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Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !
Drogi  Ojcze  Œwiêty,  zdajê  sobie sprawê  z  tego,  ¿e  “ koœcielne  m³yny wolno miel¹ ” 

i  dobrze  wiem,  ¿e  Koœció³  mo¿e  dopiero  wypowiedzieæ  siê  o  nadprzyrodzonych  sprawach, 
które  dotknê³y  dan¹  owcê,  dopiero  po  jej  œmierci,   ale  nie  znaczy  to,  ¿eby  moje  duchowe
przesy³ki  kierowane  zarówno  do  Waszej  Œwiêtobliwoœci, jak i do Prefekta Kongregacji Nauki
Wiary  kard.  Gerharda  Ludwiga  Müllera  by³y  przez  10 lat  “ olewane ”  czyli nikt je nie czyta, 
w  zwi¹zku  z  czym  nie  mogê byæ w ¿aden sposób zrozumiana.  Pogodzi³am siê z t¹ opornoœci¹ 
i   ociê¿a³oœci¹   jaka   panuje   w   Stolicy   Piotrowej   odnoœnie  nadsy³anych  mych  duchowych
przesy³ek,  ale  nie  znaczy  to,   ¿ebym   zdezerterowa³a   w   duchowym   Dziele  Pana  naszego, 
które  odwiecznie  by³o  zaprogramowane  na  duszê  m¹,   tak¿e   bêdê   puka³a  dot¹d  do  drzwi
Waszej  Eminencji  a¿  one  bêd¹  mi  otworzone,  ale biorê i tak¹ ewentualnoœæ, ¿e nie dostukam
siê  do  niczego,  ale  przynajmniej  wype³niê  wolê  S³owa  Wcielonego,  który  nakaza³ pisaæ mi
i  to  do  samej  œmierci  mej.   To   nieludzkie   i   niekatolickie  ignorowanie  moich  duchowych
przesy³ek,   na   które   nie   ma   ¿adnego  odzewu  w  obliczu  napisanych  w  Chrystusie  przeze
mnie  27 - miu  duchowych  ksi¹¿ek  i  olbrzymiej  serii  duchowych  listów,   œwiadczy   o   tym,
¿e  Ÿle  dzieje  siê   z   elementarnymi   powinnoœciami   w   Stolicy  Piotrowej,  tak¿e  nie  ma  co
dziwiæ  siê,  ¿e  tak  kuleje  œwiat  bezprawia  i  przemocy  skoro  nie  ma  dobrego  przyk³adu  od 
namiestników  Chrystusa.

Z  Nie  jest  wa¿ne  dla  mnie,   kiedy   zostanie  zakoñczony  proces  przebadania  moich
mistycznych  ksi¹¿ek ?,  bo  to  mo¿e  przecie¿  nast¹piæ  po  50 - ciu  latach  po  œmierci mej, ale 
wa¿ne  jest  dla   mnie  przede  wszystkim  to,   aby   ten   proces  badawczy  w  koñcu  rozpocz¹³ 
siê  i  to  w  zasadzie  jest  wszystko,  co  wymagam  w  Imiê  Boga.  To,  ¿e  wszystko  przed³u¿a 
siê w czasie, to jest po to,  aby moja misja sta³a siê bardziej owocniejsza w tym ba³wochwalczym 
œwiecie,  w  którym  wystêpuje  plaga  korupcji,  nêdzy  i  niesprawiedliwoœci,   ale   skoro   przez
ostanie  10  lat  wszystko  napisa³am,  dopracowa³am  i  przeprowadzi³am ogrom korekt w swych
duchowych   ksi¹¿kach,   tzn.,   ¿e   ju¿   wype³ni³  siê  czas  na  otwarcie  przewodu  badawczego
ca³ej   nadprzyrodzonej   misji   mej,   któr¹   prowadzê  ca³ym  sercem  i  dusz¹  sw¹  na  Chwa³ê 
Ukochanego.   Mimo,   ¿e   ta  cisza  na  duchowe  przesy³ki  me  do  Watykanu  sta³a  siê  wielk¹ 
ofiar¹,  ale  Stwórca  i  tak  wie,  ¿e  ja  bêdê  pe³niæ  wolê  Jego  do  ostatniego  tchu  mego,   tym
bardziej,   ¿e   jestem   nasi¹kniêta   niewyra¿alnym  ¿arem  mi³oœci  do  Niego,  który  zaw³adn¹³ 
mn¹  w  ca³ej  pe³ni,   dlatego   tak   œpieszno  by³o   i  jest  duszy  mej  do  wiekuistego  szczêœcia 
w   Domu   Odwiecznego  Pana.   Z  heroicznym  oddaniem  wype³niam  ju¿  ostatnie  dyrektywy 
Mistrza   Niebieskiego   z   góry  wiedz¹c,  ¿e  On  i  tak  w  pe³ni  czasów  upomni  siê  o  Dzie³o
Swe,   które   przekazywa³am   z   urodzajnymi   ³askami  Jego,  œwiêtymi  znakami  czasów  oraz
z  wa¿niejszymi  cierpieniami  i  przeciwnoœciami  na  mej  drodze  œwiêtoœci,  która  zmierza  na
umi³owan¹,  duchow¹  Górê  Karmel.
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Zniewolony   œwiat   rozdarty   konfliktami,   wojnami,   przemoc¹,   niesprawiedliwoœci¹,
zwyrodnieniowymi   prawami    odczuwa    nie    tylko   g³ód   chleba   powszedniego,   a   przede
wszystkim  g³ód  chleba  wiekuistego,  który  w  niewielkiej  namiastce  przekazujê w duchowym
Dziele  Jego,  które nasi¹kniête jest ogromem znaków czasu,  aby  œwiat  uwierzy³  mi  (J 17, 21),
¿e    zosta³am   pos³ana   przez   Najœwiêtszego,    aby    móc    wype³niæ    zbawcz¹    wolê    Jego
w  mi³osiernej  mi³oœci  Jego.   Z   wielkiej   mi³oœci   do   Oblubieñca   Niebieskiego   dusza   ma
wszystko  prze¿ywa  w  Nim,  tak¿e  jest  mocna  w  Nim,  i  moc¹,  mi³oœci¹  i  w  prawdzie Jego 
pod¹¿a  ona  do  portu  zbawienia,  aby  móc  wiecznie  ¿yæ  w  mi³osiernej  mi³oœci Ukochanego.

Dzie³o  Wszechmocnego,  które  w  wolnoœci  Jego  prowadzê  w  Nim oparte jest jedynie 
na  Nim,   i   On   jedyny   jest   inspiruj¹c¹   i   napêdow¹   si³¹   na   mej   drodze  wiary,  mi³oœci
i   nadziei,    która    jest    wolna   od   wszelkiej   nienawiœci   i   przemocy,   tak¿e   przenikniêta 
Ukochanym  przesy³am  prawdziwe  i  mi³osne  orêdzie  nadziei w Nim dla ratowania wszystkich
z³oczyñców   tego   œwiata,    jak    i    ofiar    wojen,    terroryzmu,   porwañ,   niesprawiedliwoœci
i  wynaturzonych  praw  czyli  dla  wszystkich  oziêb³ych  i  zagubionych  dusz.

W   duchu   kontemplacji   S³owa   Wcielonego   poprzez   duchowe  Dzie³o  Jego  nasta³a
pe³nia  czasów,   ¿e  zmierzy³am  siê  z  ca³ym  zniewolonym  œwiatem,   który   pragnie   trzymaæ
ludzkoœæ   w   sieciach   liberalno - lewackich   przesi¹kniêtymi   z³em    czyli    poplecznicy    z³a
odcz³owieczaj¹  spo³eczeñstwo,   a   przecie¿   “  w   œwiecie   bez   prawdy  wolnoœæ  traci  swoj¹
treœæ,  zaœ  demokracja  bez  wartoœci  mo¿e  utraiæ  duszê ”  ( Œwiêty  Jan  Pawe³  II - gi ).

Okrutni   i   nieludzcy   innowiercy  przesi¹kniêci  k³amstwem,   które  nieustannie  g³osz¹ 
doczekali  siê   odpowiedniego   duchowego   Dzie³a   Pana   naszego,   które  w  wierze,  nadziei 
i   mi³oœci   wytrwale   prowadzê   w   Nim,   i   które   trzeba   w n i k l i w i e    p r z e c z y t a æ, 
aby  zmierzyæ  siê  z  Bosk¹  prawd¹,   któr¹   z   woli   Boskiego   Oblubieñca   przekazujê   ca³ej
zniewolnej  ludzkoœci,   w   której   “ wielcy ”  tego  œwiata  promuj¹  chore  prawa  nie  tylko  dla
rodziny,  ale  we  wszystkich  dziedzinach  naszego  ¿ycia.

Na  mojej  ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  dotkliwie  cierpia³am  i  cierpiê,   i  to 
na  wszystkich  frontach,   ale   przecie¿   jedynie   poprzez   przenikliwe   cierpienia,  do  których
zreszt¹  przyzwyczai³am  siê,  mog³am  w  mi³oœci  Oblubieñca  Niebieskiego przekazaæ m¹droœæ 
Dzie³a  Jego,  które  prowadzê  w  Nim,   tak¿e  te  nieod³¹czne  cierpienia  nad  wyraz  uœwiêcaj¹
duszê  m¹.   Nauczyciel   Niebieski   poprzez   b³ogos³awione   cierpienia   kszta³tuje   duszê  m¹ 
na  podobieñstwo  Swe,  abym  jaœnia³a  mi³oœci¹  Jego,  i  grzesznym  dzieciom  Jego, które ¿yj¹ 
jedynie  sob¹,  a  nie  Nim  przekaza³a  rzeczy  niewidzialne,  które  le¿¹  poza  granicami zasiêgu 
si³  naturalnych.  W  cichoœci  i  pokorze  pe³niê  wolê  Boskiego  Zbawiciela,  i na mej duchowej
drodze  nigdy   nie   s³ucha³am,   ani   te¿   nie   radzi³am  siê  zmys³owych  duchownych,   a   tym 
bardziej  œwieckich,  tak¿e  do  koñca  dotrwam  w  Panu  swym,   tym  bardziej,  ¿e  Dzie³o  Jego 
ju¿  jest  zakoñczone  pod  wzglêdem  pisemnym.

Jestem  pokorn¹  s³ug¹  Bo¿¹  i  jako  nieudolna  œwiecka  teolog  duchowoœci  mistycznej
pod¹¿am   do   nadziemnego   ¿ycia,   do   rzeczy   niewidzialnych  i  niepojêtych,   które  zawarte 
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s¹  w  niepojêtym  Trójjedynym  Bogu.   Z   ³aski   Bo¿ej   walczê  si³¹  Bo¿¹  i  zwyciê¿am  sama 
siebie   i   w   najskrytszym   wnêtrzu  duszy  obcujê  z  Bogiem  ¯ywym,  gdzie  w  zjednoczeniu 
przeobra¿eniowym   kontemplujê   Stwórcê.   Jestem   w   wielkiej   mi³oœci  w  Bogu  w  Ob³oku 
niewiedzy,  i  wiedza  wlana  poprzez  ³askê  Bo¿¹  z  pomoc¹  darów  Ducha  Œwiêtego  pozwala 
poj¹æ  mi  Boga.  Za  spraw¹  Ducha  Œwiêtego  ¿yjê  w  najwy¿szej prawdzie Bo¿ej, aby w ¿yciu 
przysz³ym  dusza  ma  mog³a  osi¹gn¹æ  wieczn¹  szczêœliwoœæ.  

Oblubieniec   Niebieski   wyczuli³   duszê  m¹  na  przeró¿ne  cierpienia,  i  jak  ju¿  widzi 
On,   ¿e  d³u¿ej  nie  mogê  udŸwign¹æ  Krzy¿a  swego,   to   pomaga  mi  On  nieœæ  go,  i  czêsto
os³adza   mi   drogê   duchow¹,   bo   przecie¿   podczas  mistycznych  nocy  dusza  ma  opuszcza 
w  Nim  cia³o  i  kosztuje  s³odkoœci z wiecznej Ojczyzny Jego. Dusza ma cieszy siê prawdziwym
spokojem  jedynie  wówczas, gdy opuszcza ona czasoprzestrzeñ w nocach mistycznych i lewituje 
w  Bogu  w  niepojêtych  sferach  doczesnoœci  czy  te¿  nieskoñczonoœci,  bo wtedy smakuje ona 
s³odycz  Bo¿¹  i  rozkoszuje  siê  niebiañsk¹  rozkosz¹  Bo¿¹,   dlatego   te¿  tak  bardzo  spieszno
jej,  aby  opuœci³a  ona  ju¿  próg  œmiertelnoœci  na  sta³¹  wiecznoœæ.

Podczas   mistycznych   nocy   dusza   ma   setki   razy   opuszcza³a   cia³o  w  Chrystusie, 
i  ona  widzia³a  wielowymiarowe  niepojêtoœci  Jego  za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci, tak¿e 
bez  wiary  ona  wierzy  w  to,  co  widzi  przy  jednoczesnym  zrozumieniu wiekuistych tajemnic 
w  Panu  swym,   a   tutaj   pseudonaukowcy  nic  nie  przeczytawszy  chocia¿by  o  objawieniach 
M a t k i   B o ¿ e j   w   Fatimie,  Lourdes, ... ,   i   nawet  nie  zapoznawszy  siê  z  najwiêkszymi 
œwiêtymi,   mistykami   czy   te¿   wizjonerami,   wol¹   podwa¿aæ  dla  swojej  ob³udnej  wygody 
istnienie   realnie   istniej¹cego   Boga,   aby  tylko   œwiat   doprowadziæ   do   moralnej  zag³ady. 
Zdemoralizowany  œwiat  znalaz³  siê  w  autentycznej diabelskiej przepaœci, tzw. pu³apce ob³udy, 
tortur,  k³amstwa i œmierci,  gdzie  w  pogromach  najokropniejszych rzeŸ w sposób makabryczny 
gin¹  nienarodzone  dzieci,  chrzeœcijanie  oraz  ludzie,   którzy   inaczej   myœl¹   jak  tyrani  tego 
œwiata,  a  poza  tym  sporo  istot ludzkich ginie pod wp³ywem eutanazji,  in vitro, podczas badañ
na  komórkach  macierzystych, ...  czy  te¿  pod  wp³ywem  maltretowania  i  najprzeró¿niejszych 
morderstw.   

Mimo,   ¿e   ¿yjemy  w  dobie  cenzury  prewencyjnej,   gdzie  brak  jest  wolnoœci  s³owa, 
w   której   media   lewicowo - libertyñskie   selektywnie   przekazuj¹   informacje,   to   w  mojej
nadprzyrodzonej  misji,  któr¹  prowadzê  w  duchu  prawdy  Bo¿ej,  nie  mo¿e  w  ¿aden  sposób
dotrzeæ  zdominowane  ziemskie  k³amstwo,  które  wymierzone  jest  przeciwko  Panu naszemu,
bo  On  Sam  osobiœcie  czuwa  nad  wszystkim,  dlatego  te¿  nade  wszystko  ufam  Jemu. 

Dusza  ma  ¿yje  w  prawdzie  Bo¿ej  i  jest  dusz¹,   która   nale¿y   do   najukochañszego
S³owa  Przedwiecznego,  i  poprzez  S³owo Wcielone przemawia ona do wszystkich zagubionych 
owiec   za   pomoc¹   nie   tylko   mistycznych   ksi¹¿ek,   które   pisane  s¹  w  Nim,  ale  równie¿
zaczê³am  ju¿  przemawiaæ  na mej stronie internetowej poprzez listy wys³ane do duchowieñstwa.
Z  woli  Króla  Niebieskiego  wype³ni³am  wszystko,   co   by³o  mo¿liwe  do  wype³nienia  na  tej 
grzesznej  ziemi,   tak¿e   z   niewidzialnymi   ¿aglami   Bo¿ymi  zbli¿am  siê  coraz  szybciej  do
Ojczyzny  Oblubieñca  Niebieskiego,  i  jestem  pewna,   ¿e  ju¿  nie  po¿yjê  d³ugo,   bo  Stwórca 
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dobrze  wie,   ¿e   dusza   ma   zbyt   bardzo   mêczy  siê  w  ciele,  bo  jest  rozdarta  na  grzeszn¹
ziemiê  i  Niebo,  i  dosyæ  ju¿  ma  ona  tej  marnoœci  nad  marnoœciami,  bo  ona pragnie ju¿ ¿yæ 
jedynie  mi³oœci¹  Samego  Boga  w  umi³owanej  OjczyŸnie  Jego.

Dusza  moja  p³ynie  na  statku  duchowym  jedynie  pod  auspicjami  Niebios,  tak¿e jako
mistyczna  córka  Jezusa  Chrystusa   wszystko  rozpatrujê  w  kontekœcie  Œwiêtej  Liturgii  Jego,
dlatego   te¿   podczas  modlitwy  pisanej  czy  te¿  duchowej  jestem  pogr¹¿ona  w  Ukochanym.
Gdy  poprzez  wrota  ciernistych  cierpieñ  dusza  moja  wchodzi  w  Ukochanym   do   wznios³ej 
szczêœliwoœci  nad  szczêœliwoœciami  Jego,  to  ona  jest  tam skoncentowana tylko na mi³owaniu 
Jego,  poprzez  które  coraz bardziej ona scala siê z Nim.  Nieskoñczenie dobry Kap³an Niebieski 
zatapia  duszê  moj¹  w  Sobie,  aby  ona  jako  oblubienica  Jego  cierpia³a,  walczy³a i pracowa³a 
w  Nim  i  przez  Niego  czyli,  aby ci¹gle ¿y³a i umiera³a tylko w Nim, aby poprzez to obcowanie 
sam  na  Sam  z  Nim  nabra³a  ona  cech  Jego   i   przez   to  godnie  reprezentowa³a  Jego  w  tej 
cywilizacji  k³amstwa  i  œmierci.

Nieskoñczony   poch³on¹³   ca³¹   moj¹  istotê,   dlatego  te¿  w  szczególny  sposób  czujê
bliskoœæ  Jego  i  z  umi³owaniem  pijê  kielich  goryczy  i  mi³oœci  Jego,  aby  wype³ni³a siê wola 
Jego   ku   radoœci  Jego.  Z  jak  najwiêksz¹  wiernoœci¹  i  starannoœci¹  poprzez  niepojête  ³aski 
Nieœmiertelnego  coraz  bardziej  poznajê  Jego,   dlatego  te¿  pragnê,   aby  dusza  moja  w  tych 
cielesnych  kratach  by³a  niebem  dla  Niego.   W  wewnêtrznym  skupieniu  prowadzona  jestem 
wed³ug  upodobania  mi³osiernego  Boskiego  Oblubieñca,  którego Duch odpoczywa w twierdzy 
duszy  mej,  dlatego  te¿  ona  tak  czêsto  zalana  jest  mi³oœci¹  i  radoœci¹  Jego.  Jako  duchowa 
córka   Wodza   Niebieskiego   jestem   zatracona   i   zagubiona   w  Nim  Samym,  i  w  pokorze 
i  wiernoœci  Jego  wznios³am  siê  ponad  to  wszystko,  co  przemijaj¹ce  i  œmiertelne,  aby  móc 
¿yæ  tylko  w  wiecznych  bogactwach  i  rozkoszach  Jego,  który  nieustannie  obdarowuje  mnie 
nadprzyrodzonymi  kwiatami  i  wonnoœciami  z  najczystszej  Ojczyzny  Swej.

Dzie³o   Kap³ana   Niebieskiego   prowadzê   przez   Niego  Samego  w  Duchu  Œwiêtym,
tak¿e   oœwiecona   w   Umi³owanym   prze¿ywam  swoje  zjednoczenie  z  Nim  w  zgie³ku  tego
zdeprawowanego  œwiata,  ale  z  dala  od  niego,  bo  przecie¿  ono odrzuca mistyczne cia³o Pana
naszego  czyli  Koœció³  Jego  wraz  z  Nim  Samym,  i  ¿yje  jedynie  w  œwiecie  materii,  co  jest
przeciwstawne   memu   ¿yciu,   bo   ja   ¿yjê   jedynie   w   m¹droœci  mistycznej,    w   której  te¿ 
przekazujê  swoje  odwieczne  powo³anie.  Ja  jako s³u¿ebnica Pañska poprzez Dzie³o Pana mego 
adorujê  Jego,  wychwalaj¹c  Go  pod  Niebiosa  za  tak  wielkie  wyró¿nienie  duszy  mej,  ¿e da³ 
On  poznaæ  jej  niewielk¹  cz¹stkê  m¹droœci  Swej,   aby   poprzez  to  wch³oniêcie  nabra³a  ona 
mocy  Jego  i  wyda³a jak najdorzalszy owoc z Królestwa Jego.  Dusza ma rozpalona mistycznym 
ogniem   mi³oœci   Oblubieñca   swego   niejednokrotnie   znajduje  siê  w  nadziemskiej  jasnoœci 
w   nadludzkim  majestacie  chwa³y  Ukochanego,  gdy  w  nocach  mistycznych  opuszcza³a  ona
w  Nim  czasoprzestrzeñ,  tak¿e daje ona œwiadectwo prawdzie swojego odwiecznego powo³ania, 
które  skierowane  jest  do  ca³ej  ludzkoœci   i  wszystkich  nastêpnych  pokoleñ.

Œwiadoma  jestem  swoich  ograniczeñ  w  Boskim  Oblubieñcu  mym,  który  odwiecznie
powo³a³  mnie  do  szerzenia  niezniszczalnych,  nieœmiertelnych  tajemnic  Swych,   tak¿e   ¿yj¹c 
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w   pe³nej   komunii  z  Nim,   tj.  w  osobistej  relacji  z  Nim,   wiadomo,   ¿e   wszystkie   swoje 
energie  duchowe,   jak   i   fizyczne   oddajê   Umi³owanemu,   który  przecie¿  z³o¿y³  w  ofierze 
Samego  Siebie  za  nas  wszystkich.  Tylko   dziêki   mi³oœci,   która   jest   oœwiecona  rozumem
i  wiar¹  przechodzê  chwilowe  ciemnoœci,   które   nasi¹kniête  s¹  cierpieniem,  i  które  te¿  nie 
zawsze   oœwiecone  s¹  œwiat³em  Boskiego  Odkupiciela.   Na   mej   drodze   duchowej   jestem 
mi³oœnikiem  samotnoœci,   i   w   mojej   umi³owanej  samotni,   w   której   jestem   przywi¹zana 
jedynie  do  rzeczy  wiecznych,  wyciszam  siê  wewnêtrznie,  aby  móc  s³yszeæ  g³os Pana mego, 
dziêki  któremu  jestem  duchowo zjednoczona z Nim, nabieraj¹c te¿ z ka¿dym dniem cech Jego.

Coraz   czêœciej   zamykam   siê  w  umi³owanym  Oblubieñcu  swym,   który  przedziwn¹ 
moc¹   przenika   duszê  m¹,  a  poza  tym  On  ods³ania  jej  tajemnice  Swe,   które  znajduj¹  siê 
w   Jego   niepojêtej   Boskiej  Istnoœci.   Dusza  moja  wyœpiewuje  pieœñ  do  Boskiego  Mistrza, 
który   nieustannie  razi  j¹  œwiat³em  Swym  i  poci¹ga  j¹  do  Siebie,   aby   On   zabra³   j¹   ju¿ 
do  Siebie,   bo   ona  pragnie  zupe³nie  zapomnieæ  o  sobie  i  w  spokoju  Jego  ¿yæ  tylko  Nim.
Król   Mi³osierdzia,   Jezus   Chrystus,   który  jest  utajony  w  twierdzy  duszy  mej   nieustannie 
rozpala   mi³oœæ   Sw¹    w   niej,   tak¿e   ona   zatopiona   w   nieskoñczenie   niepojêtym  zdroju 
mi³osierdzia  Jego  próbuje  chwilowej  rajskiej  szczêœliwoœci,  która jest nie do wypowiedzenia. 

Ja,   jako   córka   Zbawiciela  jestem  w  Chrystusie  Jego  Cia³em  i  jestem  w  Koœciele, 
i  za  pomoc¹  wiary  poznajê  Boga  przez  Jezusa  Chrystusa  w  Duchu  Œwiêtym,   tak¿e   mam 
byæ  pos³uszna  Trójcy  Œwiêtej  i  Mamie  Niebieskiej  a¿  do  œmierci   ( Flp  2,  7 - 8 ).    Z  woli 
Bo¿ej   poprzez   L i t u r g i ê   przesz³am  od  niewiedzy  do  nadprzyrodzonej  wiedzy,  od  tego 
co  ukryte,  do  tego  co  jest  ju¿  ods³oniête  i  objawione  w  dziejach, i ods³onione coraz wiêcej 
w  ka¿dej  sakramentalnej  czynnoœci  ( W. Œwierzawski ),   tak¿e  Duch  Œwiêty  prowadzi  mnie 
do  najg³êbszego  poznania  Jezusa  Chrystusa,  jakie  jest  mo¿liwe  w  tym  ¿yciu.

Podczas   mojej   duchowej  drogi,  która  po  stopniach  mistycznych  prowadzi  do  Ojca 
Przedwiecznego   dusza   moja   jest   oœwiecana,  wzmacniana  i  wynoszona  przez  Niego  poza
naturalne  granice,  aby by³a ona przemieniona w cierpi¹cego Chrystusa i wyda³a nadprzyrodzony
owoc  Królestwa  Jego,   dlatego   te¿   jestem   niewolnikiem   mi³oœci   Bo¿ej  i  wstrzymujê  siê 
od  wszystkiego,  co  nie  jest  wol¹  Bo¿¹,  aby  w  doskona³ej  wolnoœci  Bo¿ej  poj¹æ  tajemnice
Bo¿e.  Zapad³am  siê  w  Bo¿ym  pokoju  i  wolnoœci,  tak¿e  jestem  podatna  na  dzia³anie Bo¿e, 
i   poprzez   dar   zrozumienia,  wiedzy  i  m¹droœci  pod  przewodnictwem  Niepokalanej  jestem 
doprowadzana  do  mistycznego  zjednoczenia  z  Bogiem.

Na   swojej   drodze   krzy¿owej  otoczona  jestem  ob³okiem,  chmur¹  niewiedzy  Bo¿ej, 
i   z   woli   Bo¿ej   biernie  jestem  poci¹gana  przez  Boga  w  Jego  g³êbok¹  wewnêtrzn¹  ciszê, 
abym   mog³a   w   samotni   kontemplowaæ   tajemnice  Bo¿e odwiecznie przeznaczone na duszê
m¹,  które  zawarte  s¹  w  Panu  naszym.  Niezast¹piony  i  najukochañszy  Stwórca zalewa mnie 
jasnoœci¹  Sw¹,  i  w  misterium  œmierci  i  zmartwychwstania  objawia  mi  tajemnice Swe, które 
mo¿na  posi¹œæ  jedynie  wówczas,   gdy   zainteresowanym  siê   jest   Bogiem  wewn¹trz  siebie,
i   patrzy   siê   na   swoje   wewnêtrzne   ¿ycie   oraz   utrzymuje   siê   duszê  w  stanie  czystoœci 
i  ch³onnoœci  s³ów  Bo¿ych.
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Nauczyciel  Niebieski  w  tajemniczy,  duchowy sposób obcuje z dusz¹ moj¹ i przekazuje
mi   tajemnice   Swe,   które   przerastaj¹   rzeczywistoœæ   naturaln¹,   i   które   mo¿na   osi¹gn¹æ 
w  czystej  mi³oœci  przebóstwionym  umys³em Jego.  Z woli Oblubieñca Niebieskiego mistyczne
doœwiadczenia  duszy  mej  niezmiernie  wzrastaj¹  w  Nim  w  rzeczywistym,  nadprzyrodzonym 
œwiecie  Jego,   kiedy  we  œnie  ona  opuszcza  w  Nim  czasoprzestrzeñ,  tak¿e  wszystko  to,  co 
dzieje  siê  z  ni¹  za  zas³on¹  progu  œmiertelnego,  to  jest  wy³¹cznie  bezpoœrednia  interwencja 
Zbawiciela,  w  którym  ona  lewituje  i  poznaje  niepojête  tajemnice  Jego  mi³oœci¹ Jego, tak¿e 
kiedy  dusza  moja  ponownie  goœci  w  tymczasowym  ciele,   to   mêczy   siê   ona   t¹   ciasnot¹ 
cielesnego  wiêzienia  i  d³awi  siê  t¹  brudn¹  sprawiedliwoœci¹ doczesnego œwiata, gdzie mo¿na 
rozczarowaæ   siê   na   ka¿dym   kroku   pocz¹wszy   od   prezydenta,  a  skoñczywszy  nawet  na 
proboszczu  i  spowiedniku. 

W  tym  zniewolonym  œwiecie  zwolennicy z³a na czele z agresorami laicyzmu zas³aniaj¹ 
siê  kator¿niczymi  i  niewolniczymi  ustawami,  które  zosta³y  wprowadzone przez nich samych, 
i   które   podawane   s¹   jako  “ autorytet ” przemijaj¹cej  doczesnoœci,   tak¿e  wypaczenie  tych
praw  wo³a  o  pomstê  do  Nieba,   i   mimo,  ¿e  jestem  pogr¹¿ona  w  nicoœci  nad   nicoœciami,
w   której  w  ca³kowitej  ufnoœci  s³u¿ê  Najœwiêtszemu  zarówno  w  chorobie,  niedomaganiach, 
doœwiadczeniach,  jak  i  w  przeciwnoœciach,   ale  nie  znaczy  to,  ¿ebym  nie  napisa³a  prawdy, 
która  duszy  mej  zapewnia  ciernisty  wieniec  mi³oœci  Bo¿ej.

Sterowana   Najwy¿szym   przekazujê   Dzie³o   Jego   na   miarê  3 - go  tysi¹clecia,  aby
rozwiaæ  wszystkie  w¹tpliwoœci  niedowierzaj¹cym  kap³anom,   którzy  bêd¹  rozpatrywaæ  moj¹
nadprzyrodzon¹   misjê,   bo   przecie¿   zdajê   sobie   sprawê  z  tego,   ¿e   wielu  namiestników
Chrystusa  nie  zrozumie  mojej nadprzyrodzonej misji, ani te¿ ca³ej g³êbi dzia³ania Pana naszego 
w  duszy  mej,  bo  nie  ka¿da  owca  Bo¿a  jest  oœwiecona  Duchem  Œwiêtym, a poza tym wielu 
jest pogr¹¿onych w ciemnoœciach diabelskich,  tak¿e nie interesuj¹ siê oni sprawami duchowymi.

D r o g i    O j c z e,    na    swojej    drodze    œwiêtoœci    z   pomoc¹   ³aski   Ukochanego 
wszystko  pokonam,  bo  przecie¿  On  jest  zawsze  ze  mn¹,  i  wiadomo,  ¿eby  nie  ³aska  Jego,
to  nigdy  nie  podjê³abym  siê  tak  wielkiego  Dzie³a  Jego,  ani  te¿  nie  dozna³abym  tak  wielu 
³ask,  które  dosiêgaj¹  duszê  m¹,  gdy  ona  jest  w  ciele,  a  nawet  i  poza  cia³em.  Nie potrafiê 
ju¿  ¿yæ  bez  Oblubieñca  swego,   który   zna   wszystkie  moje  pragnienia  i  wady,  dlatego  te¿ 
w   zaza¿y³ej  przyjaŸni  z  Nim  ¿yjê  tylko  dla  Niego,   i   za   spraw¹   Jego  dusza  moja  coraz 
czêœciej  zanurza siê w niepojêtej mi³oœci Jego.  W zaparciu siê siebie samej w g³êbokiej pokorze 
i  w  œwiêtym  pos³uszeñstwie  dla  Najœwiêtszego,   który  nagli  mnie,  abym  czêœciej  pisa³a  do
Waszej  Eminencji,   piszê   nastêpn¹   mistyczn¹   ksi¹¿kê,   aby   móg³  dope³niæ  siê  odwieczny 
Plan  Niebios.  Jestem  sama  ze  S³owem  Wcielonym,  tak¿e  mam  wszystko,  i  w  Nim  jestem
gotowa  na  wszystko,  a  poniewaŸ  pragnê  ul¿yæ  Mu  w  mêce  Jego,  dlatego te¿ poprzez moje
pisanie   pragnê   pojednaæ   wszystkich  z  Panem  naszym,   aby  w  ¿yciu  przysz³ym  wszystkie 
dusze  nasze  by³y  zbawione. 

Gdy  piszê  Bogiem,  to  dusza  moja  tonie  w  Panu  swym,  ale  duch  duszy mej odbiera 
natchnienia Jego,  tak¿e  poprzez  umys³  swój  w  powi¹zaniu zakodowanymi w pamiêci ³askami 
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Jego  przekazujê  swoje  duchowe  ¿ycie,  aby  poprzez  moje mistyczne ksi¹¿ki dusze zagubione 
i  samotne  ¡ dozna³y  pocieszenia  i  nabra³y  odwagi,   aby  obcowaæ  z  ukochanym  Sternikiem 
Niebieskim ¢,  jak  to  te¿  mawia³a  Œwiêta  Faustyna  Kowalska. 

Dziêki  Opatrznoœci  Bo¿ej  owoce  mojej  krzywdy  moralnej  z  9. 10. 1985 r.,  kiedy  to 
w  re¿imie  komunistycznym  komisja  w  zupe³nie  innym  sk³adzie  bezprawnie   nie  nada³a  mi 
stopieñ  doktora  po  3 - ech  miesi¹cach  od  momentu obrony pracy doktorskiej,  s¹  niezmiernie 
du¿e  i  dojrza³e,   bo  w³aœnie,   dziêki  temu  b³ogos³awionemu  krzy¿owi  mog³am  oderwaæ  siê 
od  grzesznej  doczesnoœci  i  w  Panu  swym  wejœæ  w najciemniejsz¹  noc  wiary  i  ducha,  a co 
za   tym   idzie   dusza   moja   mog³a  wch³aniaæ  niepojêtoœci  Jego  mi³oœci¹  i  m¹droœci¹  Jego. 
Ta   lecznicza,    moralna   krzywda   zadana   przez   panów   pseudonaukowców   ze   Szczecina
odwiecznie  by³a  zaplanowana  na  duszê  moj¹,  tak¿e  ona  odby³a  siê  z dopuszczenia Bo¿ego, 
bo   przecie¿   w³aœnie   ona   jest   fundamentem   wêgielnym   Dzie³a   Bo¿ego,  które  z  pokor¹ 
i  mi³oœci¹  Oblubieñca  swego  prowadzê  w  Nim,   czego   efektem   jest   ju¿   27  mistycznych 
ksi¹¿ek,  które napisa³am w Nim na Chwa³ê Jego,  aby  ratowaæ  ca³¹  ludzkoœæ  przed  Herodami 
tego   œwiata,   którzy   promuj¹   najprzeró¿niejsze   totalitaryzmy.    Dziêki   tej   b³ogos³awionej 
krzywdzie  z  9. 10. 1985 r.  na  mieliŸnie  niesamowitych  grzechów  œwiata dojrza³am duchowo
w  Panu  swym  do  swojej  nadprzyrodzonej  misji,   która   uderza   we   wszystkie   mafie   tego 
œwiata  pocz¹wszy od pseudonaukowców, pseudorz¹dz¹cych, ... , a skoñczywszy na agresywnych 
laickich patriotach,  którzy  d¹¿¹  do  laicyzacji  nie  tylko  Europy,  ale  i  ca³ego  œwiata.  Owoce 
moich  krzywd,  cierpieñ,  osch³oœci  czy  te¿  najprzeró¿niejszych  doœwiadczeñ s¹ ju¿ widoczne, 
a  najbardziej  bêd¹  widoczne  po  œmierci  mej,  tak¿e  nie  szczêdzê  wysi³ku  na  swojej drodze 
doskona³oœci,  bo  wiem,  ¿e poprzez pe³nienie tak wielkiego Dzie³a Wszechpotê¿nego pomagam 
wielu,  wielu  duszom,  które  odrodzone  w  Panu  naszym  bêd¹  ustawicznie  pod¹¿aæ  za  Nim. 
 

Z  Minuta   ukartowanego   i   starannie   przygotowanego   g³osowania   przez   dziekana
prof.  Aleksandra   Winnickiego   przy   aprobacie   prof.   Idziego   Drzycimskiego,     Rajmunda
Trzebiatowskiego   i   ówczesnego   doc.,   a   obecnego   prof.   Juliusza  Chojnackiego  oraz  ich
towarzyszy  w  sprawie  nie  nadania mi stopnia doktora 9. 10. 1985 r.  po  obronionej 3 miesi¹ce 
wczeœniej  pracy  doktorskiej  w  re¿imie  komunistycznym,  o  czym  wy¿ej wspomnia³am, która 
wydarzy³a  siê  na  by³ym  Wydziale  Rybactwa  Morskiego  Akademii  Rolniczej  w  Szczecinie, 
który   obecnie   zwie   siê   Wydzia³em   Nauk   o   ¯ywnoœci   i   Rybactwa,   nigdy   nie   bêdzie
przebadana,  co mówi o tym list datowany 14. 04. 2015 r.   z   P r o k u r a t u ry   R e j o n o w e j 
S z c z e c i n  -  N i e b u s z e w o   ze   Szczecina,   poniewa¿  we  wszystkich  przedstawionych
przeze    mnie    przestêpstwach   nast¹pi³o   przedawnienie   karalnoœci   czynów   na   podstawie
art. 17 § 1 pkt 6 kpk   czyli   moim  oprawcom  upiek³o  siê  w  poniesieniu  kary,  bo  przecie¿ 
nie  ponieœli  absolutnie  ¿adnej  konsekwencji  swoich  haniebnych  czynów.

G³ówny   winowajca   pan   dziekan   Aleksander   Winnicki  otrzyma³by  najmniej  3 lata
wiêzienia  z  art. 231 § 1 kk,    o    czym    mówi    postanowienie   o   odmowie   œledztwa  za  to,
¿e  dopuœci³  siê  w  sposób  karygodny  swoich  obowi¹zków  s³u¿bowych,  czyli  zszarga³ dobre 
imiê  “ œwiêtej rady wydzia³u ”,  jak  to  sam  osobiœcie  nazwa³  j¹ “ œwiêt¹ ”,  gdy w ówczesnym
czasie   przysz³am   do   niego   z   odwo³aniem  od  tej  haniebnej  decyzji  zainspirowanej  przez 
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niego  samego.  Panowie  pseudonaukowcy  nadu¿yli  nie  tylko  swoich  stanowisk,  ale  równie¿
naruszyli  ewidentne  prawa  w  mojej  przedstawionej  krzywdzie  moralnej  za co œcigani byliby
z art. 271 § 1 kk  i  art. 231 § 1 kk,   o   czym   mówi   postanowienie   pani   prokurator   A n i t y 
S a d l a k - M a g d i j   z  P r o k u r a t u r y   R e j o n o w e j   Szczecin - Niebuszewo.  Wed³ug
tego  postanowienia  z  14 - go  kwietnia  2015 roku   ukarana   by³aby   nie  tylko  “ œwiêta ” rada
ówczesnego  Wydzia³u  Rybactwa  Morskiego,   która   dopuœci³a  siê  licznych  przestêpstw,  ale
równie¿  Centralna  Komisja  do  Spraw  Tytu³u  Naukowego  i  Stopni Naukowych z Warszawy,
która  zaniecha³a  skierowania  mej  pracy  doktorskiej  do  dwóch oœrodków naukowych i dwóch
profesorów,  tak¿e  udowodni³am  na  arenie ca³ego œwiata o ewidentnej mej krzywdzie moralnej,
któr¹  obecnie  wygra³abym,   gdyby  nie  by³o  przedawnienia  karalnoœci  czynów  na  podstawie 
art. 17 § 1 pkt 6 kpk. 

Swoj¹   pod³¹   bezkarnoœci¹   pseudonaukowcy  mej  krzywdy  moralnej  z  9. 10. 1985 r.
zwi¹zanej   nie   nadaniem   mi   stopnia   doktora   po   obronionej  3  miesi¹ce  wczeœniej  pracy
doktorskiej  nie  uciszyli  swej  ofiary  czyli  mnie,  chocia¿  latami  bezowocnie próbowali, tak¿e
nikt  nie  zakneblowa³  mi  ust  na  prawdê,  która  po  tak  wielu  latach  zmartwychwsta³a,  tak¿e
nie  da  siê  jej  w  sposób  jawny  tuszowaæ i spacyfikowaæ, bo ona ju¿ wysz³a na œwiat³o dzienne
i  to  dziêki  omawianej  pani  prokurator   A n i t y   S a d l a k  -  M a g d i j,  która  nie  ba³a  siê
prawdy  i  nie  posz³a  na  kompromisy  ze  z³em,  jak  to  np.  zrobi³a pani prokurator Ma³gorzata
Wojciechowicz  z  Prokuratury  Okrêgowej w Szczecinie,  ¿e póŸniej ponownie by³am zmuszona
pisaæ  odwo³anie  do  Prokuratura  Generalnego  Andrzeja  Seremeta.   

K  Na  podstawie  mej  krzywdy  moralnej  zwi¹zanej   z   bezkarnym   nie  nadaniem  mi
stopnia  doktora,  który  obroni³am  i  opublikowa³am  te¿ w s³ynnym Ossolineum, i z którego te¿ 
powsta³o  sporo  plagiatów,  widaæ jak bardzo obsadzona jest niedouczonymi, niekompetentnymi 
osobami  czyli  pseudonaukowcami  Centralna  Komisja  do  Spraw  Tytu³u  Naukowego i Stopni 
Naukowych  w  Warszawie,  która  nigdy  nie  reagowa³a na przedstawione przeze mnie dowody, 
które  œwiadczy³y  o  wielkiej  wartoœci  mej  pracy  doktorskiej,   ani   te¿   na   ich   przestêpstwa 
i  przestêpstwa  mojej  by³ej  uczelni, w której dokonano tego haniebnego czynu opartego o filary
tak  jawnej  niesprawiedliwoœci.  Ta  bezkarna  Komisja  do  Spraw  Tytu³u  Naukowego i Stopni 
Naukowych  od  samego  pocz¹tku  robi³a  wszystko,  aby  tylko  nie  nadaæ  prawid³owego biegu 
sprawie   czyli   przysy³a³a   mi   jedynie   pisma,   które  pozbawione  by³y  najmniejszego  sensu 
i  logiki.  Po  cichu  na  w³asn¹  rêkê  za³atwiali  oni  tê niewygodn¹ sprawê, aby tylko nie naraziæ
na  szwank,   na   wielkie  poœmiewisko  ¡ wielkiego  mêdrca ¢   prof.  Aleksandra   Winnickiego 
i  pobratymców  jego,   takich  samych  jak  i  oni,   maj¹c   pewnoœæ,   ¿e   nigdy  ich  œwiadomie
wyrz¹dzone  przestêpstwa  nie  zostan¹  zdemaskowane   czyli   ¿yj¹c  duchem  zdeprawowanego
œwiata  w  swym pozornym zwyciêstwie, tak jak Judasz ponieœli nieodwo³aln¹ i sromotn¹ klêskê.

Mój  czas  w  tej  przemijalnej  doczesnoœci  ju¿  siê  dope³nia  czyli  koñczy,  dlatego te¿, 
dziêki  cudotwórczej  mocy,  Boskiej  m¹droœci  rozliczy³am  siê  z  tej  przesz³ej bezkarnoœci dla 
dobra  nauki  œwiatowej,   która   tak   bardzo   zagnieŸdzi³a  na  Wydziale  Rybactwa  Morskiego 
Akademii  Rolniczej  w  Szczecinie,  Centralnej  Komisji  do  Spraw Tytu³u Naukowego i Stopni 
Naukowych  oraz  w  Instytucie  Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie,  w  którym 
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to   po  mej  krzywdzie  moralnej  na  odczepnego  na  zamówienie  pisane  by³y  superszkaluj¹ce 
recenzje   przez   dwóch   pseudonaukowców   i   to   jeszcze   docentów  tj.  pana  Pruchnickiego 
i  Sadowskiego,   których   zreszt¹   nigdy   nie   otrzyma³am,   gdzie   we   wszystkich  oœrodkach
pseudonaukowcy  mieli  mi  do  zaoferowania  przemilczanie  mej ewidentnej krzywdy moralnej, 
aby tylko wymazaæ j¹,  czyli maj¹c na celu odrzucenie prawdy w swych ob³udnych poczynaniach 
pos³ugiwali  siê  k³amstwami  i  najprzeró¿niejszymi  przekrêtami,  które  by³y aprobowane w ich 
zafa³szowanej   naukowej   ideologii,    która   nie   mia³a   nic   wspólnego  z  prawdziw¹  nauk¹. 
Rekonstrukcja  ich  zafa³szowanej  prawdy  czyli  fikcyjna  prawda,  która  w  ówczesnym  czasie 
by³a  na  potêgê  odrzucana  i  niedopuszczona  do  przebadania,  obecnie  rozpad³a siê, poniewa¿ 
by³a  nasi¹kniêta  ogromem  przestêpstw, co mówi o tym omawiany list z Prokuratury Rejonowej 
Szczecin - Niebuszewo.

Zwolennicy  ³amania  praw  naukowych  omawianych  oœrodków,  które  pragn¹ uchodziæ
za   naukowe,   pragnêli  za  wszelk¹  cenê  zapomnieæ  i  wykreœliæ  z  pamiêci  wstydliwe  i  nad 
wyraz   hañbi¹ce   wydarzenia  z  przebiegu  bezprawnego  nie  nadania  mi  stopnia  naukowego,
tak¿e  bez  ¿adnych  skrupu³ów  upiornie  zniekszta³cali  prawdê  uczynionych  przestêpstw przez
nich  samych,  tak¿e  zasypywana  prawda  omawanej  mej  krzywdy  moralnej  zosta³a  nareszcie
odkopana,  tak¿e  nikt  nie  bêdzie  ju¿  ni¹  manipulowaæ   czy   te¿   wydawaæ   kapturowe   s¹dy
w  obliczu  ewidentnych  faktów,  które  skrupulatnie  przedstawi³am  dla  dobra nauki œwiatowej
i  dobra  duchowego  Dzie³a  Bo¿ego,  które  prowadzê  w Bogu dla ca³ej ludzkoœci i potomnych.

Nie  tylko  w  ówczesnych  czasach,  ale  równie¿  w  dzisiejszych nowoczesnych czasach 
ludzie   boj¹    siê    konfrontacji   z   p r a w d ¹,   dlatego    te¿    robi¹   wszystko,    aby   usun¹æ 
z   pamiêci   najokropniejsze   niewygodne   sprawy,   aby   one   nigdy   nie   zosta³y   ujawnione,
a  poniewa¿  ja  prze¿y³am  w  Niebieskim  Oblubieñcu  mym  niesamowity  koszmar serwowany
mi  przez  pseudonaukowców,   którzy   kpili   w   ¿ywe   oczy   me,  pomimo  oczywistj  prawdy,
w   zwi¹zku   z   czym  pokaza³am  w  Panu  naszym  jak  nale¿y  prostowaæ  drogi  œwiata,  daj¹c
przez  to  przyk³ad  zagubionym  dzieciom  Bo¿ym, ¿e nigdy nie mo¿na traciæ nadziei w ton¹cym
morzu  niesprawiedliwoœci,  w  którym  jesteœmy  bezsilni  na  afirmowane z³o, w którym pragnie
zdusiæ  siê  nam  g³os  sumienia.

¡  ¯adna   przyczyna   nie   dzia³a   na   próŸno,   lecz   dla   jakiegoœ   okreœlonego  celu ¢
(Œwiêty  Tomasz  z  Akwinu),  a  poniewa¿  dusza  ma  jest  œciœle  zwi¹zana  z  planami Bo¿ymi, 
dlatego   te¿   Bóg   dopuœci³   tê   krzywdê   moraln¹,   aby   nie  nadaæ  mi  stopieñ  doktora,  aby 
wydobyæ  dobro,   bo   dziêki   niej   umar³am   dla   œwiata   i   zaczê³am   ¿yæ   jedynie  dla  Pana
naszego,  który  poprzez  ciemn¹  noc  wiary  i  ducha  przeprowadza³,   i   dalej  prowadzi  duszê 
m¹  po  szczeblach  doskona³oœci  po  Swej duchowej Górze Karmel do wiecznej Ojczyzny Swej.

Koñczê   ju¿   swoje   tymczasowe  pielgrzymowanie  na  tej  grzesznej  ziemi,   w   której
spreparowane  dowody  i  k³amstwa maj¹ wiêksz¹ wartoœæ jak niewygodna prawda, dlatego 
te¿   nie   ¿ywi¹c   ¿adnej   urazy   do   moich  b³ogos³awionych  wrogów  z  Wydzia³u  Rybactwa
Morskiego ze  Szczecina,  IMGW  z  Warszawy,  ani  te¿  z  Centralnej Komisji do Spraw Stopni 
i  Tytu³ów,  którzy   uczestniczyli   w   wype³nieniu  testamentu  Stwórcy  wzglêdem  duszy  mej, 
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z  pe³nym oddaniem w zupe³nym oderwaniu od wszystkiego przekaza³am prawdê mojej krzywdy
moralnej  z  dnia  9. 10. 1985 r.,  która  nie  mo¿e  pójœæ  na  ¿aden  kompromis,  bo  w  prawdzie 
Bo¿ej  kompromisów  nie ma i byæ nie mo¿e, bo z kompromisami, urazami i najprzeró¿niejszymi 
innymi  grzechami  dusze  nasze  nigdy  nie  wejd¹  do  Domu  Ojca  Przedwiecznego.

Przebywam  w  najwiêkszych  ciemnoœciach,  gdzie  œwiat³o  duchowe  przekszta³ci³o  siê
w  pó³noc,  i  w  tych  mrokach  najwiêkszych  ciemnoœci S³owo Wcielone w Swym tajemniczym
mi³osierdziu  dociera  do  g³êbi  duszy  mej,  do samego jej centrum i udziela jej mocy duchowej, 
aby  nie  zrobi³a  ona  b³êdu  w  odwiecznym  zadaniu,   tak¿e   wype³ni³am   wolê  Pana  naszego
nie  tylko  do  ca³ego  Dzie³a  Jego,  ale  równie¿  odnoœnie  i  do  fundamentu jego w postaci mej
omawianej  krzywdy  moralnej  z  dnia  9. 10. 1985 r.,  która   w   sposób  wyrazisty  obrazuje  do
czego  zdolni  s¹  pseudonaukowcy,  dlatego  te¿  ona  ju¿  nigdy  nie  zaginie,   bo   jest   jej  œlad
w  prokuraturach,  a  poza  tym owce Bo¿e bêd¹ dowiadywaæ siê o niej z mej strony internetowej,
która  bêdzie  istnia³a  do  30. 06. 2025 r., poniewa¿ na 10 lat mam wykupiony hosting i domenê. 

K  Drogi   Biskupie   Rzymu   i   Nastêpco  Œwiêtego  Piotra,  podsumowuj¹c  tê  moj¹
obecn¹  wysy³kê  pragnê  poinformowaæ,  ¿e  tylko  Niebieski,  duchowy  Lekarz  Jezus  Chrystus 
najlepiej  rozumie  duszê  moj¹,  bo  przecie¿  On  jest  w  niej,   tak¿e   On   wed³ug  upodobania 
Swego  wylewa  ca³e  morze  ³ask  na  ni¹,  aby  ona  w  niepojêtych,  bezdennych g³êbinach Jego 
mog³a cieszyæ siê z poznawania tajemnic Jego,  i  chocia¿  odrobinê kosztowaæ Jego wiekuistego 
szczêœcia.   W  moim  odwiecznym  powo³aniu  jestem  pos³uszna  jedynie  Trójjedynemu  Bogu,
który  kieruje  duszê  m¹  w  ka¿dym  momencie  ¿ycia  mego,   tak¿e   zawsze   z   uwielbieniem 
wykonujê  polecenia  Jego,  które  otrzymujê  pod  natchnieniem  Œwiêtego  Ducha  Jego, i dziêki 
mocy Jego przekazujê swoje ¿ycie duchowe  na  tle zdestabilizowanych i zniewolonych narodów 
na  ca³ym  œwiecie,   w   zwi¹zku  z  czym  podczas  Œwiêtej  Spowiedzi  nie  wdajê  siê  w  ¿adne 
dysputy,  ani  te¿  nie  szukam  ju¿  pomocy  u  spowiedników,  bo  po prostu Sam Wszechmocny 
w  ca³ej  pe³ni  wystarcza  mi,  tak¿e u spowiedników nie ods³aniam duszy swej,  co do g³êbokich 
³ask  jej,  lecz  jedynie  spowiadam  siê  z  grzechów.  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  po  raz  kolejny  s³owa  Jego 
ze  Œwiêtego  Krzy¿a  Jego:  “ wykona³o siê ” (J 19, 30)  czyli  powinien byæ ju¿ wszczêty proces 
badawczy  nadprzyrodzonej  misji  mej,  która  skierowana  jest  do  ca³ej  zniewolonej  ludzkoœci 
i wszystkich nastêpnych pokoleñ,  i  takiej  te¿  wiadomoœci oczekujê od Waszej Œwiêtobliwoœci. 

Na   rêce   Waszej   Eminencji   wysy³am   dwie  takie  same  p³yty  kompaktowe  CD - R, 
na   których  w  programie  PDF  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego,    ponadto   kopiê   listu 
skierowanego  do  Prefekta  Kongregacji  Nauki Wiary kard. Gerharda Ludwiga Müllera oraz list
od  Prokuratury  Rejonowej  Szczecin - Niebuszewo  ze  Szczecina, i gdy tylko otrzymam dowód 
nadania  wysy³ki  do  Watykanu,   to   wszystkie   te   listy   znajd¹  siê   równie¿  na  mej  stronie 
internetowej,  na  której  ju¿  wkrótce  bêdzie  200 000  odwiedzin.   

                                               Szczêœæ  Bo¿e !
                   Anna  Aniela  Flak
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