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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 !,  jest  Eminencja  jak  najbardziej  odpowiedzialn¹  osob¹ w sprawie
nadprzyrodzonej  misji  mej,   o   której  informujê  ju¿  duchowieñstwo  prawie  9 lat,  ale  skoro
Eminecja  nie  zaznajomi³a  siê  z  ni¹  wnikliwie,  w  zwi¹zku z czym najlepiej przybraæ postawê
milczenia,  która  jest  bardzo  modna  w  sprawach  trudnych  i  niewygodnych   u   nierzetelnych
synów  Pana  naszego.  Przedwieczna   M¹droœæ   prowadzi   mnie   Swoj¹  niebiañsk¹  drog¹  do 
Siebie,   tak¿e   w   wype³nieniu   woli   Ukochanego   nie   spocznê   a¿  do  samej  œmierci  swej,
dlatego  te¿  w  wielkiej  pokorze  i  z  ca³¹  ufnoœci¹  wype³niam  rozkazy  Jego i ponownie piszê
do   Waszej  Eminencji,    która   przecie¿   za   pomoc¹   w³asnego   rozs¹dku   i   doœwiadczenia 
czy   te¿   metodycznych   przepisów,   u³o¿onych   na   miarê  Waszej  Eminencji  nie  ma  prawa 
zarz¹dzaæ  dusz¹  m¹,  która  jest  oœwiecona  blaskiem  Ducha Œwiêtego (Œwiêty Jan od Krzy¿a).

 £aska   Bo¿a   zawsze  dzia³a  w  ukryciu,   i   ja  jako  narzêdzie  wybrane  Trójjedynego 
Boga  latami  by³am  doskonalona   przez  Niego  w  duchowym  Dziele  Jego,   abym  mog³a  jak
najgodniej   przekazaæ   Go   bytom  nieustannie  istniej¹cym  i  zmieniaj¹cym  siê   tj.   dla   ca³ej 
grzesznej  ludzkoœci.  Dzia³am  zgodnie  z  wol¹  Bo¿¹,  z autentyczn¹ celowoœci¹ natury i Trójca 
Œwiêta  i  Mama  Niebieska  s¹  aktywnie  w³¹czeni  w  moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê,   która  jest 
z   Ich  woli,   tak¿e   Oni  s¹  czynnikami  autentycznie  sprawczymi,   bo   przecie¿   dusza  moja 
jako  byt  zmienny  zale¿y  ca³kowicie  od  Stwórcy,  który  ca³y  czas  ma  pieczê nad wszystkim.

W   swoim   odwiecznym   powo³aniu    dajê   œwiadectwo   prawdzie   Bo¿ej   i   dzia³am 
z   moc¹   Bo¿¹,   tak¿e  w  doczesnym  ¿yciu  jestem  gotowa  ze  wszystkich  stron  przyjmowaæ
najprzeróŸniejsze  ciosy  w³¹cznie  ze  œmiertelnymi   na  Chwa³ê  Bo¿¹,   bo  przecie¿  dla  dobra 
ka¿dej  duszy  cierpienia  s¹  lepsze  od  potraw  duchowych,    bo  one  wyczyszczaj¹,   wybielaj¹ 
twierdzê   duszy  i  czyni¹  j¹  podobn¹  Bogu.  W   tej   bezdusznej,  nieludzkiej  i  niekatolickiej
ciszy  na  duchowe  wysy³ki  me  do  Waszej  Eminencji  jestem  spokojna  o  Dzie³o  Niebios, bo
przecie¿ jestem znakiem Boga ¯ywego  -  Jego  ¿ycia, œmierci i zmartwychwstania, przepojonym 
na  wskroœ  duchem  Chrystusa,  tj.  mi³oœci¹,  sprawiedliwoœci¹  i  pokojem,   nieustannie   d¹¿yæ 
do  nieskoñczonych  wartoœci  œwiata  wiecznego.

K r z y ¿   nas   nigdy   nie   opuszcza   i   towarzyszy   nam   na   ka¿dym   kroku  poprzez 
Œwiêty  Chrzest,   Bierzmowanie   a¿   do   œmierci,  po  wszystkie  dni,   tak¿e   nie   inaczej   jest 
z  ods³oniêciem  wielu  tajemnic  Nieœmiertelnego,   które   mieszcz¹  siê   za   progiem  wiecznej 
œmiertelnoœci,   dlatego   te¿  od  Chrystusowego  Krzy¿a  nikt  nie  zdo³a  odci¹gn¹æ  duszy  mej, 
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choæby  próbowa³,   bo   za   sam¹   próbê   spotka   go   wieczne   potêpienie,  chyba  ¿e,  w  porê 
nawróci  siê,  bo  bez  Krzy¿a  wszystko  prowadzi  do  przepaœci.  Abym  by³a godn¹ ods³oniêcia 
œwiatu  duchowej  misji  mej,  która  odwiecznie  przeznaczona  by³a  na  dusz¹  m¹, to wiadomo,
¿e  z  ca³kowit¹  bezgranicznoœci¹  i  ostatecznie  musia³am  przylgn¹æ  do wiekuistego Boga, aby 
byæ harmonijnie scalonym z Nim,  bo  przecie¿  wchodzenie w posiadanie odwiecznych tajemnic 
Bo¿ych  równoznaczne  jest  z  radosnym  opowiedzeniem  siê  za  prawoœci¹,   sprawiedliwoœci¹
i  wiernoœci¹,  bo  tylko  wtedy  za  poœrednictwem  mi³oœci  realizuje  siê  jak najdoskonalej wola 
Bo¿a,  bo  dziêki  niej  oczyma  Samego  Stwórcy  dusza  widzi  wszystko.

Zanurzam  siê  w  Duchu  Œwiêtym  w  mi³oœci  Boga  Ojca  i Syna, i poprzez Eucharystiê 
przechodzi  na  mnie  radoœæ  i  mi³oœæ  Boga,   i   tej  radoœci  Bo¿ej  nikt  nie  zdo³a  mi  odebraæ 
( J  15,  22 ),   dlatego   te¿   upajam  siê   t¹  radoœci¹  paschaln¹  zmartwychwsta³ego  Chrystusa, 
która  zosta³a  zrodzona  na  Krzy¿u    i   weselê  siê   w   Panu  swoim,   który  uwalnia  mnie  od 
grzechu  i  Duchem  Swym  wprowadzi³  mnie  w  Œwiat³oœæ  Sw¹.

Za  pomoc¹  przebóstwionej  duszy  mej  poznajê  Boga,   który   jest   bytem  duchowym,
gdzie   nastêpnie   wszystko   przekazywane   jest   naturalnym   w³adzom   poznawczym,    abym
obszar   nieskoñczonoœci   Bo¿ej   mog³a   przedstawiæ  w  pojêciach  ziemskich,   który  przecie¿
nie mieœci siê w pojêciach.  W  Chrystusie  jestem  zjednoczona  z  Trójc¹ Œwiêt¹, i w Chrystusie
czêsto   doœwiadczam   istnienia   Boga   wewn¹trz   duszy  mej,  w  samej  jej  twierdzy.  Kap³an 
Niebieski,  który  przebywa  w  duszy  mej  bardzo  czêsto  daje  jej  kosztowaæ  chocia¿  na  parê 
chwil  odrobinê  zbawienia,   abym   nabra³a   si³  na  kontynuacjê  swej  drogi  krzy¿owej,   która 
w  œwiecie  ziemskim  dobiega  ju¿  koñca.

K  Drogi   Kardynale,   dziêki   ³asce   Bo¿ej   dzieci  Bo¿e  poznaj¹  rzeczy  z  Królestwa 
Niebieskiego   przez   wiarê  wspomagan¹  rozumem,   natomiast  w  moim  wypadku  wiara  jest 
mi  niepotrzebna,  bo  we  œnie  dusza  ma  bardzo  czêsto  opuszcza  w  Bogu  cia³o   i   wszystko
widzi  oczyma  duszy  swej,  to  tak  jak  wielcy  Œwiêci  czy wielcy Mistycy nie musieli wierzyæ, 
bo  oni  widzieli  oczyma  duszy  czy  te¿  oczyma  cia³a,  w  zwi¹zku  z  czym  bêdê pisa³a dot¹d,
a¿  pobudzê  do  dzia³ania  Wasz¹  Eminencjê,   która  przecie¿  nie  jest  ani  p³ytkiej  wiary,  ani
te¿  pozbawiona  wiary.

Nieœmiertelny,  wieczny  i  mi³uj¹cy  Ojciec Niebieski  ¿yje  we  mnie  i  przemienia mnie
w  Siebie,   i   dokonuje  tej  niepojêtej   i   trudnej  przemiany  w  sposób  tylko  Jemu  wiadomy,
aby  dusza  ma  moc¹,  potêg¹  i  w³adz¹  Jego  wkroczy³a   w   tajemnice   Jego   odwiecznie   jej
przeznaczone.   Duch   Chrystusa,   Duch  przebaczenia   i   mi³oœci  dope³nia  i  spe³nia  w  duszy 
mej  odwieczn¹  misjê  Bo¿¹,   tak¿e   ¿yje   ona   radoœci¹,   pokojem,  i  moc¹  Ducha  Œwiêtego 
( J 4,  24 ),  id¹c  drog¹,  która  prowadzi  bezpoœrednio  do  Boga.

Jezus   Chrystus   wprowadzi³   mnie  w  wielkie  misterium  cierpienia  i  œmierci,  tak¿e
idê  za  œwiat³em zwyciêskiego Odkupiciela,  który zst¹pi³ z Krzy¿a w cudzie zmartwychwstania, 
aby  oœwiadczyæ  œwiatu,   ¿e  dla  Boga  nie  ma  nic  niemo¿liwego,  bo  przecie¿ On przemieni³ 
wodê  w  wino  w  Kanie  ( J 2, 1 - 12 ),  a   obecnie  dusza  ma  potêg¹  Bo¿¹  ods³ania  duchowe 
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Dzie³o  Bo¿e.  Skoro  Oblubieniec  Niebieski  wprowadzi³  córkê  Swoj¹   w   wielkie  Misterium 
Eucharystii,    to   nieustannie   czuwam   i   cierpliwie   czekam,   jak   czuwa   ca³y   Koœció³   na 
objawienie   ostatniej   fazy   duchowej  misji  mej,   która  bêdzie  zakoñczona  w  pe³ni  czasów,
tak  jak  Moj¿esz  na  Górze  Synaj  (Wj  24, 12 - 18),  Samuel  w  Œwi¹tyni  (1 Sm 3, 10),  Eliasz 
na  Górze  Horeb  ( 1 Krl  19,  9 - 14 ).

Zrozumieæ   umys³em   Samego   Stwórcy   tajemnice   Jego,  to  przekroczyæ  mechanizm 
poznania  rozumowego,  dyskursywnego,   aby   przebóstwionym  umys³em  Bo¿ym  w  widzeniu 
wewnêtrznym  widzieæ  to,  co  widzi  Jezus  Chrystus:  Jego  mêkê,  krzy¿  i  zmartwychwstanie,
tak¿e  tutaj  jest  koniecznoœæ  czuwania  i  czekania  z  p³on¹c¹ lamp¹ na nadejœcie umi³owanego 
Oblubieñca  ( Mt 25, 6 ),  aby  móc  byæ  w  Jednym  Ciele  i  w  Jednym  Duchu  z  umi³owanym 
Chrystusem  oraz  mi³oœci¹  Bo¿¹  odp³acaæ  za  mi³oœæ  i  s³u¿yæ  w  pos³uszeñstwie,  nie  z  lêku, 
ale  z  mi³oœci,  widz¹c  to  wszystko,  co  Bóg  dla  nas  wszystkich uczyni³, aby zdobyæ m¹droœæ 
¿ycia  ( Ba  3,  9 - 14 ).

Poprzez    poznanie   ludzkie,    dyskursywne,   poznanie   mistyczne,   intuincyjne,   które 
objawia³o  siê  we  mnie  -  powoli,   ale   konsekwentnie   dziêki   Boskiemu   œwiat³u   we  mnie 
w    sposób   Bo¿y,   przebóstwionym   umys³em   Boga   zaczê³am   rozumieæ   tajemnice   Bo¿e, 
które   zawarte   s¹   w   Trójjedynym  Bogu,   tak¿e  ca³a  moja  nadprzyrodzona  misja  ma  sens
i    przeolbrzymi¹   wartoœæ,    bo    wynika   z   planu   Bo¿ego   i   zamiaru   Boga   objawionego 
w  Chrystusie,   i   objawionego   nadal   przez   Ducha   Œwiêtego  za  pomoc¹  œwiêtych  znaków 
czasu  ( W. Œwierzawski ).

Przez  bezwzglêdn¹  wiernoœæ  Duchowi  Œwiêtemu,  Duchowi  Prawdy  i  Mi³oœci,  który 
zosta³  mi  dany  -  odnajdujê   wytrwale   drogê   do   j e d n o œ c i   Cia³a  Chrystusa,  i  s³ucham 
najg³êbszych   i   najbardziej   pomijanych  g³osów   i   staram  siê  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê 
wykonywaæ   jak   najlepiej,   aby   dodaæ   odwagi   nastêpnym   pokoleniom   w   s³u¿bie  Bo¿ej,
dlatego   te¿   duchowe  Dzie³o  Nieœmiertelnego  przekazujê  jak  najczytelniej  w  Panu  naszym 
wraz  z  nauk¹  teologii  mistycznej.

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.

Przylgnê³am   tylko   do   pragnienia   Stwórcy,    którego    kontemplujê   w   samotnoœci,
dlatego  te¿  znoszê  smutne  brzemiê  zniszczalnego  cia³a,  aby  dusza  moja  po  od³¹czeniu  siê 
od   wiêzienia   cielesnego   mog³a   zamieszkaæ  na  ca³¹  wiecznoœæ  w  Królestwie  Niebieskim.
Duch  Œwiêty  odnowi³  córkê  Sw¹,  aby  by³a  ona  pos³uszna  ³asce  Bo¿ej  i  nigdy  nie zwa¿a³a 
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na  zdania  innych,   jedynie  na  Boga,   bo   przecie¿   wszystko   to,   co   ona   robi,   to  nie  dla 
ludzkiej  przemijalnoœci,  któr¹  gardzi  lecz  dla  Chwa³y Bo¿ej. W tak wielkiej drodze œwiêtoœci, 
która  prowadzi  do  poznania  i  ods³oniêcia  niewielkiego  skrawka  tajemnic  Bo¿ych, musi byæ 
zachowana  klauzura  serca,  i  nie  mo¿na  dopuszczaæ  do  swych  zmys³ów  ¿adnych  pró¿noœci, 
i   nie  poddawaæ  uczucia  sprawom  tego  œwiata,   jedynie   tylko   w   Bogu   szukaæ   wszelkiej 
rozkoszy  i  pociechy.

Spo¿ywam   Cia³o   Chrystusa  Zmartwychwsta³ego  z  O³tarza  Jego  Ofiary,  dlatego  te¿ 
¿yjê  w  twierdzy  duszy  swej  wraz  z  umi³owanym  Jezusem  Chrystusem,   i   skoro   umar³am
razem  ze  Zbawicielem  to  tylko  po  to,  aby  byæ  wskrzeszonym w ¿yciu wiecznym. Wszystkie 
³aski  otrzymujê  od  Boga  za  poœrednictwem  Niepokalanego  Serca  Maryi,   i   jako  mistyczna 
córka   Pana   mego   zawsze  jestem  pos³uszna  natchnieniom  Ducha  Œwiêtego,  który  poprzez 
cnoty  wlane  przygotowuje  duszê  m¹  do  bezpoœredniego  i  nadkonceptualnego doœwiadczenia 
rzeczywistoœci  Boga  i  jego  tajemnic.

Odpowiedzia³am  na  wezwanie  Bo¿e  i  zamknê³am  siê  spokojnie   we   wnêtrzu  duszy
swej  i  na  krok  nie  oddalam  siê  od  Ukrzy¿owanego, aby z woli Jego móc byæ dopuszczonym 
do  udzia³u  w  tajemnicach  Jego  poprzez  Œwiêt¹  Ranê  Jego.  Wesz³am  w  ciemn¹  noc  wiary 
z  Maryj¹  i  idê  za  wewnêtrznym  duchem  Karmelu,   który   jest   duchem   pustyni,   samotnej 
kontemplacji  Boga  ( T. Merton );  i  z  pomoc¹  Bo¿¹  ³¹czê samotnoœæ i kontemplacjê z ¿yciem 
œwieckim,  które  g³ównie  polega  na  przekazaniu  tajemnic  Bo¿ych,  które  pozna³a  dusza  ma,
gdy  w  nocach  mistycznych  opuszcza³a  w  Bogu  cia³o,   tak¿e   nieprzerwanie   spêdzam   czas 
na  samotnej  modlitwie  pracuj¹c  i  modl¹c  siê  za  ca³y  zniewolony  œwiat.

K  Droga   Eminencjo,   czy   Eminencji    nie    jest    w s t y d ?,    ¿e    dziêki   biernoœci 
Waszej   Eminencji   by³am   zmuszona   za³o¿yæ   stronê   internetow¹,  na  której  obecnie  mam 
ju¿  4300  odwiedzin,  ¿eby  doprowadziæ  do  otwarcia  przewodu  badawczego nadprzyrodzonej
misji  mej.  Przez  tê  nieludzk¹  ciszê  na  duchowe  przesy³ki  me  jest  trochê  i  plusów,  bo  po 
pierwsze  bardziej  dopracowa³am  Dzie³o  Umi³owanego,  a  po  drugie  zdemoralizowany  œwiat
dowiedzia³ siê prêdzej o duchowej misji mej,  tak¿e  obecnie  tak  mniej  wiêcej co 3 - 4 miesi¹ce
bêdê  pisa³a  do  Waszej  Eminencji,   jak  i  do  Ojca  Œwiêtego  Franciszka,   ods³aniaj¹c  powoli
na   mej   stronie   internetowej   tajemnice   Najœwiêtszego,    które   mieszcz¹   siê   za   progiem 
wiecznej   œmiertelnoœci,    a¿    dojdzie   do   tego,    ¿e   przeka¿ê   œwiatu   prawie   ca³e   Dzie³o 
Niebios,   które   nagrane   jest   na   za³¹czonych   dwóch   takich   samych  dyskietkach  CD - R, 
które  zawsze  wysy³am  do  Watykanu.

Pragnê   Wasz¹   Œwiêtobliwoœæ   poinformowaæ,   ¿e  mam  ju¿  przygotowany  duchowy 
materia³  na  20 nastêpnych listów  do Waszej  Eminencji,  który  przygotowa³am  sobie  podczas
korekty  Dzie³a  Boskiego  Odkupiciela,  i  tak  mniej  wiêcej  w  Oblubieñcu  Niebieskim  wiem,
co   za   ka¿dym   razem   mam   wys³aæ,  i  bêdê  zawsze  wydzielaæ  duchowej  prawdy  tyle,  ile 
ludzkoœæ   mo¿e   przyj¹æ  i  przyswoiæ  sobie  na  obecn¹  dobê  czasu,  bo  jakbym  tak  za  du¿o 
przekaza³a,  to  zbyt  wiele  bym  ryzykowa³a,   bo   wielu   nie   zatrzyma³oby   niczego  ( Michel 
Quoist ). 
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Rodzice  Niebiescy  we  wszystkich  moich  widzeniach  rozumowych czy te¿ duchowych
utwierdzaj¹ mnie w przekonaniu o mojej nadprzyrodzonej misji,  która  odbywa  siê  w duchowej 
nocy  wiary.   Z   ka¿dym   dniem   zwiêksza   siê   u   mnie   zasiêg  poznania  tajemnic  Bo¿ych, 
dlatego   te¿   proszê   Oblubieñca   Niebieskiego  o  ³askê  wytrwania  w  dobrym,    abym   coraz 
owocniej  pracowa³a  dla  Niego  i  zapomia³a  o  œwiecie  i  o  samej  sobie,   i   aby   On   chroni³ 
mnie  przed  fa³szyw¹  mistyk¹.

Przyjê³am   z   najwiêkszym   uwielbieniem   wolê  Ojca  Niebieskiego  dla  niezbadanych 
tajemnic Jego  (Rz 11, 33 - 36),  i  w  wewnêtrznej  samotni  kontemplujê  Jego,  który  przebywa 
w  wewnêtrznej  celi  mego  serca  i  duszy.  Moje myœli, pragnienia, ... zgadzaj¹ siê z wol¹ Bo¿¹, 
i   zwróci³am   siê   do   centrum   swej  nicoœci,  i  stanê³am  przed  Rodzicami  Niebieskimi,  aby 
mogli   Oni   prowadziæ   duszê   moj¹   jak   najgodniej   i   jak   najpokorniej  do  Siebie.  Wiem,
¿e  mam  byæ  wzorem  samotnej  modlitwy  monastycznej,  aby  w  samotnej,  nocnej  modlitwie 
Chrystusowej  kontemplowaæ  Dzie³o  Bo¿e,  do  którego  zosta³am  powo³ana i pob³ogos³awiona 
przez  ³askê  z  Nieba,  tak¿e  poprzez modlitwê kontemplacyjn¹ wchodzê w modlitwê mistyczn¹ 
i  przekazujê  ludzkoœci  to,   co   odbywa   siê   poza   wszelkim   poznaniem,   pojmaniem,  poza 
czasem  w  œwietle  sprawiedliwoœci  Bo¿ej.

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  chocia¿  niewielki  skrawek  tajemnic  Bo¿ych,   które   mieszcz¹  siê  w  tajemniczej 
Bo¿ej  mi³oœci. 

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

Idê   za   heroicznym   i   mistycznym   œwiat³em   Bo¿ym,    odrzucaj¹c   wszelkie   wizje,
objawienia,  s³yszalne  g³osy   czy   ekstazy   na   rzecz   wiary  w  ciemnoœci,  aby  z  woli  Bo¿ej
w  idealnej  karmelitañskiej doskona³oœci za pomoc¹ Niepokalanej, która stoi ponad proroctwem, 
ponad  konfliktem,  ponad  wszystkim   posi¹œæ   tajemnice   Bo¿e  odwiecznie  przeznaczone  na 
dusz¹  m¹  ( T.  Merton ).  Nauczyciel  Niebieski  w  tajemniczy, duchowy sposób obcuje z dusz¹ 
moj¹   i   przekazuje  mi  tajemnice  Swoje,   które  przerastaj¹  rzeczywistoœæ  naturaln¹,  i  które 
mo¿na  osi¹gn¹æ  w  czystej  mi³oœci  przebóstwionym  umys³em  Jego.

Ca³e  moje  odwieczne  powo³anie  odbywa  siê,  dziêki  twórczym  mocom  Jasnej  Góry,
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gdzie   Ró¿a   Duchowa   wœród   zw¹tpienia   jaœnieje   blaskiem   przeogromnej  niezwyciê¿onej 
wiary.   Ró¿a   Mistyczna   w   Obrazie   na   Jasnej  Górze  przesz³a  nieporównywalnie  wiêksze
mêki,  i  przetrwa³a,   to  i  duchowe  Dzie³o  Bo¿e,   które   jest   mi   odwiecznie   przeznaczone, 
w   którym   wyprzedzam   swój   czas,   bo  wykonujê  go  z  woli  Bo¿ej,   które   nie  mieœci  siê
w   ramach   zwyczajnoœci,   i   tak  zostanie  doprowadzone  do  szczêœliwego  koñca  i  przetrwa 
na  wszystkie  pokolenia. 

Marta  Robin,  która  znajdowa³a  siê  w  stanie  agonalnym,  i  w  której  odzwierciedlona 
by³a  ofiara  ca³opalna  w  swoich  dwóch  aspektach:   krwi  i  ognia  krwi   ( z³o¿enie  w  ofierze 
i  sublimacji )  -  przekaza³a  mi  wiele  wskazówek  do  Dzie³a  Bo¿ego,  które  prowadzê  z woli 
Bo¿ej,   i   czujê  pomoc  jej  duszy  oraz  za  przyczyn¹  Ducha  Œwiêtego  odbieram  jej  impulsy 
dla   dobra   Koœcio³a,  który   wraz  z  Chrystusem   stanowi   Jedn¹   mistyczn¹  Osobê  w  Bogu 
( Jean  Guitton ).  W   swojej   nadprzyrodzonej   misji   nie   mogê   iœæ  za  myœl¹   abstrakcyjn¹, 
która  ma  przywilej  wymyœlania  czego  nie  mo¿na  sobie  wyobraziæ,   tak¿e  mam  iœæ  jedynie 
za  myœl¹  Bo¿¹  w  Bogu,   gdzie   œwiadomoœæ   moja   nie   ma   wp³ywu   na   materiê,   ani  na
przebieg  mojego  odwiecznego  powo³ania.

S³ucham  Boga  i  znajdujê  w  Nim  oparcie  we  wszystkich  sprawach  ¿ycia,  który daje 
mi  si³ê  do  znoszenia  tego,   co   spotyka   mnie,  i  bezpieczeñstwo  w  odniesieniu  do  tego  co 
spotka³o  mnie  i  do  tego,  co  ma  jeszcze  spotkaæ mnie w przysz³oœci zgodnie z zamierzeniami 
Jego,  dlatego  te¿  na  mojej  drodze  œwiêtoœci  biorê  przyk³ad   z   M a r y   W a r d,  która  by³a 
wielkiej  m¹droœci,  o  niezwyk³ej  odwadze,  o  wielkim  duchowym  uzdolnieniu  i o niezwyk³ej 
energii   duchowej.   Jakbym   ¿y³a   w   czasach   Mary  Ward,  to  nie  mia³abym  ¿adnych  szans 
na  Dzie³o  Bo¿e,   które   prowadzê  z  woli  Bo¿ej,   jeszcze   okrzykniêtoby   mnie   heretyczk¹, 
schizmatyczk¹,  buntowniczk¹  Stolicy  Apostolskiej,  i  na  pewno  skazanoby  mnie  na  œmieræ.
 

Na  marginesie  pragnê  dodaæ,  ¿e  na  mej  ciernistej  i  mi³osnej  drodze œwiêtoœci, która
prowadzi na umi³owan¹ Górê Karmel  w  internecie jest wyemitowanych 164 moich komentarzy,
które   zawsze   pisa³am   w   Panu  mym,    dziêki   któremu   w   teologiczno - biblijnej  pustelni 
jestem  w  bezpoœredniej  relacji  z  Nim,   i   dziêki   te¿   Niemu   otrzyma³am   wielk¹  zdolnoœæ
rozpoznawania  znaków  czasu.  Mistrz  Niebieski  da³  mi  wzglêdnie  m¹dre  i  roztropne  serce, 
w  zwi¹zku  z  czym  przenikam  w  Nim  tajemnice  odkupienia  Jego,  ¿yj¹c  prawie nieustannie 
tylko  Nim,   a   te  moje  tak  liczne  dolegliwoœci  fizyczne,   które   nie  odstêpuj¹  od  mnie  ani 
o  krok,  jedynie  odrobinê  wstrzymuj¹  mój  mi³osny  pochód  za  Umi³owanym.
 

Na   obecnej   mej   drodze  doskona³oœci  straci³am   ju¿   na   dobre  jak¹kolwiek  werwê 
do  pisania  komentarzy,   i   ju¿   wiêcej   nie  bêdê  ich  pisa³a,  bo  po  prostu  to  nie  ma  sensu, 
poniewa¿   moje   m¹dre  komentarze  napisane  przeze  mnie  w  Chrystusie  parê  razy  nie  by³y
upubliczniane  przez  moderatorów  przeciêtnej  m¹droœci,  tak¿e  zamilk³am  w niezwyciê¿onym
Panu  mym,   na   którego  zda³am  siê  we  wszystkim,   i   który  te¿  ma  pieczê  nad  wszystkim 
i   nie   opuœci  córki  Swej  Anny  Anieli  Flak  i  zmi³uje  siê  te¿  w  godzinie  œmierci  jej,   gdy 
ona  odda  ducha  w  Nim.   Wyzby³am  siê  swej  doczesnej  m¹droœci,   która  wiadomo,  ¿e  jest 
nic  nie  warta,  bo  jest  najwiêksz¹  nicoœci¹  nad  nicoœciami,  a  poniewa¿  dusza  ma  duchowo 
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jest  poœlubiona  Panu  swemu,   dlatego  te¿  nie  czytam  ju¿  ¿adnych  komentarzy,  bo  one  ju¿ 
nie  interesuj¹  mnie,  jedynie  tylko  œledzê wiadomoœci w tym naszym sodomistycznym œwiecie. 
Gdy  doczekam  siê  takiej  chwili,  ¿e  media  bêd¹  “ tr¹biæ ”   o   mojej  nadprzyrodzonej  misji, 
to  wiadomo,  ¿e  jakiekolwiek  komentarze  z  tym  zwi¹zane  nie  bêd¹  mnie  interesowaæ,  tym
bardziej,   ¿e   odbieram   ducha   osób   trzecich,   i   zawsze  wiem,   co   ludzie  myœl¹  i  mówi¹
o  mnie,   w  zwi¹zku  z  czym  nigdy  nie  bêdê  wypowiada³a  siê  na  ³amach  ró¿nych  mediów, 
kiedy   odwaga   prowadz¹cych   bêdzie   tania,   jedynie   tylko   na   swej   stronie   internetowej,
a  w  sprawach  pilnych  na  moim  profilu,  który  z  pomoc¹  Googla  ( 20 % sami mi go zrobili) 
jest  gotowy  jak   na   razie   w   45 %  -  tach,   dlatego   te¿   jestem   wdziêczna   pracownikom  
G o o g l a,    ¿e   dosta³am  takiego  bonusa  od  nich,   bo  to  u³atwia  mi  w  sposób  niezmierny
kontynuowanie  woli  Bo¿ej.

 Najprzeró¿niejsze  pomówienia,  sprawy  rozporkowe,  k³amstwa  nad  k³amstwami  tego
zniewolonego  œwiata  rozchodz¹  siê  b³yskawicznie, o czym wiedz¹ bardzo dobrze dziennikarze
i   redaktorzy,   bo   przecie¿   jest  to  dobra  po¿ywka  dla  oligarchów  najprzeró¿niejszej  maœci 
i  ludzi  bardzo  p³ytkich  intelektualnie,   a   poza   tym   przez   takie  fa³szerstwa  przykrywa  siê
sprawy  najistotniejsze,  które  s¹  niewygodne,   a   gdy   pragnê³am   w   mediach  umieœciæ  ca³¹ 
prawdê   o   bezdusznych  hierachach  Koœcio³a  katolickiego  w  sprawie  nadprzyrodzonej  misji 
mej   ( a r t y k u ³    n a   m o i m   p r o f i l u ),    to   spotka³am  siê  z  niesamowit¹  znieczulic¹, 
kompletnie  ¿adnego  odzewu,  tak¿e  jak  widaæ  ka¿dy  czeka  na  odzew  ze  Strony  Watykanu,
albo  te¿  na  jakieœ  potkniêcie  z  mojej  strony,  aby  wszystko  rozmy³o  siê  jak  najszybciej.

Wszystkie  media,  jak  i  redakcje  do  których  wys³a³am  proœbê  o upublicznienie mego
artyku³u,  tak  naprawdê,   to  s¹  pora¿eni  moj¹  nadprzyrodzon¹  misj¹,  która  zawiera  g³êbok¹ 
i  niepodwa¿aln¹  prawdê  Bo¿¹,  dlatego te¿  ich  przedstawiciele  na  wieœæ  o  niej  stracili  moc
w   nag³oœnieniu   jej,   bo   przecie¿   ona   uderza   w   ich   niby   modn¹,  mocn¹  i  nadzwyczaj 
agresywn¹  sekularyzacjê,   która   zaczyna   powoli   wypalaæ   siê.   Libera³owie,   jak  i  lewacy,
którzy  s¹  wrodzy  Panu  naszemu  i  cz³owiekowi,   maj¹cy   za   nic   godnoœæ   ludzk¹,  w  swej 
zrujnowanej  moralnoœci  robi¹  wszystko,   aby   nie   by³o   harmonii   miêdzy   bliŸnimi,  ¿adnej 
nadziei   na   lepsz¹   przysz³oœæ,    natomiast   niewygodn¹   przesz³oœæ   zafa³szowuj¹    czy    te¿
wymazuj¹,   a   sprawy   koœcielne   modyfikuj¹   dla  swoich  potrzeb  przez  swoich  “ wielkiej ”
klasy  ekspertów,  co  wszystko  wo³a  o  pomstê  do  Nieba,  w  zwi¹zku  z  czym  oni  nigdy  nie
nag³oœni¹  nadprzyrodzonej  misji  mej  i  to  do  tego  momentu,  gdy  nie nadejdzie pe³nia Bo¿a.
Na  mojej  ciernistej  drodze doskona³oœci doœwiadczam istotnie Boga wewn¹trz siebie, i poprzez 
cierpienie  dosz³am  do  wielkiej  mi³oœci  Bo¿ej   i   prawdziwego   z   Nim   zjednoczenia,  tak¿e 
¿adna  bezinteresowna  zawiœæ  ludzka,  która  od  czasu  do  czasu atakuje mnie, nie jest w stanie
powaliæ  duchowego  Dzie³a  Niebios,   które  prowadzê  w  Ukochanym,   bo  ono  stoi  na  skale
Jego  czyli  na  Nim  Samym. 

 Zosta³am  stworzona  do rzeczy wiecznych tj. dla Nieba i dla mnie liczy siê tylko Chwa³a 
Boga,   i   za  nic  mam  ludzi,   którzy  pod¹¿aj¹  za  pró¿nymi  i  przyjemnymi  rzeczami  œwiata
przejœciowego,  które  s¹  najgorszym  brudem,  tak¿e  nie  interesuje  mnie co owce Bo¿e mówi¹
na mój temat w tej brutalnej sekularystycznej kulturze,  o  czym  wy¿ej  wspomnia³am  ju¿ o tym, 
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bo  przecie¿  wiadomo,  ¿e  nie  myœl¹  one  po  Bo¿emu,  lecz  po  ludzku  ( Mk 8,  33 ),  a  poza 
tym  s¹  i  tacy,   którzy   woleliby,   aby  np.  tajemnica  Trójk¹ta  Bermudzkiego   czy   te¿   inne 
tajemnice  Bo¿e  ukryte  przez  ca³e  wieki,   pozosta³y   nadal   ukryte   i   nie  zosta³y  objawione 
tak   jasno   i   tak   konkretnie   w   Osobie  Jezusa  ( Ralph  Martin ).   Nie   lêkam   siê   niczego 
i  nikogo,  bo  Bóg  jest  ze  mn¹,  który  przebacza  i  nie  opuszcza  córki  Swej,  która w drodze 
prawdziwej  mi³oœci  Bo¿ej  nie  mo¿e  zgubiæ  siê,  bo wszystka prawda czyniona jest w mi³oœci.
 

Za  przyczyn¹  Ducha  Œwiêtego  zosta³am  rozpalona  przeogromn¹ mi³oœci¹ ku Stwórcy, 
który  da³  mi  byt,  i  coraz  bardziej  odczuwam  obecnoœæ  Boga,   który   powoli   przygotowuje 
duszê  m¹  do  wyjœcia  z  siebie,  aby  mog³a  ona  odpocz¹æ  w  Nim  na  ca³¹ wiecznoœæ. Jestem 
podporz¹dkowana   jedynie   niewidzialnemu,    umi³owanemu    Przewodnikowi   Niebieskiemu, 
którego  nieustannie  szukam   i  pragnê  ¿yæ  z  Nim  ¿yciem  Jego,   dlatego   te¿   wiernie  s³u¿ê
Mu  i  ustawicznie  w  duchu   m o d l i t w y    m o n a s t y c z n e j   pracujê   w   skupieniu   dla 
Niego,  który  przecie¿  zmi³owa³  siê  nad  grzeszn¹  dusz¹  m¹  i  odkupi³  j¹  krwi¹  Sw¹,  tak¿e 
z  mi³oœci  ku  Niemu  unika  ona  grzechu  i  ma  nienawiœæ  do  grzechu.

D r o g a    E m i n e n c j o,    jestem    pewna   w   Panu   mym,   ¿e   obecnie   wnikliwie
wczyta   siê   Wasza   Eminecja   chocia¿by   jedynie  w  duchowe  listy  me  i  poinformuje  Ojca 
Œwiêtego  o  nadprzyrodzonej  misji  mej,  która  zawarta  jest  w  25 - ciu  duchowych ksi¹¿kach 
mych  z  zakresu  teologii  duchowoœci  mistycznej,  w  których  tak  mniej  wiêcej 50 % tekstów, 
to  jest  mowa o tajemnicach Nieœmiertelnego,  które mieszcz¹ siê za zas³on¹ progu œmiertelnego, 
i   które   przekazywa³am   na   podstawie   prze¿yæ   duszy   mej,   która  w  nocach  mistycznych 
prawie  non - stop  opuszcza  w  Bogu  czasoprzestrzeñ. 

Z  Obecnie  z  mej  obecnej  duchowej  ksi¹¿ki  pt.: ¡  Zdobywanie  mistycznego  szczytu 
Góry  Karmel ¢,  czêœæ  3 - cia,  w  której  jestem  w  trakcie  pisania,   i   która  ma  jak  na  razie
30  stron,   przepiszê   niesamowit¹   ³askê   Bo¿¹,   która   dosiêg³a   duszê   m¹,   a  dotyczy  ona
spotkania  jej  z  dusz¹  naszego  najœwiêtobliwszego  Jana  Paw³a  II - go, tym bardziej, ¿e zbli¿a 
siê  kanonizacja  duszy  jego. 

15 marca br.  po  pó³nocy,  gdy podczas snu dusza ma opuœci³a w Bogu cia³o, to znalaz³a
siê  ona   w   du¿ej   odleg³oœci   od   chmur   maj¹c   przed  sob¹  jedynie  Niebo,  na  tle  którego
widoczna  by³a  dusza  naszego  B³ogos³awionego,   ale   od   samego   pocz¹tku   Œwiêtego  Jana
Paw³a  II - go.   Ca³e   astralne   cia³o   duszy   naszego   Œwiêtego   Papie¿a   Polaka   przepojone
z³otem  emanowa³o  promienie  na  du¿e  odleg³oœci,   tak¿e   dusza  ma  znalaz³a  siê  w  obrêbie
tych  œwiec¹cych  promieni,  które  razi³y  oczy  duszy  mej,   tak¿e   bardzo   bola³y   j¹  powieki.
Ta  przepiêkna  sceneria  mówi³a  sama  za  siebie,   ¿e   dusza  Œwiêtego  Jan  Paw³a  II - go  ¿yje
w  g³êbokiej  za¿y³oœci  w  Chrystusem,   tak¿e  jest  ona  zjednoczona  poprzez  Niego  z  Ojcem 
Przedwiecznym  w  Duchu  Œwiêtym  ¿yj¹c  w  klimacie niepojêtej nadprzyrodzonej duchowoœci,
która  przepaja  j¹  do  g³êbi.  Dusza  jego  by³a  pe³na  majestatu Boskiego  i  jedynie w kierunku
duszy   mej   uczyni³a   znak  krzy¿a,   co   by³o   wielkim   b³ogos³awieñstwem   na   trudy  mego 
doczesnego  pielgrzymowania,   gdzie   na  obecnym  etapie  mej  drogi  duchowej  niesamowicie 
swêdz¹   i   piek¹  mnie  w³aœnie  powieki,   ¿e  by³am  nawet  u  okulisty.   W   tym   ówczesnym 
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momencie  dusza  ma  odebra³a  w  Boskim  Oblubieñcu  swym,  ¿e  jak dotychczas nie zas³u¿y³a
sobie  jeszcze,  aby  mog³a  przebywaæ  ona  w wiecznych œwiat³oœciach zmartwychwstania Jego, 
tak¿e  z  wielk¹  mi³oœci¹  musi  dog³êbnie  pokonaæ  ona  mrok  ukrzy¿owania Jego przebywaj¹c
jednoczeœnie  w  œwietle  obecnoœci  zmartwychwstania  Jego.

W  tej  opisywanej  ³asce,  to  od  razu  wiadomo,   ¿e  dusza  ma  by³a  u  wrót  Nieba  nie 
ze  wzglêdu  na  swoje  zas³ugi,   których   przecie¿   nie   ma   i   daleko   jej   te¿   do  œwiêtoœci,
jedynie  tylko  by³a  ona  tam  z  Mi³osierdzia  Boskiego  Oblubieñca,  który  poprzez  tê  sceneriê
da³  jej  znaæ,  ¿e  ona  nie  jest  za  bardzo  czysta,   bo   przecie¿   razi³y   j¹   Boskie   promienie.
Nasz  drogi  Jan  Pawe³  II - gi  za  ¿ycia  swego  ¿y³   w   klimacie  g³êbokiej  wiary,  zawierzaj¹c
siebie   Najœwiêtszemu   i   Niepokalanej,    tak¿e    nieustannie    dawa³   œwiadectwo   Ewangelii
Chrystusowej    g³osz¹c    j¹   a¿   po   krañce   ziemi,    dlatego    te¿    dusza    jego    odpoczywa 
w  wieczystym  pokoju  Pana  naszego,  który  nieustannie  darzy  j¹  œwiat³em,  mi³oœci¹  i  moc¹ 
Œwiêtego  Ducha  Swego.

Z  wielk¹   ¿arliwoœci¹   wielbiê   Oblubieñców   Niebieskich   za   wszelkie   nade   mn¹ 
mi³osierdzie,  i  nieznana  ³aska  i  szczêœliwoœæ  Bo¿a  nie mo¿e we mnie pomieœciæ siê, i dobrze 
wiem,   ¿e  w  moim  odwiecznym  powo³aniu  mam  stanowiæ  jedno  z  Ojcem  Niebieskim,  tak 
jak   Ojciec   Przedwieczny   w   Synu   Swoim,   a   Syn   Jego   w   Nim,   aby   œwiat   uwierzy³, 
¿e  Stwórca  pos³a³  mnie  ( J 17,  21 ).  Podczas   pracy   Bo¿ej   nad   duchowym   dzie³em  Pana
mego  dusza  ma  wyrywa  siê  z  cia³a  i  duch  mój  jest  bardzo  uniesiony, tak¿e wówczas czujê 
nadziemski  spokój  i  przeogromn¹  rozkosz, która mija po przejœciu do innych ziemskich spraw.

Usilnie  proszê  Rodziców  Niebieskich,  abym  nigdy  nie  by³a  uwiêziona  sama w sobie 
bez   Nich,   i   ¿ebym   zawsze   sta³a   jak  najgodniej  i  najwierniej  wobec  Ich  Bo¿ej  prawdy, 
dlatego  te¿  ca³¹  nadziejê  z³o¿y³am  w  Bogu,   i   z   woli   Bo¿ej   odcinam  siê  od  wszelkiego 
pojêcia,   odczuwania,   wyobra¿enia,   od   swoich   nawyków,   jak  i  sk³onnoœci,   aby  wnikn¹æ 
g³êboko  w  czcigodne  ¿ycie  Chrystusa  i  iœæ  drog¹  mi³oœci prosto w Przenajœwiêtsze Ramiona
Przewodników  Niebieskich,   przekazuj¹c   œwiatu   z   Ich   woli   nie   tylko  dzie³o  ods³oniêcia 
tajemnicy Trójk¹ta  Bermudzkiego,  które sk³ada siê z 9 - ciu ksi¹g, ale ca³ej mej duchowej misji.

{ { {  Napiszê   tutaj   bardzo   wa¿n¹   uwagê,    która    przypadkiem   wpad³a   mi   do
rozpatrzenia,   a   mianowicie   przez   internet   natknê³am   siê   na   pisowniê   s³owa  “ trójk¹t ” 
i  w  dope³niaczu  jest   “ t r ó j k ¹ t a ”,  a  ja  wszêdzie  pisa³am  “ trójk¹tu ”,  czego przyk³adem 
jest   tytu³   mych   9 - ciu   duchowych   ksi¹¿ek   zatytu³owanych:   ¡  Dzie³o  ascezy  mistycznej 
ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹tu  Bermudzkiego. ¢   Tak  szczerze  powiem,   ¿e   przez   tyle  lat 
nawet  do  g³owy  nie  przysz³o  mi,  ¿e  mo¿e  byæ  inaczej,   i   czasami  mówi³am  o  tym  tytule
wielu  wykszta³conym  ludziom,  nawet  i  ksiê¿om,   i   nikt   kompletnie   nikt   nie   zwróci³  mi
uwagi.   Na  moje  rozeznanie  mo¿e  byæ  jak  najbardziej  tak  jak  napisa³am,   tak¿e   fachowcy 
niech  sami  to  roztrzygn¹,   czy   faktycznie  jest  to  a¿  tak  wielkie  niedoci¹gniêcie ?  Tak  dla 
przyk³adu  podam,  ¿e  nie  mówi  siê  nie  ma  sto³a, tylko nie ma sto³u, tak te¿ i jest z trójk¹tem, 
¿e  nie  ma  trójk¹tu,  tak¿e  nic  nie  zmieniam,  bo  wszystko  jest dopracowane w Panu naszym. 
Wierzyæ  mi  siê  nie  chce,   ¿e   by³am   tak   d³ugo   w   niewiedzy,   która   absolutnie  nie  by³a
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uzale¿niona  ode  mnie,   ale   pewnie   tak   byæ   musia³o,   aby  tak  by³o  napisane,  co  przecie¿ 
wszystko pisa³am w transcendentalnym  Trójjedynym Bogu pod przewodnictwem  Niepokalanej.
Z Z Z  Obecnie  tj. 25. 10. 2015 r.  wpiszê  nastêpn¹  uwagê, która nie jest umieszczona w liœcie
przewodnim,  a  mianowicie  na  rozkaz  najdoskonalszego Pana naszego zaczê³am po raz ostatni
robiæ  korektê  duchowego  Dzie³a  Jego,  czego  wcale  nie  spodziewa³am  siê,   tak¿e  wszystko
ju¿  bêdzie  napisane  poprawnie  i  to  co  do  ka¿dej  litery  s³owa Ukochanego, aby Dzie³o Jego
by³o  jak  najdoskonalsze  w  Nim,  które  przecie¿  ma  przetrwaæ  na  wszystkie  pokolenia. 

Zdajê   sobie   dok³adnie   sprawê   ze   swojej   nicoœci   i   porzucam   wszystko,   co  jest 
w   moim   wnêtrzu,   tj.  wszelkie   pragnienia   zobaczenia,   widzenia,   poznania,  smakowania,
doœwiadczania   obecnoœci   Boga   ( T.  Merton ),     aby    ¿yw¹    wiar¹     móc   zjednoczyæ   siê 
ze  Zbawicielem,   który   obdarza   duszê   m¹   œwiat³em   i   mi³oœci¹  w  duchu  Swym.   S³owo 
Wcielone  podnosi  córkê  Sw¹  do  coraz  wy¿szego  stanu,   aby  w  ca³kowitym  oderwaniu  od 
wszystkich  rzeczy,  form,  kszta³tów oraz od pamiêci, wesz³a ona do poznania jak najczystszego, 
i   jak   najjaœniejszego,   wolnego   od   granic  czasu   tj.  do  ca³kowitego  zjednoczenia  z  Nim, 
co  potwierdzaj¹  to  najznakomitszej  klasy  Mistycy.

Szanowny   Kardynale,   nikt   cisz¹   na   duchowe   wysy³ki   me   nie   zniechêci  i  nie 
zniewoli  ducha  mego   do   wykonywania   tak   upojnego   Dzie³a  Pana  naszego,   tak¿e  je¿eli
Eminencja  tak  myœli,  to  jest  w  wielkim  b³êdzie,  bo  to  przynosi  odwrotny  skutek, co widaæ 
to  po  moich  tak  licznych  duchowych  listych  do  duchowieñstwa,  a  nawet  po  za³o¿eniu mej
duchowej  strony  internetowej.   W  zwi¹zku   z   czym   nasuwa  siê   tutaj   oczywisty  wniosek,
¿e  nikt  nie  obezw³adni  mnie,   ani   te¿   nie   pozbawi   g³osu   mego  w  sprawie  Dzie³a  Pana
naszego,   bo   wszystko   mam   udokumentowane   w   swoich   mistycznych   ksi¹¿kach,   tak¿e
obecnoœæ  moja  nawet  nie  jest  wskazana  w wa¿nych debatach na temat mojej nadprzyrodzonej
misji.  Za  pomoc¹  moich  mistycznych  ksi¹¿ek,  które  pisane  s¹ w Imiê Boga odnowiê oblicze
tej  grzesznej  ziemi  i  przebijê  mur  milczenia w rozpanoszonym bezprawiu oraz mur milczenia 
¿ycia poœmiertnego,  który  zaczyna  siê  po przekroczeniu progu œmiertelnego na ca³¹ wiecznoœæ.

Gdyby   hierarchowie   Koœcio³a   Kap³ana  Niebieskiego  na  czele  z  Wasz¹  Eminencj¹, 
do  których  wysy³a³am  duchowe  wysy³ki  zwi¹zane  z  Dzie³em Stwórcy, byli otwarci na mi³oœæ 
Ukochanego,  to  oni  czciliby  Jego  nie  tylko  s³owami,   ale  i  czynami,   i   ju¿  tutaj  na  ziemi 
¿yliby  w  Królestwie  Niebieskim,  a  tak  ¿yj¹  oni  jedynie  w  królestwie  ziemskim,  w którym
mamy   do   czynienia   z   ustawicznymi   atakami  na  prawa  naturalne  i  Bo¿e,  i  w  którym  to
uznaje  siê  puste  bo¿ka   pod   postaci¹  miêdzy  innymi  utrzymania  w³adzy.   Je¿eli  “ wielcy ” 
hierarchowie  id¹  drog¹  prowadz¹c¹  do  Stwórcy,  to  powinni  byæ  oni si³¹ duchow¹ dla owiec 
Bo¿ych,   przez   co   nienagann¹  postaw¹  swoj¹  ³owiliby  serca  i  dusze  dla  Nieœmiertelnego, 
który  jest  Ÿród³em  ¿ycia  wiecznego.   Bierni   kap³ani,   których   na   ca³e   szczêœcie   jest   ich
niewielu,   czasami  os³abiaj¹  œwiat³o  mi³osnej  wiary  wœród  bliŸnich,   które   czasami   latami, 
albo  te¿  i  wcale  trudno  jest  rozœwietliæ  w  zagubionych  duszach,  które ju¿ nie p³on¹ ¿ywym
p³omieniem  Najœwiêtszego.

¯yj¹c   w   pe³nej  za¿y³oœci  z  Boskim  Oblubieñcem  nie  znaczy  to,   ¿e   ci¹gle  jestem 
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rozradowana,   bo  bywaj¹  takie  chwile,   ¿e  jednak  martwiê  siê  o  duchow¹  misjê  m¹,  która
jak   na   obecnym   etapie   mej   drogi   krzy¿owej   nie  mo¿e  w  ¿aden  sposób  przedostaæ  siê
frontowymi  drzwiami  do  Ojca  Œwiêtego,   poniewa¿   blokuj¹   j¹   niektórzy  duchowni,   i   to
nawet   najbardziej   kompetentna  osoba  tj.  Wasza  Eminencja,   która   jak   dotychczas  milczy
jak  ska³a,  ale  wbrew  nadziei  uwierzy³am  nadziei  ( Rz  4, 18 ),  i  dziêki  uzdrawiaj¹cej  mocy 
Zbawiciela  na  tajemniczych  drogach  Jego  wykonam  wolê  Jego,  do  której przecie¿ zosta³am 
odwiecznie  powo³ana,   abym  w  obecnym  kryzysie  wiary g³osiæ j¹ w Imieniu Nieœmiertelnego 
na  wiekuistê  chwa³ê  Jego.

W   ciemnej   nocy   ducha   Boski   Oblubieniec  nieprzerwanie  rozpromienia  œwiat³em 
Swym  wszelkie  ciemnoœci,   tak¿e   zawsze   jestem   pewna   w   Nim,  bo  dzia³am  moc¹  Jego
Ducha  Œwiêtego,   w   zwi¹zku   z   czym   nie   istniej¹   u   mnie   jakieœ   tam   w¹tpliwoœci,  bo
wszystko  jest  jak  najbardziej  przejrzyste  w  Ukochanym,  który  poprzez  trudnoœci tak bardzo 
szlifuje  duszê  m¹,  aby  by³a  ona  ¿ywym  odbiciem  Jego  czyli  sta³a  siê  Nim.

K  Po  zaznajomieniu  siê  z  moim  duchowymi  materia³ami  i naradzeniem siê z Ojcem
Œwiêtym  Franciszkiem  jestem  pewna,   ¿e   obecnie   bêdzie   w s z c z ê t y   proces   badawczy 
nadprzyrodzonej  misji  mej  w  Kongregacji  Nauki  Wiary,   która   skierowana   jest   dla  dobra 
ca³ego  zniewolonego  œwiata,  w  którym  pokój  budowany  jest  na  zak³amaniu  i  nieprawoœci,
dlatego  te¿  czekam  na  odpowiedŸ  w  tej  materii  od  Waszej  Eminencji.   

W   obliczu   przedstawionej  obecnie  na   mej  stronie  internetowej  niewielkiego  r¹bka 
tajemnic  Pana  naszego,  które  mieszcz¹  siê   za   zas³on¹   progu   œmiertelnego  przekazane  na 
podstawie  prze¿yæ  duszy  mej,   która   podczas  snów  ogrom  razy  opuszcza³a  w  Bogu  cia³o, 
co   zawarte   jest   we   wczeœniejszych   listach  skierowanych  do  poprzednika  Waszego  kard. 
Williama  Josepha  Levady   i   jednej   ³aski   zawartej   w   obecnym   liœcie,   Wasza  Eminencja 
n i e     m a     j u ¿     w y j œ c i a,    czyli    mówi¹c    jêzykiem   potocznym   zosta³a   Eminencja
przyparta  do  muru   czyli   w   Oblubieñcu   Niebieskim  znalaz³  siê  sposób,  aby  pobudziæ  do 
rzetelnego   dzia³ania   Wasz¹   Eminencjê,   a   brak   odpowiedzi   œwiadczy³by   jedynie  o  tym, 
¿e  nikt  moich  duchowych  przesy³ek  nigdy  nie  czyta³  i  nie  czyta.  

Na  zakoñczenie  pragnê  jeszcze  dodaæ,  ¿e  tym  razem  nie  bêdê  czeka³a  ani miesi¹ca,
ani  te¿  dwóch  tygodni  od  momentu  wys³anej  wysy³ki  do  Waszej Eminencji i Ojca Œwiêtego
Franciszka  w  sprawie  duchowej  misji  mej,  aby  te  listy umieœciæ na mej stronie internetowej,
tylko   bêd¹   one   podane   parê   godzin   po   wys³aniu   ich,   jak   tylko  na  poczcie  otrzymam 
potwierdzenie  wys³ania,   bo   na   to   zas³u¿y³a   sobie   Wasza   Eminencja,   tak¿e   wysy³ka  ta 
dotrze  znacznie  póŸniej  frontowymi  drzwiami  do  Watykanu. 

Na  rêce  Waszej  Przewielebnej  Eminencji  wysy³am  dwie takie same dyskietki CD - R, 
na  których  w  programie  PDF nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego,  które  prowadzê  w Nim 
oraz  kopiê  listu  skierowanego  do  Ojca  Œwiêtego  Franciszka.

                                                                                    Szczêœæ  Bo¿e !
                     Anna  Aniela  Flak
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