  siê  to
z  woli  Bo¿ej.  

Bogu  dziêkujê,   ¿e  wówczas  w  tych  nieludzkich  dla  mnie  czasach  rektorem  uczelni 
by³   nad   wyraz   prawy   cz³owiek  tj.  prof.  R  e m i g i u s z   W ê g r z y n o w i c z,   któremu 
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9. 10. 1992 r.   wys³a³am   list   z   rejsu   z   Recife  z  Brazylii,   który  wówczas  odbywa³am  na 
statku  r / v  Columbus  Iselin  z  Uniwersytetu  Miami,   w  którym  wyrazi³am  mu  wdziêcznoœæ
i  serdeczne  podziêkowania  za  zrozumienie  i  pomoc,   wyœwiadczon¹   mi  niejednokrotnie  na
nie³atwych  etapach  mojej  drogi  naukowej,  jak  równie¿  za  ¿yczliwoœæ  wobec  moich planów 
badawczych  dotycz¹cych  serii  rejsów  pod  najs³ynniejszymi  auspicjami  jednostek naukowych 
U. S. A. i Kanady,  i  wówczas z³o¿y³am na jego rêce takie oto oœwiadczenie, cyt.:  � Jednocznie, 
niech  mi  bêdzie  wolno  dodaæ,  i¿  wobec g³osów wœród pracowników Uczelni na której jestem
zatrudniona  -  chcia³abym zaj¹æ jednoznaczne stanowisko w sprawie mego wyjazdu do Ameryki
Pó³nocnej.  Sk³adam  na  Pana  rêce  oœwiadczenie,  ¿e  mój  pobyt  na  jednostkach  p³ywaj¹cych
uczelni  amerykañskich,   jest  efektem   indywidualnego   i   imiennego   zaproszenia   ze   strony
tamtejszych  instytucji  naukowych.  Otrzyma³am  w / w  zaproszenia  jako  osoba  zajmuj¹ca  siê 
biometeorologi¹  i  podró¿owaæ  bêdê  na  swój  w³asny  koszt.   Oprócz  ju¿  wspomnianego  ju¿
przeze   mnie   ¿yczliwego   poparcia   ze   strony   Pana  Rektora  -  ¿adne  inne  osoby   czy   te¿ 
jednostki   organizacyjne   Uczelni   nie  mia³y  i  nie  maj¹  nic  wspólnego  z  otrzyman¹  przeze 
mnie  ofert¹  uczestnictwa  w  serii  rejsów  na  oceanach  œwiata.  
  

9. 10. 1985 roku,   w³aœnie   w   tym  dniu  spodoba³o  siê  Bogu  zmia¿d¿yæ  mnie  takim
cierpieniem,  jakie  odwiecznie  zaplanowa³  na  duszê  m¹,  to  niech  bêdzie  Mu  za  to wieczna 
chwa³a, bo przecie¿ w ¿yciu przysz³ym bogactwa ziemskie s¹ mi niepotrzebne i nie u¿ywa siê ich
w  s³u¿bie  Bo¿ej  (Ps 48, 17 - 18),  bo choæby kto zyska³ ca³y œwiat, mo¿e utraciæ duszê sw¹  (Mt
16, 26). Skoro pe³nia czasów nadprzyrodzonej misji mej nast¹pi³a na obecn¹ zniewolon¹ Sodomê 
i  Gomorê,  to  wiadomo te¿, ¿e na podstawie jasnego obrazu w sposób rzetelny przedstawionego 
przeze  mnie,  ca³y  œwiat  dowie  siê  o  sposobie  rozliczania  ewidentnej mej krzywdy moralnej, 
która  jak  dotychczas  nie  mia³a  sposobu  przebicia  w  tej  cywilizacji k³amstwa i œmierci, która 
uwa¿a  siê  za  wolna,  ale  w³¹cznie  z  chronieniem  praw  wprowadzonej  bezlitosnej  ideologii.

Mam  wielk¹  ufnoœæ  w  Opatrznoœæ  Bo¿¹,   dziêki   której   zawsze   by³o  i  bêdzie,  aby 
jakieœ  dzie³o  by³o  trwa³e,   to  potrzebne  s¹  ofiary,  krzywdy,   które   stawa³y  siê  kamieniami
w   fundamencie   budowli,    tak   jak   u   mnie   tym  fundamentem  wêgielnym  jest  omawiana
krzywda  moralna  z  dnia  9. 10. 1985 r.  W  Szczecinie  Ojciec  Niebieski  nauczy³  duszê  moj¹ 
pokory,   i   œrodowisko   szczeciñskie  da³o  mi  mo¿liwoœæ  uœwiêcania  siê  i  wejœcia  w  krainê 
nadprzyrodzon¹,  dlatego  te¿  mimo,  ¿e  by³am bezbronna, ale przetrwa³am w tym obozie pracy,
który   tak   bardzo  kontrolowany  by³  przez  bezkarnego  wspomnianego  ju¿  prof.  Aleksandra
Winnickiego  w  ówczesnej  bezprawnej  epoce,  która  jak  widaæ  jeszcze nie zakoñczy³a siê dla
popleczników  z³a.  Przetrwa³am  dzielnie  wszystkie  stacje  drogi  krzy¿owej,  które odwiecznie
by³y   zaplanowane   na   Wydzia³   Rybactwa   Morskiego  w  Szczecinie,  tak  jak  obraz  Œwiêty
Niepokalanej  na  Jasnej  Górze,   gdzie   by³y   kordony,  zakazy,  wiêzienia,  oblê¿enia,  kary ... , 
tak¿e  w  mi³oœci  Pana  naszego  wszystko  pokonamy  w  Nim  na  wiekuist¹  chwa³ê  Jego.  

K  Tego  typu  ludzie jak pan Aleksander Winnicki, który nieustannie t³umi³ niewygodn¹ 
prawdê  mojej  krzywdy  moralnej  przy  pomocy  nad  wyraz  oddanych  sobie  ludzi,  do których
miêdzy  innymi  zalicza³  siê  pan  Idzi  Drzycimski,  Józef  Œwiniarski,  Rajmund Trzebiatowski, 
Juliusz  Chojnacki,  Andrzej  Kompowski,  Zygmunt  Che³kowski,  nie ¿yj¹cy ju¿ pan Kazimierz 
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Miller  czy  te¿  dwaj  panowie  tj.  pan  Sadowski  i  Pruchnicki  z  IMGW,  w obecnych czasach 
boj¹  siê  konfrontacji  z  prawd¹,   która  wesz³a  ju¿  na  drogê  prawn¹,   ale  poniewa¿ dawniej
przez nich wszystkich by³am niemi³osiernie zaszczuta  i  nie  mog³am nawet broniæ siê w obliczu 
tylu  ich  nieprawoœci,  tak¿e  pozwoli³am  sobie  obecnie  na  wymienienie ich nazwisk,  aby ca³y 
œwiat  dowiedzia³  siê  o  b³ogos³awionych  moich wrogach, którzy w ówczesnym czasie mieli mi 
do  zaoferowania  jedynie  k³amstwo,   naigrywanie  siê   z  mej  krzywdy  moralnej  i  nieustanne 
gnêbienia  mnie  poprzez  niesamowity  zastosowany  mobbing.   Wszyscy  oni  publicznie  mnie 
oœmieszali  i  zastraszali,   aby   wymusiæ  na  mnie  ich  zniewolone  pos³uszeñstwo,   abym  ¿y³a 
w  hipokryzji  i  ob³udzie  indoktrynacyjnego  œwiata,  które  zalane jest lawin¹ k³amstw.  W  tym
obozie   pracy   nie   mia³am  zapewnionych  warunków  pracy  w  rozwoju  naukowym,   których
osi¹gniêcia  by³y  torpedowane  i  niwelowane   czego   przyk³adem   jest  w³aœnie  bezpodstawne 
nie  nadanie  mi  stopnia  doktora  na  skutek  intryg zacietrzewionych pseudonaukowców, którzy
w  swoim  zmys³owym  myœleniu  byli  pewni,   ¿e  moja   krzywda   zosta³a   zacementowana  na
wieki.   Gdy  odwo³ywa³am  siê  od  tej  bezprawnej  decyzji zainspirowanej przez dziekana pana
A. Winnickiego,   to   wówczas   on   przeraŸliwym   g³osem   wrzasn¹³   na   mnie   i  w  wielkim
zdenerwowaniu    wykrzycza³   takie   oto   s³owa:   ¡   jak   pani   œmie   podwa¿aæ   œwiêt¹   radê
wydzia³u ¢,  i  pomyœleæ,   ¿e  to  powiedzia³  ateista,  u  którego  przecie¿  œwiêtoœæ  nie  istnieje,
i  poza  tym  jaka  to  mo¿e  byæ  œwiêtoœæ,  skoro  zosta³a  wykonana  z premedytacj¹ przez niego
samego,   a   na   to   podam   jeszcze   j e d e n   n i e z b i t y   d o w ó d,   bo   przecie¿   podczas 
drugiego  g³osowania  z  polecenia  jego  zmieniono  porz¹dek  obrad,   bo   najpierw   mia³o  byæ
g³osowanie  nad  moim  stopniem  doktora,  a  póŸniej  po¿egnanie  prof.  Krzysztofa  Prawdzica,
który  odchodzi³  na   emeryturê  i  by³  przecie¿  promotorem  mojej pracy doktorskiej.  Wiedzia³ 
on  z  góry  o  zamierzonym  perfidnym  wyniku,  dlatego  te¿ w odczuciu jego zrêczniej by³o tak 
zrobiæ,  jak zrobi³,  aby swoj¹ uknut¹ pod³oœæ zostawiæ na zakoñczenie, po której zreszt¹ wszyscy
rozeszli  siê.  To  postêpowanie  jego  by³o  charakterystyczne   dla   poprzedniej  komunistycznej 
epoki,   która  wszelkimi  sposobami,  niejednokrotnie  “  w  bia³ych  rêkawiczkach ”  pozbawia³a 
siê  niewygodnych  ludzi,  tak¿e  mia³  on  za  nic  otwartoœæ  na  dobro  drugiego  cz³owieka,   bo 
dla   niego   nie   istnia³o   prawo   do   prawdy,  w  zwi¹zku  z  czym  dopuœci³  siê  przestêpstwa,
o  czym  piszê  w  dowodach  mej  krzywdy  moralnej  z  9. 10. 1985 roku.   Przy  okazji  dodam, 
¿e   gdy  w  ukryciu  przed  wszystkimi  opublikowa³am  swój  doktorat  pod  swoim  nazwiskiem
w  s³ynnym  Ossolineum,   to   mój  szef  nad  wyraz  “ pobo¿ny ”  katolik  ówczesny  doc.   Józef 
Girjatowicz  udzieli³  mi  nagany  s³ownej  za  to,  ¿e  za  jego  plecami  opublikowa³am doktorat, 
który  przecie¿  dla  niego  jest  czystym  dnem,  co mi to wielokrotnie wypomina³, i nie powinno 
byæ  takie  dno  nigdzie  publikowane,   co   oczywiœcie   nie  przeszkodzi³o   mu  to  w  zrobieniu 
z  niego  plagiatu,  o  czym  to  ju¿  pisa³am,  nawet i obecnie,  gdy wesz³am ju¿ na drogê prawn¹. 

Tak  na  marginesie  dodam,   jakie   to   jest   n i e p r a w d o p o d o b n e,   a  w  œwiecie
pseudonaukowców  jak  najbardziej  mo¿liwe,  bo  na  drugim  moim  g³osowaniu,  które  odby³o
siê  po  obronionej  3  miesi¹ce  wczeœniej  pracy doktorskiej, gdzie przecie¿ by³o pe³ne kworum,
aby  nadaæ  mi  stopieñ  doktora,  to specjalnie nie poproszono dwóch moich recenzentów, którzy 
napisali  dobre  recenzje  i  mieli  jak  najwiêksze  prawo  byæ  na  tym  g³osowaniu,  aby móc ich
zast¹piæ trzema osobymi,  którzy  nie  byli  na  obronie  i  g³osowali  te¿ na “ nie ”, znaj¹c pewnie
tylko tytu³ mojej rozprawy doktorskiej,  aby  by³  to  wspomniany  ju¿  pan  Aleksander Winnicki 
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oraz   Andrzej   Kompowski   i   Józef   Œwiniarski   czyli   podstawili  mi  panowie  karierowicze 
“ œwiniê ”,   jak   to   potocznie   mówi   siê,   i   co  to  te¿  jest  ujête  w  nazwisku  “ wielkiego ”
mêdrca  prof.  Józefa  Œwiniarskiego.  Pogarda   do   prawdy   i   sprawiedliwoœci   te¿  ma  swoje 
granice,  tak¿e  bezkarne  nadu¿ywanie  swoich  stanowisk  powinno  byæ  na potêgê piêtnowane,
a  nie  pacyfikowane  przez  popleczników  niewygodnych  prawd,   którzy   id¹  na  kompromisy 
ze  z³em,  jak to zrobi³a ju¿ pani prokurator Ma³gorzata Wojciechowicz z Prokuratury Okrêgowej 
ze  Szczecina  i  od  decyzji  której  ju¿  odwo³a³am  siê,  o  czym  to  ju¿  pisa³am  na  ten  temat. 

Duchowni  Przewodnicy  Niebiescy   wiele   faktów  uprzedzaj¹  w  moim  odwiecznym
powo³aniu,   aby   nikt   nie   w¹tpi³,   co   do   pochodzenia   dzie³a,  które  jest  dzie³em  Bo¿ym; 
i  dziêki  b³ogos³awionej  ranie  zadanej  mi  przez  miecz  Boleœci  Bo¿ej przez 10 - ciu wrogów, 
o  których  wy¿ej  wspomnia³am,  dusza ma wesz³a na 10 mistycznych schodów,  aby  mog³a ona 
osi¹gn¹æ  10  cnót  heroicznych   i   obci¹æ   10  rogów  smokowi  piekielnemu  ( Pismo  Œwiête ), 
i  ods³oniæ  ludzkoœci  niewielki  r¹bek  tajemnic  Bo¿ych,   które   mieszcz¹  siê  w  niedostêpnej
œwiat³oœci,  i  odwiecznie  by³y  zarezerwowane  dla  niej  do  ich  poznania.

Z  Dawniej  czasami  tak  zastanawiam  siê,   czy   tych   pseudonaukowców  zwi¹zanych 
z  moj¹  krzywd¹  moraln¹  kiedykolwiek  dopadnie  sprawiedliwoœæ  ? ? ?,  nie  znaczy  to,  ¿eby 
ktokolwiek  potêpi³  ich,   bo  przecie¿  to  sta³o  siê  z  woli  Bo¿ej,  ale  o  to  chodzi,  ¿eby  ktoœ
rozliczy³  ich  z  tak  ewidentnej  mojej  krzywdy,  która  zosta³a  wykonana  z  premedytacj¹.

Z³o,   które   otacza³o   i   otacza   mnie   nie  potrafi³o  zniszczyæ  mnie,  bo  si³a  moja  to 
mi³oœæ  do  Boga,  której   nikt   nie  potrafi  zniszczyæ;  a  wszystko  to,  co  robiê  jest  silniejsze  
jak  œmieræ,   bo   Bóg   da³   mi   ¿ycie  i  muszê   to   ¿ycie  wykorzystaæ  zgodnie  z  wol¹  Jego,
dlatego   te¿  z  pomoc¹  Ukochanego  musia³am  wyniszczyæ  siê  dla  Niego  zarówno  w  czêœci 
zmys³owej  jak  i  duchowej,  abym  mog³a  z³¹czyæ  siê  bardziej  z Nim i dokonaæ powierzonego 
mi  odwiecznie  zadania.

Jak  dobrze  wiemy  z  Pisma  Œwiêtego  wrogowie  Boga  pragnêli  zmusiæ  Chrystusa do 
milczenia  i  mówili  szyderstwa  przeciw  Niemu,  a¿  Go  zabito,   bo   czyni³   cuda,   tak¿e   dla 
g³upców  uwa¿aj¹cych  siê  za  ¡ wielkich  mêdrców  ¢  by³  niewygodny,   dlatego   te¿   równie¿ 
i  mnie  nikt  nie  zmusi  do  milczenia,  poniewa¿  w  ¿yciu  mym  by³  ju¿ d³ugi okres milczenia,
a  teraz  wype³ni³a  siê  pe³nia  czyli  nadszed³  czas  mówienia,   aby  ca³y  œwiat  dowiedzia³  siê, 
jakich  to  mamy  na  œwiecie ¡ wielkich mêdrców ¢ w nauce,  którzy  tak  jawnie  popierali moj¹ 
krzywdê  moraln¹  z  bezprawnym  nie  nadaniem  mi  stopnia  doktora,  która by³a fundamentem 
wêgielnym   nie   tylko   Dzie³a   Bo¿ego   ascezy   mistycznej   ods³oniêcia   tajemnicy   Trójk¹ta
Bermudzkiego,  ale  ca³ej  nadprzyrodzonej  misji  mej.

Jako  córka  umi³ownego   Jezusa   Chrystusa  o¿ywiona  Duchem  Jego  wznios³am  siê 
ponad  wyrz¹dzon¹  mi  krzywdê  moraln¹,  ponad  wszelkie  krzy¿e,  ponad  pojêcia  rozumowe,
i  poza  zamierzone  poznanie  teologii,  aby  poprzez  mistyczn¹  dialektykê  poznania  i  mi³oœci
zbli¿yæ  siê  do  Trójcy  Przenajœwiêtszej.   Droga   prawdy   prowadzi   duszê  m¹  do  wiekuistej 
wiecznoœci,   i   z   woli   Ojca   Niebieskiego  muszê  przekazaæ  œwiadectwo  nie  tylko  wielkiej 
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nieprawoœci  pseudonaukowców,  którzy  pragnêli  trzymaæ  mnie w pêtlach k³amstwa, przemocy 
i  œmierci,   ale  równie¿  mam  przekazaæ  wielk¹  nadprzyrodzonoœæ,   które   wtargnê³a  w  moj¹ 
duchow¹  drogê,  która  odbywa  siê  Bosk¹  Moc¹,  dlatego  te¿  dusza  ma  tak  czêsto przebywa 
w  sferze  ³aski  Bo¿ej.

Na  mojej  drodze  doskona³oœci,   która  przebiega  w  ukrzy¿owanej  mi³oœci  Chrystusa, 
która  jest  wskrzeszona  przez  Ducha  Œwiêtego,   nikt  nie  zag³uszy  sumienienia  mego,  bo  ja 
¿yjê  w  mi³osnej  mi³oœci  Stwórcy,  który  tak  czêsto  poch³ania  duszê  m¹  ogiem  niebiañskiej 
radoœci  Swej,  tak¿e  ja  ¿yjê  tylko  Bogiem  i  Nim  jestem  sterowana,  dlatego  te¿  za nic mam 
jakokolwiek  doradztwa  ziemskie,  które  przeciwstawne  s¹  zamierzeniom  Bo¿ym, a poniewa¿ 
wchodzê  w  ducha  osób  trzecich,  dlatego  te¿  w Bogu od razu wiem czy to jest np. prawdziwy 
naukowiec  czy  te¿  pseudonaukowiec,  dlatego  te¿  nigdy  nie  mogê  s³uchaæ  siê  ludzi,  którzy 
odbieraj¹  mi  tê  drogocenn¹  moc  Bo¿¹,  a  poza  tym  w  ¿yciu  swym  3  razy  pos³ucha³am siê 
bliŸnich  w  danej  sprawie,   i   za   ka¿dym  razem  niemi³osiernie  pomyli³am  siê,  co  wszystko 
mam   udokumentowane   w   swoich   ksi¹¿kach.  Nie  liczê  siê  z  g³osami  pseudonaukowców, 
pseudodoradców czy te¿ pseudoteologów,  których  jest  zatrzêsienie  w  tej cywilizacji k³amstwa 
i  ob³udy,  i  którzy  nie  bêd¹  chcieli  przyj¹æ   D z i e ³ a   B o ¿ e g o,   które  prowadzê  w  Imiê 
Chrystusa,  bo  ja  s³ucham  jedynie  g³osu  Bo¿ego,  który jest wiecznym g³osem. Jako mistyczna 
córka   Mistycznego   Kap³ana   jestem   bardzo   mocna   duchem  Koœcio³a   i   prawa  Bo¿ego, 
i  za  spraw¹  Pasterza  Niebieskiego  dusza  ma  wysz³a   z   granic  naturalnego  ¿ycia  i  poznaje 
ona  w  swym  czystym  duchu  niepojête  tajemnice  Bo¿e.

Z  Zdajê  sobie  sprawê z tego, ¿e pseudonaukowcy woleliby,  aby tajemnica Bo¿a ukryta 
przez   ca³e   wieki,  która  zwana  jest  tajemnic¹ Trójk¹ta Bermudzkiego, pozosta³a nadal ukryta 
i   nie   zosta³a   objawiona  tak  jasno  i  tak  konkretnie  w  Osobie  Jezusa  ( Ralph  Martin ),  bo 
przecie¿   poprzez  tê  tajemnicê  ods³aniam  równie¿  ich  bezprawia  na  polu  naukowym,  które
pozbawione   s¹   jakiejkolwiek   m¹droœci   i   rzetelnoœci,  tak¿e  przekazanie  mych  pierwszych 
9 - ciu  ksi¹¿ek  na  stronie  internetowej  bêdzie  najgorsz¹  kar¹  dla  wszystkich tych, którzy tak
bardzo  przeœladowali  mnie,   nie  wiedz¹c  o  tym,   ¿e  to  wszystko  pracowa³o  w  przeciwnym
kierunku,  bo  obecnie  wzmocniona  w  Panu  naszym  na  mej stronie internetowej przemawiam
nie  tylko  do  nich,  ale  równie¿  i  do  ca³ego  zniewolonego  œwiata

Moja    krzywda    moralna   ma   z a   d u ¿ y   w y m i a r    nie    tylko    dla    wszystkich 
mediów,  ale  i  dla  pos³ów  Parlamentu  Europejskiego,   bo   przecie¿  ona  nie  tylko  oœmiesza 
“ wielkich ”  naukowców  Wydzia³u  Rybactwa  Morskiego  Akademii  Rolniczej  w  Szczecinie, 
ale  równie¿  ca³¹  radê  naukow¹   Instytutu  Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej w Warszawie, 
Centraln¹  Komisjê  do  spraw  tytu³u  naukowego  i  stopni naukowych w Warszawie, UNESCO 
we Francji,  ale równie¿ ods³ania grê pseudonaukowców, którzy zrobili z mojej pracy doktorskiej 
tak  liczne  plagiaty   i   nawet  dostali  za  ni¹  pierwsz¹  nagrodê  Ministra   oraz   kompromituje 
ówczesn¹  pracê  urzêdów  w  pañstwie komunistycznym i postkomunistycznym,  gdy zwraca³am
siê  o  pomoc  w  tak  ewidentnej  mej  krzywdzie  moralnej. 

Awans  Jasnej  Góry  do  Duchowej  Stolicy  Polski  dojrzewa³  poprzez  wieki  i  dokona³ 
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siê  w  drodze  jakby  ewolucji  historyczno - religijnej  ( St.  Ro¿ej ),  tak  i  dla  mnie  potrzebny 
by³  czas,  aby  dojrzeæ  duchowo  do  ods³oniêcia  œwiatu  nadprzyrodzonej  misji mej. Nigdy nie 
wiedzi³am  kiedy,  gdzie  i  w  jaki  sposób  bêdzie  przekazane  duchowe  Dzie³o  Niebios,  które
odwiecznie  by³o  zaplanowane na dusz¹ m¹, bo to tylko wiedzia³ jeden Bóg, poza tym w naszym 
wymiarze   nie   mo¿e  dokonaæ  siê  w  pe³ni  ods³oniêcie  tajemnic  Jego,  bo  w  naszym  czasie
brak  jest  g³êbi  Bo¿ej.   ZapowiedŸ  Chrystusa  zawsze  wype³nia  siê  w  pe³ni  czasów  zgodnie 
z  odwiecznym  Planem  Bo¿ym,  aby  to  co  niemo¿liwe  zosta³o  przekazane dla przyrodzonego 
œwiata  zgodnie  ze  s³owami:  ¡ dla  Boga  nie  ma  nic  niemo¿liwego ¢,  czyli  jak widaæ na mej
stronie  ineternetowej  zaczê³am  ju¿  powoli  przekazywaæ  Dzie³o  Stwórcy  na  chwa³ê  Jego.

Na  mej  drodze  krzy¿owej  niejednokrotnie  by³am  wzgardzona  i odepchniêta przez nie
tylko  pseudonaukowców,  ale  równie¿ ró¿nych ludzi, którzy byli rozmi³owani w przemijalnoœci, 
na    któr¹   sk³ada   siê   niesprawiedliwoœæ,   rozpusta,   chwciwoœæ   i   obojêtnoœæ   na   chorych 
i cierpi¹cych, tak¿e odczu³am w sobie smak udrêczenia i zagro¿enia, które nad wyraz wzmocni³o 
mnie   w   tym   pogr¹¿onym,   uciskaj¹cym   bólu,    który    serwowany    by³    przez   nieufnych 
zacietrzewieñców  szatana,  którzy  tak bardzo szczyc¹ siê swoimi pogardliwymi, wynaturzonymi 
prawami. 

Powy¿ej  wspomnia³am  o  adoratorach  z³a,   którzy   rozmi³owani  s¹  w  ustanowionych
prawach,   które   s¹   ponad   prawami   Bo¿ymi,  w  zwi¹zku  z  czym  przepiszê  sen  mistyczny
z  obecnej  mojej  duchowej  ksi¹¿ki,  któr¹  obecnie  przes³a³am,   a   dotyczy   on   w³aœnie  tego
tematu  czyli  dusz  rz¹dz¹cych,   którzy   id¹c   drog¹  potêpieñczej  nowoczesnoœci,  pragn¹  si³¹ 
narzuciæ  nam  wszystkim  ich  zwyrodnia³y  sposób  myœlenia.  

13  marca  2015 r.  po  pó³nocy  we  œnie,  który  odbiera³am  jako  realn¹  rzeczywistoœæ,
spotka³am   ogrom   diab³ów,   tak   mniej   wiêcej   ze   30 - tu,   którzy   szli   w   procesji,  która 
pielgrzymowa³a  do  przysz³oœci  ¿ycia  wiecznego,  ale  jedynie  do  raju  diabelskiego   czyli  do 
piek³a.  Ka¿dy  diabe³  adorowa³ niewielkiej grupie popleczników z³a, którzy mieli serca i umys³y
przenikniête  jedynie  zniewoleniami  i  zwyrodnieniami,  dlatego  te¿  na  co  dzieñ  tyranizowali 
oni  bliŸnich  za  pomoc¹  niesamowitej  przemocy,  przeœladowañ  i  bezprawia.   Pragnê  dodaæ, 
¿e   w   tym   pochodzie  uczesniczyli  g³ównie  najgorsi  rz¹dz¹cy  czyli  “ wielcy ”  tego  œwiata, 
którzy  za  nic maj¹ wiernoœæ królewskiej wolnoœci Pana naszego, która przecie¿ jest królestwem 
¿ycia  i  wolnoœci,  jak  to  powiada  nam  Pismo  Œwiête.   W  tym  ba³wochwalczym  pochodzie,
w   którym   przys³oniêty   by³   blask  prawdy  Bo¿ej  maszerowali  dumnie  miêdzy  innymi  pan
Putin,  Obama,  Tusk,  Komorowski, . ..   i  pani  Kopacz,   którzy  zafascynowani  relatywizmem 
pozbawiaj¹  nas  pokoju  i  mi³oœci  Boskiego  Odkupiciela,  wprowadzaj¹c  jedynie  na  ruchome 
piaski  zamêtu  i  rozpaczy  ( Ojciec  Œwiêty  Franciszek ). 

Z   pomoc¹   Niepokalanej   ¿yjê   w   królestwie   sprawiedliwoœci,    mi³oœci   i   prawdy 
Oblubieñca   Niebieskiego,   dlatego   te¿   tak   bardzo   jestem   uwraŸliwiona   na  wszelkie  z³o
rozpanoszone  na  ca³ym  zdemoralizowanym  œwiecie, w którym lekcewa¿y siê transcendentalne 
prawdy  i  wartoœci,   dlatego   te¿   na   pe³nych   obrotach   pracujê  w  Ukochanym,  aby  wydaæ 
dojrza³y  owoc  z  winnicy  Jego,   jakim   jest   przecie¿  duchowe  Dzie³o  Jego,  które  z  wielk¹ 
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pokor¹  i  rozkosz¹  prowadzê  w  Nim  na  chwa³ê  wiekustego  Imienia  Jego.

Na   mej   drodze   doskona³oœci   w   czystoœci  i  pos³uszeñstwie  niejednokrotnie  jestem 
wtopiona  w  g³êbokich  tajemnicach  Pana  naszego,   dlatego  te¿  nie  lêkam  siê  niepowodzeñ,
trudnoœci,  ani  te¿  chorób  mych,  a  to,  ¿e  ogrom  razy by³am odepchniêta przez bezbo¿ników,
to   by³y   to   najwiêksze   ³aski   jakie  mog³y  dosi¹œæ  mnie  w  tym  zniewolonym  œwiecie,  bo
dziêki   temu   zaczê³am   ¿yæ   w   samotni   swej  z  Umi³owanym,   która   sta³a   siê   dla   mnie 
przeb³og¹  wewnêtrzn¹  pustelni¹,  która  przesi¹kniêta  jest  Oblubieñcem  mym.

K  Gdyby  nie  wyrz¹dzono mi moralnej krzywdy zwi¹zanej z bezprawnym nie nadaniem 
mi  stopnia  doktora,  to  nie  by³abym  powo³ana  do  tak  wielkiego  Dzie³a  Bo¿ego, bo przecie¿ 
ka¿de  nadprzyrodzone  Dzie³o  oparte  musi  byæ  o  cierpienie,  o  Krzy¿,  aby  mia³o ono trwa³e 
fundamenty  z  Królestwa  Niebieskiego,  bo  inaczej  runie,  tak¿e  wszystkie  œwiête znaki czasu 
wskazuj¹  na  g³êbokie  zjednoczenie z Bogiem duszy mej, jako duszy wybranej, tak¿e ju¿ dawno 
sta³am siê ziarnem pszenicy i umar³am, i teraz muszê zmartwychwstaæ, ¿eby wydaæ plon, dlatego 
te¿  proszê  Ukochanego,  aby  pob³ogos³awi³  mój  pszeniczny  ³an, któremu obieca³ zwyciêstwo.

Z  Nie  mo¿na  duchowego  Dzie³a  Pana  naszego,  które  prowadzê  w Nim rozpatrywaæ
bez   mojej   krzywdy   moralnej  zwi¹zanej  z  bezprawnym  nie  nadaniem  mi  stopnia  doktora, 
bo  to  jedno  z  drugiego  wywodzi siê  i  jest  œciœle  zwi¹zane,  tak  jak  Trójca  Œwiêta  i  Mama
Niebieska,   dlatego   te¿   muszê  byæ  zwi¹zana  ze  wszystkim,  bo  to  jest  Dzie³o  Bo¿e,  tak¿e 
wszystkie  znaki  czasu  potwierdzaj¹  moj¹  misjê  i  prowadz¹  duszê  m¹  do  ¿ycia  wiecznego.

Jezus   Chrystus   nieustannie   prowadzi   duszê   m¹   i   nikt   nie   zdyskredytuje  mnie
z  mojego  odwiecznego  powo³ania,  bo  to  jest  Dzie³o  Bo¿e,  a  nie  ludzkie,  bo  jakby to by³o 
dzie³o  ludzkie,  to  nigdy  nie  podnios³abym  siê  po  tak  d³ugim  milczeniu i poniewieraniu siê,
aby  ponownie  uderzyæ  w  wielkich  i  zacietrzewionych  pseudonaukowców,  których nigdy nie 
karze  siê,  mimo,  ¿e  oni  sprzeniewierzyli  siê  prawdzie.  W  obecnej  pe³ni  czasów  rozrywam
w  Bogu  kajdany  zakamuflowanej   mej   krzywdy  moralnej  z  9. 10.1985 r., która jest szokiem 
dla  pseudonaukowców,  którzy  osobowo   s¹   niedojrzali   do   pe³nienia   funkcji  prawdziwych 
naukowców,  poniewa¿  naruszaj¹  ewidentne  prawa  naukowe.

W   nadprzyrodzonej   misji   mej   musi   wspó³pracowaæ  ca³y  Wszechœwiat,  w  którym
wszystko  jest  uporz¹dkowane  i  wszystko  zale¿y  od  najwy¿szej  dobroci  Stwórcy,   i  nic  nie 
dzieje   siê   bez   przyczyny   i   wszystko   prowadzi  do  skutku,   dlatego  te¿  ta  moja  moralna
krzywda  z  9. 10. 1985 r.,    to   p i e r w s z a    p r z y c z y n a,    która   prowadzi  nie  tylko  do
ods³oniêcia   tajemnicy  Trójk¹ta   Bermudzkiego  i   innych  tajemnych  miejsc  na  œwiecie,   ale 
równie¿  do  ods³oniêcia  r¹bka  tajemnic  Najœwiêtszego, które znajduj¹ siê za progiem wiecznej 
œmiertelnoœci,  i  dostêpne  s¹  jedynie  dla  dusz,  tak¿e  wszystko  poznajemy  po skutkach danej 
przyczyny,  bo  jeœli  czegoœ  nie  pozna  siê  w  jego  oczywistej  przyczynie,  to nigdy nie bêdzie 
to  prawdziwe  poznanie  ( Mistrz  Eckhart ).

Stwórca   s³u¿ebnicê   Bo¿¹   Koœcio³a  katolickiego  siostrê  £ucjê  dos  Santos  z  Fatimy
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zostawi³  na  d³u¿ej,  aby  wykona³a  ona w ca³ej pe³ni odwieczne zamierzenia Niebios,  podobnie 
jest  ze  mn¹,  tak¿e  jestem  pos³uszna we wszystkim Zbawicielowi, i dajê siê prowadziæ tak Mu, 
jak  dawniej  Maryja.  Ca³ym  sercem i dusz¹ sw¹ przekazujê swoj¹ nadprzyrodzon¹ misjê,  tak¿e 
podczas   pisania   mego   w   Imiê  Najwy¿szego  umys³   mój   skoncentrowany  jest  jedynie  na 
odwiecznej  prawdzie,  która  jest  niepojêtym  skarbem  zawartym  w  Panu  naszym. 

W  Najœwiêtszym  nigdy  nie  by³o,  nie  ma  i  nie  bêdzie  niepewnych  dróg  i  wszystkie
problemy  mo¿emy  rozwi¹zaæ  jedynie  tylko  w  Nim  poprzez  Bramê  Niebios, Maryjê, dlatego
te¿   poprzez   pokarm   nieœmiertelnego   ¿ycia,   jakim   jest   Œwiêta   Eucharystia  niestrudzenie 
kontynuujê   tak   trudne   i   upojne   Dzie³o   Niebios,   które   w   obecnej   dobie  czasu  zosta³o
w  pe³ny  sposób  nale¿ycie  wy³o¿one  w  Chrystusie.   Na   mej   ciernistej   i   duchowej  drodze 
œwiêtoœci  idê  œladami  Pana  swego,  który  prowadzi  mnie  w  ciemnoœci, tak¿e poprzez Dzie³o 
Jego  adorujê,   uwielbiam  i  modlê  siê  do  Niego,  prze¿ywaj¹c  w  duchu  i  prawdzie  g³êbok¹
obecnoœæ  Jego.   W  niesamowitych  zawieruchach  mego  ¿ycia  Przewodnik  Niebieski  zawsze 
strze¿e  mnie  moc¹  Sw¹,   abym  w   heroicznej  mi³oœci  Jego   wype³ni³a   odwieczn¹   pos³ugê 
wzglêdem  duszy  mej,  która  w  pe³ni  czasów  wyda  b³ogos³awiony  owoc  Jego.

Ojciec   Niebieski   stworzy³   nas  dla  Siebie  i  dusza  moja  nie  zazna  spokoju,  dopóki 
nie  spocznie  w  Bogu,  dlatego  te¿  jednoczê  siê  z  konaj¹cym  Zbawicielem,  i  razem  z  Nim 
wyzwalam  siê  z  niewoli  tego  œwiata,  z  niewoli  z³udnych  doczesnych  wartoœci,   aby  razem 
ze   Stwórc¹   umrzeæ  i  zmartwychwstaæ   w   Synu   Bo¿ym   na   ca³¹   wiecznoœæ  ( T. Merton; 
Mk 3, 11).  B³ogos³awiony  Zbawiciel,  który  odkupiæ  nas  raczy³  przez  Krzy¿,  obecnie wcieli³ 
siê  w  duszê  moj¹,  abym  poprzez  dar  mi³oœci  Jego  mia³a udzia³ w krzy¿u wiecznym, dlatego 
te¿  na  mojej  drodze  krzy¿owej odda³am wszystko Chrystusowi, który córkê Swoj¹ nieustannie 
uœwiêca  poprzez  b³ogos³awione  krzy¿e,  aby  ¿ycie  Jego  sta³o  siê  dla  niej  zasad¹  ¿ycia. 

Do  tego  zdemoralizowanego  œwiata,  który  nie  chce  przyj¹æ  m¹droœci  Pana  naszego, 
to  trzeba  mówiæ  mi³osnymi  s³owami  Pana  naszego  i  to  na  pierwszej  linii  frontu,  i  ja jako
najwiarygodniejszy   œwiadek   Chrystusa   zosta³am   do   tego  uzdolniona,  bo  otrzyma³am  dar
wnikliwego  wchodzenia  w  wynaturzone  dusze,  o  czym  ju¿  pisa³am, tak¿e najlepiej czujê siê 
w  pisaniu  spraw  niesamowicie  trudnych  i  niejednokrotnie  beznadziejnych,  bo w opisywaniu
niepojêtoœci  Niebios,   które  nie  podlegaj¹  formom,   ani  te¿  pojêciom,  mam  wielk¹  s³odycz
i   wówczas   odpoczywam   w   Ukochanym,   ale   trudniej  pisze  siê  mi,   bo   przecie¿  to  jest 
nieopisywalne.  Zawsze  piszê  Samym  Bogiem,  tak¿e  z  ³atwoœci¹  pokonujê  wszelkie  bariery
w  Nim,  bo  On  prowadzi  mnie  w  Sobie,   aby  móg³  byæ  wydany  plon  Jego  w  pe³ni  czasu,
która  jest  wyznaczona  przez  Niego.  

K  Pragnê  poinformowaæ  Wasz¹  Eminencjê,  ¿e  nie  dosta³am  potwierdzenia  odbioru 
na  przesy³kê  polecon¹  z  potwierdzeniem  odbioru  z  24. 02. 2015 r.,   która   skierowana  by³a
do  Waszej  Eminencji,  tak¿e  z³o¿y³am  reklamacjê  na  poczcie,  a  poniewa¿  ostatnio  zaginê³a 
przesy³ka  do  Ojca  Œwiêtego  z  dnia  20. 10. 2014 r.,   a  w³aœciwie  skradziono  mi  j¹,  o  czym
to  pisa³am  ju¿  do  Papie¿a  Franciszka  w  ostatnim  liœcie,   i  obecnie  mam  du¿e  w¹tpliwoœci 
czy  ona  dosz³a  do  Waszej  Eminencji ?,  tak¿e  proszê  poinformowaæ  mnie  na  ten  temat.  
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Ca³a  moja  droga  œwiêtoœci  bardzo  urodzajna  jest  nie  tylko w ³aski Bo¿e,  ale równie¿ 
i  w  krzy¿e,   bo   przecie¿   dokonuje  siê   ona   w   najwiêkszych  przeciwnoœciach  i  udrêkach, 
dziêki   którym   dojrza³am   duchowo   do   Dzie³a   Bo¿ego,  które  prowadzê  w  Panu  naszym, 
i  w³aœnie  dziêki  tym  dotkliwym  cierpieniom  dusza  ma  wesz³a w Bogu do wznios³ych darów 
Królestwa  Niebieskiego,  które  nie  mo¿e  ona  w  ca³ej  pe³ni kosztowaæ, kiedy ona jest w ciele, 
i  skoro  za  spraw¹  Ukochanego  wesz³a  ona  w  niezg³êbione  zamiary  Bo¿e,  to  wiadomo te¿, 
¿e  rozumem  samego  Stwórcy  pojmuje  ona  tajemnice  Jego.

Pomimo  tak  licznych  mych  przeciwnoœci  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,   który   przecie¿   od   samej   wiecznoœci  powo³a³  ka¿d¹  duszê  do  ¿ycia  w  Sobie, 
nawet  te  nienarodzone  dzieci,  bo  przecie¿  ka¿da  dusza  jest  nieœmiertelna. 

Pocieszyciel   Niebieski    towarzyszy    duszy    mej    na   drodze   pokuty,   umartwiania 
i  doskona³oœci,   tak¿e  w  wielkim  zaparciu  i  pokorze  pokonuje  ona  wszystkie  przeciwnoœci 
i  raduje siê  w  Nim,  ¿e  jest  ju¿  coraz  bli¿ej  wiecznej  mety.  Dusza  ma  p³onie nieskoñczon¹ 
mi³oœci¹  Chrystusa,  który  tak  czêsto  nawiedza  j¹  ³askami  Swymi,   ¿e  ona  w  Nim  pojmuje 
niepojête  tajemnice  Jego,  które  znajduj¹  siê  ponad  naszymi  pojêciami.

Zosta³am  powo³ana  do  ¿ycia  dziêki  S³owu  Boga,  które  jest  ¿ywe  i  trwa  (1P 1, 23), 
i  jako  ¿ywy  kamieñ  jestem  budowana  jako  Duchowa  Œwi¹tynia  (1 P 2, 5),  aby  ul¿yæ  Panu
naszemu  w  mêce,  i  aby  ludzkoœæ  poprzez  poznanie  duchowego Dzie³a Jego, które prowadzê
w  Nim,  pozna³a  i  pokocha³a  nade wszystko Jego Samego i Arkê Nowego Przymierza, Maryjê.
Z  pominiêciem  klasztoru  klauzurowego,  Karmelu  jestem  zaœlubion¹  Chrystusowi,   tak  jak 
On  zaœlubi³  Koœció³,   i   wraz   ze   Swoim  Boskim  Oblubieñcem  mam  przejœæ  przez  œmieræ 
i  zmartwychwstanie,  aby  dusza  moja  mog³a  zamieszkaæ  w  Nim  na  ca³¹  wiecznoœæ, dlatego 
te¿  mam  byæ  œwiat³em  dla  cywilizacji  ob³udy,  k³amstwa  i  œmierci. 

To  co  wykonujê  z  woli  Bo¿ej  jest  trudne  i  niewystarczaj¹ce  na  ¿aden umys³ ludzki, 
dlatego  te¿  mój  umys³  stale przebóstwia  siê  za  spraw¹  Boga, aby osi¹gn¹æ godn¹ kulminacjê 
rozpoznawania prawd nadprzyrodzonych,  i  aby mieæ zdolnoœæ przekazywania tajemnic Bo¿ych,
które by³y odwiecznie przygotowane na duszê m¹, tak¿e za wstawiennictwem Niepolalanej w Jej
Synu Jezusie Chrystusie  w  sposób  zrozumia³y  lub  wzglêdnie  zrozumia³y  dla  ca³ej  ludzkoœci
przekazujê  te  niepojêtoœci,  które  s¹  zupe³nie  obce  dla  zwyk³ych  œmiertelników.  Skoro moja
nadprzyrodzona  misja  jest  dla  wielu  zbyt  trudna,  bo  przecie¿  przewy¿sza ona rozum ludzki,
dlatego  te¿  Stwórca  na  mojej  drodze  krzy¿owej  zes³a³  niesamowicie wiele œwiêtych znaków 
czasu,  które  s¹  ¿yw¹  katolick¹  Ewangeli¹,  i  które  potwierdzaj¹  moje  odwieczne powo³anie,
na  które  wype³ni³a  siê  obecna  pe³nia  Bo¿a,  która  przypada  na  obecne  zniewolone  czasy. 

Czas  siê  wype³ni³  na  realizacjê  Dzie³a Pana naszego, które prowadzê w pe³nej komunii
z  Nim,  tak¿e  odwieczny  testament  Jego  urzeczywistnia  siê ku zaskoczeniu przede wszystkim
duchowieñstwa,   którzy   tak   bardzo   “ olewali ” duchowe  przesy³ki  me  skierowane  do  nich, 
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do  których  to  na  pierwszym  miejscu  zalicza  siê  Wasza  Eminencja,   tak¿e  id¹c  nieustannie 
w   obecnoœci  Umi³owanego,   który  oœwieca  mnie  Sob¹  i  daje  mi  te¿  ducha  Swego,   abym
dobrze  sz³a  ( Ojciec  Œwiêty  Franciszek ),  w  cierpiliwoœci,  pokorze  i  mi³oœci  Najœwiêtszego
zakoñczy³am   ju¿   27 - m¹  duchow¹  ksi¹¿kê  pt.:  “  Zdobywanie   mistycznego   szczytu  Góry 
Karmel ”,  czêœæ  4 - ta  ( 84 strony ),  która  nagrana  jest  na  za³¹czonych  dwóch takich samych 
p³ytach  kompaktowych  CD - R  w  folderze  nr. 36.

Zgodnie  ze  zbawcz¹  wol¹  ukrzy¿owanego   i   zmartwychwsta³ego   Boskiego   Mistrza 
wype³ni³am   obietnicê   Jego   odnoœnie   do   duszy  mej   czyli   urzeczywistni³a  siê  wola  Jego 
we  mnie,   dlatego   te¿   na   obecnym   etapie   mej   drogi   œwiêtoœci   z   radoœci¹   i   ufnoœci¹
w  Panu  mym  wypowiadam  s³owa Jego ze Œwiêtego Krzy¿a Jego:  “ wykona³o siê ” (J 19, 30).  

D r o g i   K s i ê ¿ e   K a r d y n a l e,    w    tym   zsekularyzowanym   œwiecie   k³amców 
i   krzywoprzysiêzców  otrzyma³am  wiele  ³ask  od  Mistrza  Niebieskiego,   tak¿e  moja  niemoc
zawsze  jest  wzmaniana  w  Nim,  dlatego  te¿  ¿yj¹c w du¿ym stopniu pe³ni¹ ¿ycia Ukochanego, 
pokonam   i   tê   nieludzk¹   ciszê  od  Waszej  Eminencji  na  me  duchowe  wysy³ki  w  sprawie 
duchowego    Dzie³a    Niebios.   Ka¿dego   dnia   pe³niê   z   pe³nym   oddaniem   wolê   Pasterza 
Niebieskiego,  od którego za wstawiennictwem Niepokalanej uczê siê g³êbokiego pos³uszeñstwa, 
dziêki   któremu   przebywam   w   wymiarze   Boskiej   sprawiedliwoœci,   ale   nigdy  ziemskiej, 
która  jako  wynaturzona  ju¿  dawno  straci³a  swoj¹  prawowit¹  podstawê,  w  zwi¹zku  z czym,
gdy   dalej   nie  otrzymam  odpowiedzi,  to  i  tak  wkrótce  napiszê  do  Waszej  Eminencji,  tym
bardziej,  ¿e  poprzez  duchowe  pisanie  modlê  siê  do Stwórcy, komunikuj¹c siê z Nim w samej
mej   najg³êbszej   g³êbi   mojej   osobowoœci  fizycznej,  jak  i  duchowej  ( Ralph  Martin )  czyli
trwam  w intensywnej modlitwie wewnêtrznej, co jest charakterystyczne dla szóstego mieszkania
duszy,  która  przemienia  siê w Niebieskiego Oblubieñca swego w twierdzy swej, o czym bardzo 
dok³adnie  pisze  Œwiêta  Teresa  z  Avila.   Co   piszê,  to  zawsze  natchnie  mnie  Duch  Œwiêty, 
który  mieszka  w  duszy  mej,   abym   mog³a  jak  najwierniej  wype³niæ  umi³owan¹  wolê  Ojca 
Przedwiecznego  w  Panu  naszym  Jezusie Chrystusie, który jest nad wyraz mi³osierny i ³askawy 
( Ps 11, 4 ),  i  z  ³askawoœci  Swej  wydoby³  nas  z  domu  zag³ady  i  z  ka³u¿y  grzesznego b³ota 
( Ps  40,  3 ),   abyœmy  w  œwietle  praw  Jego  œwiadczyli  o  nieskoñczonym  mi³osierdziu  Jego,
które  pozwoli  wyrwaæ  jak  najwiêcej  zagubionych  dusz  z  g³êbin  piekielnej  otch³ani  na  tym 
zdeprawowanym  œwiecie,  który  prowadzi  do  bram  wiekuistej  œmierci.  

Na  rêce  Waszej  Eminencji  wysy³am  dwie  takie  same  p³yty  kompaktowe  CD - R, na 
których   w   programie   PDF   nagrane   jest   ca³e   Dzie³o  Pana  mego  wraz  z  nowo  napisan¹
27 - m¹  duchow¹  ksi¹¿k¹  pt.: “ Zdobywanie mistycznego szczytu Góry Karmel ”,  czêœæ  4 - ta, 
która   znajduje   siê   w   folderze  nr.  36,   o   czym  wy¿ej  wspomnia³am,  ponadto  kopiê  listu 
skierowanego  do  Ojca  Œwiêtego  Franciszka oraz list od Prokuratury Apelacyjnej ze Szczecina, 
i  gdy  tylko  otrzymam  dowód  nadania  wysy³ki  do  Watykanu,   to   wszystkie  te  listy  znajd¹ 
siê  równie¿  na  mej  stronie  internetowej.      

             Szczêœæ  Bo¿e !

                      Anna  Aniela  Flak
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