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 Papie¿   B e n e d y k t   X V I
                                                             W a t y k a n     
                                                             W³ochy,  Rzym  

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Drogi   Ojcze   Œwiêty,   w   sprawie   duchowego   Dzie³a   Pana  naszego  “ pukam ”  do
Waszej  Œwiêtobliwoœci  od  pocz¹tku  pontyfikatu   i  nie  mogê  w  ¿aden  sposób  dostukaæ  siê
do  Waszych  Œwiêtych  Piotrowych  Drzwi,   aby  nareszcie  by³  prawid³owy  namiar  Jego,  tzn. 
aby  by³  ju¿  otworzony  proces  badawczy  Jego  w  Kongreacji  Nauki  Wiary.
 

Wszystkie  Dzie³a  Najœwiêtszego   zawsze  dokonywa³y  i  dokonuj¹  siê  w  cierpieniach 
w  najciemniejszej  nocy  wiary  i  ducha,  dlatego  te¿  wybrañcy  Jego w wewnêtrznej modlitwie 
i   w  skupieniu   przenikniêci   wewnêtrznym   ogniem   Pana   swego   sk³adali   Jemu   o f i a r ê 
z  ¿ycia  swego,  która  by³a  kamieniem  wêgielnym  ich  odwiecznych  powo³añ.

W  pe³nieniu  woli  Pana  swego  nie  spocznê  a¿  zasnê  w  Nim  na  wieki,   dlatego  te¿
swoje  ¿yciowe  powo³anie,   które   dokonuje  siê  miêdzy  czasem  i  wiecznoœci¹  pe³niê  ca³ym
sercem  i  dusz¹  sw¹,   bo   przecie¿   dziêki   niemu   dusza  moja  ¿yje  w  wiêkszym  wymiarze
Wszechmog¹cego,  dlatego   te¿   po   raz  19 - ty  pukam  do  Waszej  Eminencji,    

  aby  wreszcie 
móc  wejœæ  z  Dzie³em  Ukochanego  poprzez  otworzone  drzwi  do  Kongregacji  Nauki Wiary, 
aby  móg³  byæ  wszczêty  proces  badawczy  nadprzyrodzonej  misji  mej, któr¹ prowadzê prawie 
ca³e  ¿ycie  swe,  i  która  zaplanowana  jest  na  obecne  zdemoralizowane  czasy,  które uderzaj¹ 
w  naukê  Pana  naszego,  jak  i  w  Niego  Samego.

D r o g i    O j c z e,   najukochañszy  i  przedwieczny  Ojciec  Niebieski  przynagli³  mnie 
do   ponownego   wys³ania   duchowego   listu   do   Waszej  Œwiêtobliwoœci  w  Imiê  Jego,  tym
bardziej,   ¿e   nie   dosta³am  jak  dotychczas  ¿adnego  odzewu  na  przesy³kê  z  dn.  8  grudnia 
2011  roku   ani  od  Ojca,   ani   te¿   od   Prefekta   Kongregacji  Nauki  Wiary  Kard.  Williama 
Josepha    Levady,    od   którego   te¿   nie   dosta³am   na   potwierdzonym   odbiorze   przesy³ki
watykañskiej  piecz¹tki,   tak   jakby   ta   przesy³ka  nie  wp³ynê³a  do  adresata,   tak¿e  z³o¿y³am 
reklamacjê  na  poczcie,  aby  wyjaœniæ  tê  sprawê. 

Jako  wierna  i  oddana  córka  Koœcio³a  Katolickiego,  jedynego  prawowitego  w  ca³ym
Wszechœwiecie   troszczê   siê   o   Dzie³o   Pana   mego,   które   odwiecznie  by³o  przeznaczone 
na  duszê  moj¹,  tak¿e  wk³adam  w  nie  ca³¹  mi³oœæ  i  uczucie  swe,   aby   tylko   wynagrodziæ
wszystkie  grzechy  œwiata,   dlatego  te¿   zatopiona   ca³ym   sercem   i   dusz¹   sw¹  przekazujê 
w  Chrystusie  wszystkie  myœli  Jego,   które   bez   przerwy   nasuwaj¹   siê   do   umys³u  mego, 
tak¿e  ka¿da  jedna  literka  przepojona  jest  jak  najwiêksz¹  mi³oœci¹  do  Umi³owanego.



- 2 -

Za  pomoc¹  daru  m¹droœci,   który   otrzyma³am  w  Duchu  Œwiêtym  przekazujê  swoje
bogate   d u c h o w e   ¿ y c i e   na   podstawie   prze¿yæ   duszy  mej,  która  mo¿e  zaœwiadczyæ 
o   wielkich   skarbach  i  dobrodziejstwach  Króla  Wszechœwiata,   Jezusa  Chrystusa  nie  tylko,
gdy  ona  jest  obecna  w  pow³oce  cielesnej,   ale   przede   wszystkim,   kiedy   ona  jest  obecna 
poza  czasoprzestrzeni¹,  gdzie w mistycznym œwiecie Pana naszego panuj¹ wieczne prawa Jego.

Z  woli  Oblubieñca  Niebieskiego  dusza  moja  pojona  jest  ogromem  ³ask,  które  maj¹ 
miejsce  poza  czasoprzestrzeni¹,   tak¿e   z   ³atwoœci¹   odtwarzam  w  pamiêci  prze¿ycia  duszy 
mej,   a   póŸniej   naszym   ograniczonym   jêzykiem  przelewam  je  na  papier,  a  w³aœciwie  na
ekran  komputerowy,  aby  one  uzmys³owi³y  potomnym  co  dzieje  siê  z  ich  duszami, gdy one 
przekrocz¹  próg  wiecznej  œmiertelnoœci  na  ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ. 

Duchowe  Dzie³o  Nieœmiertelnego,   które   oparte   jest  o  Ska³ê  Jego  prowadzê  sama
w   Nim,    co   na   pewno   jest   wielkim   zaskoczeniem   dla   duchowieñstwa,    tym   bardziej, 
¿e  jestem  osob¹  œwieck¹,   tak¿e  to  wszystko  nie  mo¿e  pomieœciæ  siê  w  ich  umys³ach,   bo
moja  nadprzyrodzona  misja  wychodzi  poza  ramy  ich  myœlenia  i  poza  ca³¹  nasz¹  epokê.

Wielu  namiestników  Chrystusa  musi  zobaczyæ,   aby   uwierzyæ  w  niepojêtoœci  Bo¿e, 
bo   bez   znaków   widzialnych   oci¹ga  siê  z  przebadaniem  widzialnych  znaków  czasów,  ale 
które  zawarte  s¹  w  œwiêtych  cyfrach, i które w sposób jak najbardziej zrozumia³y przemawiaj¹ 
do  ca³ej  ludzkoœci.

Proszê  wewnêtrznie  Oblubieñca  swego,  aby  ulitowa³  siê  nad  cierpieniami duszy mej, 
i  aby  w  koñcu  zaczêto  czytaæ  chocia¿by  moje  duchowe  listy,   które   tak  czêsto  wysy³a³am 
do  Ojca,  ale  wiadomo,  co  mia³am  zrobiæ  w  Dziele  Pana swego, to ju¿ wszystko wype³ni³am 
w  Nim,  i  dlatego  wiem,  ¿e  wszystkiemu  przeciwstawiê  siê  równie¿  w  Nim, nawet brakiem 
odpowiedzi ze strony nierzetelnych namiestników Jego,  którzy  przybrali  postawê niesamowitej 
biernoœci,    tak¿e    jak    widaæ   z   mojej   korespondencji    Ÿle   dzieje   siê   z   elementarnymi 
powinnoœciami  nawet  w  Stolicy  Piotrowej.

W  moim  ascetyczno - mistycznym,  duchowym  ¿yciu  dusza  ma  w  szczególny sposób 
zosta³a   wtajemniczona  w  niepojêtoœci   Wszechmog¹cego,   tak¿e  z  woli  Jego  przelewam  tê 
odrobinê  tajemnic  Jego  z  zaœwiatów  Jego na ekran komputerowy, które pozna³a ju¿ dusza ma.

Moje   bogactwo   duchowe   zawarte   jest  w  moich  duchowych  ksi¹¿kach,   z  których
wynika,  ¿e  dusza  moja  zmierza  do  rzeczy  ostatecznych,   gdzie  panuje  wieczne  œwiat³o  dla
dusz  zbawionych,   dlatego   te¿   jak   najlepiej   wykonujê  Dzie³o  Pana  swego,  aby  nawróciæ
wszystkie  dusze  na  drogê  zbawienia.

W  winnicy  Najœwiêtszego  w  wielkiej  mi³oœci  pracujê  dla  Niego  i dla ca³ej grzesznej 
ludzkoœci,  a  wiadomo,   ¿e   M i ³ o œ æ   W i e k u i s t a   niczego   nie   odmawia  umi³owanym, 
tak¿e  zrealizujê  Dzie³o  Jego,  tym  bardziej,  ¿e  On  prowadzi  je  przeze mnie, tak¿e wszystkie 
decyzje  podejmujê  w  Nim  na  Chwa³ê  Jego.
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Od   swojego   umi³owanego   Boskiego   Mistrza   dusza   moja  otrzyma³a  niesamowit¹
³askê,  ¿e  tak  czêsto  opuszcza  ona  w  Nim  cia³o  podczas  mistycznych  nocy,  tak¿e  trzeba to
wszystko  wnikliwie  sprawdziæ  i  przeœledziæ  ka¿de  moje  zdanie,  aby móg³ zapaœæ ostateczny 
werdykt   od   Waszej   Œwiêtobliwoœci,   a   ta   cisza   ze   Stolicy   Piotrowej,  to  jest  dla  mnie
krzy¿em,  który  muszê  mi³oœnie  zaakceptowaæ  i  zawsze  mówiæ  wola  Twoja  Panie. 

¡ Dobry  owoc  ciê¿ko  rodzi  siê ¢,   dlatego   te¿  muszê  mieæ  Bosk¹  cierpliwoœæ,   aby 
doczekaæ  siê  porodu  Dzie³a  Bo¿ego  za  ¿ycia  swego,  co  równoznaczne  by³oby  z otwarciem
jego  przewodu  badawczego  w  Kongregacji  Nauki  Wiary. 

W  opuszczeniu  znalaz³am  Pana  swego,  dlatego te¿ nigdy nie opuszczê Go i respektujê 
wszystkie  tajemnicze  zrz¹dzenia  Opatrznoœci Jego, i dziêki Niemu jestem zaradna i energiczna, 
tak¿e   jak   widaæ   nie   mam   zamiaru   wegetowaæ,   tylko  ¿yæ  pe³ni¹  ¿ycia  Ukochanego,  bo 
przecie¿  pe³ny  sens  ¿ycia  jest  tylko  w  Nim.

Jestem  wierna  prawdzie  Bo¿ej,   dlatego   te¿   poprzez   mi³oœæ  przekazujê  umi³owan¹
prawdê   swojego   odwiecznego   powo³ania,   które   ³¹czy   nadprzyrodzonoœæ   z   przemijaj¹c¹
doczesnoœci¹,  a  poniewa¿  dla  Trójjedynego  Boga   nie   ma   rzeczy   niemo¿liwych,  dlatego 
te¿  jestem  pewna,  ¿e  On  znajdzie  sposób  i  uczyni  cud,   aby  Dzie³o  Jego,  które  prowadzê
w  Nim  nabra³o  wiêkszego  rozpêdu  na  Chwa³ê  Jego.

Boski  Oblubieniec  dba  o  moje  umartwania,   tak¿e   nie  muszê  siê  ju¿  w  tej  materii
martwiæ,  ¿e  mo¿e  jestem  leniwa  czy  te¿,  ¿e  oci¹gam  siê ?,  tak¿e  odwa¿nie  w  Ukochanym
kroczê   za   Nim   krok  w  krok,  i  w  Dziele  Jego  nie  ust¹piê  nawet  o  krok,  bo  w  Dzie³ach
Niebios  trzeba  byæ  gotowym  nawet  umrzeæ  za  obronê  prawdy  Najwy¿szego.

Ojciec  Przedwieczny   powiedzia³  nam  wszystko  w  Synu  Swym  Jezusie  Chrystusie,
a  ja  jedynie  na  podstawie  prze¿yæ  duszy  swej  ods³aniam  niewielki  r¹bek  niepojêtoœci Jego, 
który  znajduje  siê  za  zas³on¹  progu  œmiertelnego.

W  samotnoœci,  ukryciu  i g³êbokim oderwaniu od wszystkiego dosz³am do odpowiedniej 
duchowej  wolnoœci  w  Chrystusie  i  w  Nim  poznajê  tajemnice  Jego  i  Jego  Samego, dlatego 
te¿  nieustannie  trwam  przy  Nim  i  ¿yjê  tylko  dla  Niego.

Moc¹  i  mi³oœci¹  Ukochanego  zosta³am  wszczepiona  w  Mistyczne  Cia³o  Jego,  tak¿e 
w  gêstej  gêstwinie  krzy¿a,  która  nasi¹kniêta  jest  doœwiadczeniami,  uciskami  i udrêczeniami 
dusza   moja   dosz³a   do  g³êbi  Pana  swego  w  czyste  i  g³êbokie  zrozumienie  tajemnic  Jego, 
które  rozpalaj¹  j¹  mi³osnymi,  wieczystymi  p³omieniami.

Wszechmog¹cy  Jezus  Chrystus,  który  pojedna³  Niebo z ziemi¹ odwiecznie zaplanowa³ 
duszê   m¹   do   œwiadczenia   przede   wszystkim   wiecznoœci,   dlatego   te¿   z   woli  Jego ona 
non - stop  karmiona  jest  ³askami  Jego  z  wielowymiarowej,  duchowej  krainy  Jego, tak¿e jak 
dotychczas  ona  nieustannie  podró¿uje  w  Panu  swym  miêdzy  czasem  a  wiecznoœci¹.
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Podczas  upojnych  lewitacji  w  zaœwiatach  Kap³ana  Niebieskiego  dusza  moja  ci¹gle
na   mistycznym  wdechu  poznaje  tajemnice  Pana  naszego,  i  ten  ruch  mistyczny  wprowadza
j¹  w  ekstazy,  które  napawaj¹  j¹  niewys³owion¹  radoœci¹  i   mi³oœci¹  jej  Oblubieñca.

Skoro   dusza   moja   tak  bardzo  czêsto  omdlewa  z  zachwytów  podczas  tak  wielkich 
niepojêtoœci  Boskiego  Mistrza,  które  dosiêgaj¹  j¹  poza  pow³ok¹  cielesn¹,  gdy  ona  w  Panu 
swym  jest  w  zaœwiatach  Jego,   to   przecie¿   bez   porównania   wiêksze  upojnoœci  i  ekstazy
dosiêgaj¹   j¹   wówczas,   gdy  ona  jest  w  nadprzyrodzonych  jasnoœciach  nad  jasnoœciami  na 
Tronie  Ukochanego. 

D r o g i   O j c z e,   Umi³owany  duszy  mej,  Jezus  Chrystus  ubogaci³  j¹  niezmiernie 
przebogatymi  i  wprost  nieprawdopodobnymi  ³askami,  ¿e  podczas  snów  mo¿e ona tak czêsto 
opuszczaæ w Nim swoj¹ cielesn¹ pow³okê,  tak¿e  jak  widaæ  wesz³a  ona w Nim ponad wszelkie 
poznanie   i   ponad   wszelk¹   wiedzê   tego   zdemoralizowanego   œwiata,  dlatego  te¿  wiernie 
i  mi³oœnie  ¿yje  ona  w  Nim,   abym   mog³a   te   niepojêtoœci  przekazaæ  potomnym  i poprzez 
nie   obudziæ  szaleñców   polityki  antyrodzinnej   i   antynarodowej  do  zrzucenia  zaœlepieñczej 
zas³ony,  która  boi  siê  prawd,  tuszuje  niewygodne  sprawy  i  uwielbia  zakazane  owoce.

Z   pomoc¹   najmi³osierniejszego   Boskiego   Oblubieñca    zapar³am   siê   sama   siebie 
i  wesz³am  w  umi³owan¹,   pe³n¹   mi³oœci   samotnoœæ,   aby  ukryæ  siê  w  niej  w  Ukochanym 
i  umrzeæ  w  niej  dla  œwiata,   aby   dusza   moja  mog³a  znaleŸæ  siê  w  bezkresnej,  wiekuistej 
krainie  Pana  naszego.

Dusza   moja   nabiera   m¹droœci   Najœwiêtszego   w   gêstwinach   wszelkiego   rodzaju
cierpieñ,  tak¿e  z  bezgraniczn¹  ufnoœci¹  przyjmujê  udrêki  i  przeciwnoœci  dnia  codziennego,
bo  przecie¿  poprzez  nie  naœladujê  Pana  mego,  który  nieustannie  uœwiêca  mnie  w  Sobie.

W  bezdennej,  mi³osnej  przepaœci  Kap³ana  Niebieskiego,  który  ¿yje  w  niej wiecznie, 
dusza  moja  jest  nad  wyraz  szczêœliwa  w  Nim   i   ona   bardzo   dobrze   wie,   ¿e  to,  co  ona 
otrzymuje  od  Niego,   to   nie   jest   dla   niej   lecz   dla  potomnych,  dla  dobra  ich  dusz,  aby 
dzieci   Bo¿e   mia³y   nieco   rozjaœnion¹  wiedzê  na  temat  duchowego  ¿ycia,  który  wiadomo, 
¿e  zaczyna  siê  dla  ich  dusz  ju¿  tutaj  na  ziemi,   a   dopiero   bêdzie   trwaæ   wiecznie,  kiedy 
ich  dusze  przekrocz¹  w  Panu  naszym  próg  œmiertelnoœci  na  ca³¹  wieczn¹  wiekuistoœæ.

Mistrz  Niebieski  dostarcza  mi  wszystko  to,   co  jest  mi  potrzebne  do  zrealizowania
Dzie³a Jego i do œwiêtoœci mej,  tak¿e  w  ukryciu  z  radoœci¹,  mi³oœci¹ i moc¹ Jego kontemplujê 
Jego  podczas  pisania  na  Chwa³ê  Jego.

Moje   pisanie   jest   a d o r a c j ¹   Najœwiêtszego,   który   jest   Opok¹  ca³ej  ludzkoœci, 
dlatego  te¿  w  pokorze,  mi³oœci  i  prawdzie  przekazujê  swoje  mistyczne  ¿ycie  na tle obecnej 
epoki,  w  której  przysz³o  mi  ¿yæ,   gdzie  decydenci  bezprawia  skrywaj¹  prawdê,  manipuluj¹ 
spo³eczeñstwem,  jak  i  pozoruj¹  bezpieczeñstwo  narodów  oraz  jawnie  rezygnuj¹  z  wolnoœci 
Bo¿ej. 
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Dusza   moja   podczas   snu   dosyæ   czêsto   opuszcza  cia³o  w  Panu  swym,  tak¿e  ona 
w  zaœwiatach  Najwy¿szego  poznaje  tajemnice  Jego  i  raduje  siê  z  tej  duchowej,  wiekuistej
szczêœliwoœci,  a  gdy  powraca  ona  do  cia³a  swego,  to  te  powroty  dobijaj¹  j¹,   bo   ona   ma 
ju¿  dosyæ  tej  fikcyjnej  rzeczywistoœci,   gdzie   ludzie   s³uchaj¹   jedynie   innowierców  i  ¿yj¹ 
w  niewoli  grzechów  oraz  d¹¿¹  do  tego  co  na  ziemi.

K  Jako  wyraz  mi³oœci  i  wdziêcznoœci  do  Boskiego  Oblubieñca  za tak wiele dobroci
uczynionych  dla  ca³ego  grzesznego  œwiata,  prowadzê  Dzie³o  Jego,  które  absolutnie  nie jest
dzie³em   prywatnym,   tak¿e   nie   mogê   zniszczyæ   swojego   odwiecznego   powo³ania,  które
uœwiêca  duszê  m¹  i  prowadzi  j¹  do  wiekuistego   N i e b a,   a  poza  tym  ludzkie  przegrania 
istniej¹  tylko  w  dzie³ach  œwieckich,  ale  nigdy  w  Dzie³ach  Bo¿ych,   które  budowane  s¹  na 
Skale  Najœwiêtszego,  tak¿e  pokonam  wszystko  i  zwyciê¿ê  w  Panu  swym  na  Chwa³ê  Jego.

Na   mojej   ciernistej   i   mi³osnej   drodze   œwiêtoœci  dusza  moja  nieustannie  wchodzi 
w  niezg³êbione  i  w  œwietlane  tajemnice  Nieœmiertelnego,  gdy  podczas  snów  opuszcza  ona
w   Nim   czasoprzestrzeñ,    dlatego   te¿   ona   nigdy   nie   mo¿e   nasyciæ   siê   niewyczerpan¹ 
i   niepojêt¹   mi³oœci¹,   radoœci¹  i  m¹droœci¹  Jego,  która  daje  jej  mo¿noœæ  nieograniczonego 
dzia³ania  w  sprawach  Jego,  gdy  ona  jest  ju¿  w  Nim  w  swojej  cielesnej  pow³oce.

Te   krótkotrwa³e   wizyty   duszy  mej  w  wiecznej  szczêœliwoœci  dziej¹  siê  za  spraw¹
Trójjedynego  Boga,  który  wprowadza  j¹  w  Sobie  w  coraz  to  inne  niepojêtoœci  Swe,  które 
nie  sposób  przekazaæ,  tak¿e  na  podstawie  prze¿yæ  duszy  swej  mogê  powiedzieæ,   ¿e  dusze 
zbawione  ci¹gle  podziwiaj¹  nieskoñczon¹  nieskoñczonoœæ  i  poznaj¹  coœ  nowego,  tak¿e  jak 
widaæ,  ¿e  one  i  tak  nigdy  nie  nasyc¹  siê  mi³oœci¹  Pana  naszego, i nie pojm¹ te¿ wszystkich 
tajemnic  Jego  w  Oceanie  Wiekuistego  Szczêœcia.

Dusza   moja   coraz   bardziej   uœwiêca   siê   w   Panu   swym,   który   prowadzi   j¹  po
niewidzialnych  szlakach  mistycznego  Oceanu  Swego,  tak¿e  nikt  nie  storpeduje Dzie³a Jego, 
które  prowadzê  ca³e  swoje  ¿ycie,   dlatego   te¿   moc¹   Jego   wykonujê  rozkazy  Jego,  abym 
mog³a  dzielnie  i  godnie  dotrwaæ  do  koñcowej  mety  swojego  odwiecznego  powo³ania.

Oblubieniec   Niebieski   umacnia   mnie  w  Sobie,   tak¿e   nieustannie   oparta   jestem 
o  umi³owan¹  prawdê  Jego  i  dusza  moja  bezkompromisowo  pod¹¿a  w  Nim   po  mistycznej
drabinie   doskona³oœci,    aby   w   ¿yciu   przysz³ym   przebywa³a   ona   w   wiekuistej   Boskiej 
Troistoœci  Jego. 

Z   woli   Najœwiêtszego   zosta³am   ukrzy¿owana   tajemnicz¹  moc¹  i  mi³oœci¹  Krzy¿a 
Jego,   dlatego   te¿   wszystko   mam  w  Nim   i   nic   mi   nie   potrzeba,  jedynie  tylko  pragnê
wype³niæ  wolê  Pana  mego,  która  równoznaczna  bêdzie  ze  zbawieniem  duszy  mej.

Gwiazda  Morza,  Maryja  wyjedna³a  mi  ³aski,  które  s¹  mi  potrzebne do zrealizowania 
Dzie³a  Bo¿ego,   dlatego   te¿   z   pomoc¹   Jej   wesz³am   w   siebie,   aby  móc  wyjœæ  na  ca³y 
bezprawny  œwiat,  który  lansuje  zabijanie  nienarodzonych  dzieci, lizbijstwo, homoseksualizm, 
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ma³¿eñstwa  tej  samej  p³ci,  eutanazjê, ...  i  najprzeró¿niejsze  zboczenia.

Najprawdziwszy  Niebieski  Pasterz  naszych dusz uwraŸliwi³ mnie na ludzkie cierpienia, 
i   mimo,   ¿e  nie  otrzyma³am  ³aski  codziennego  uczestniczenia  we  Mszy  Œwiêtej,  i  te¿  nie 
noszê   na   sobie   ¿adnych   œwiêtych   emblematów,  to  jednak  w  pokoju,  wolnoœci  i  mi³oœci 
Pana  mego  dusza  moja  doznaje  tak  wiele  ³ask w tym czasie,  ale poza czasem, w wiekuistym 
œwiecie  Ukochanego,  gdy  we  œnie  na  czas  okreœlony  opuœci  ona  w  Nim  cia³o. 

Z   woli   Ojca   Niebieskiego   dusza   moja   odbiera   ³aski   Jego  w  ciemnej,  mi³osnej
nocy  pe³nej  b³ogiego  szczêœcia,   dlatego   te¿   ca³e   moje  odwieczne  powo³anie  realizowane
siê  w  duchu  Jego  na  chwa³ê  Jego.

Na   swojej   drodze   œwiêtoœci   odda³am   siê  w  ca³ej  pe³ni  Boskiemu  Odkupicielowi, 
o  czym  On  bardzo  dobrze  wie  i  wspomaga  mnie,  aby  dusza  moja  jak  najwierniej odbija³a
siê w zwierciedle Ewangelii Jego,  tak¿e  z  uwielbieniem  realizujê swoje odwieczne powo³anie, 
w  którym  zawarta  jest  prawda  i  mi³oœæ  Pana  mego.

Wszechwiedz¹cy   kieruje   moim  umys³em   i   moimi  najdrobniejszymi  poczynaniami
oraz  napomina  mnie  poprzez  uporczywe,  d³ugotrwa³e  czy  te¿  krótkotrwa³e  osch³oœci,  które
umacniaj¹  ducha  mego,  i  dziêki  czemu  coraz  bardziej  odnawiam  siê  w  Panu  swym. 

Ju¿   niebawem   dusza   moja   odejdzie   do   wiecznej  szczêœliwoœci,  tak¿e  z  mi³oœci¹
przekazujê   niepojêtoœci   Kap³ana   Niebieskiego,   które   znajduj¹   siê   za   progiem  wiecznej 
œmiertelnoœci,  aby  mog³a  wype³niæ  siê  we  mnie  ca³kowita  wola  Jego.

W  ukryciu  umieram  dla  œwiata  i  ³¹czê  siê  coraz  bardziej  z  Umi³owanym,  który jest 
najdostojniejszym  i  wiecznym  goœciem  w  duszy  mej,  dlatego te¿ odwa¿nie przekazujê swoje 
odwieczne  powo³anie  za  pomoc¹  którego  dusza  ma  osi¹gnie  wieczne  zbawienie.

Coraz  ciê¿ej  pisze  siê  mi  o  tak  niepojêtych  i  wprost  przeb³ogich  s³odkoœciach Pana 
naszego,   ale   skoro   piszê   pod   natchnieniem   Umi³owanego,   który   wys³a³   mnie  do  ca³ej 
ludzkoœci,   abym  za  pomoc¹  swojej  nadprzyrodzonej  misji  uleczy³a  ca³y  zniewolony  œwiat, 
to  przez  mêkê  i  krzy¿  Jego  zwyciê¿ê  w  Nim.

¯ar  mi³osny  mi³oœci  Oblubieñca  mego   roznieci³   ogieñ   wiecznej   mi³oœci  w  duszy
mej,   tak¿e  ona  tonie  w  wiekuistych,  tajemnych  g³êbinach  Jego  szczególnie  wówczas,   gdy
we   œnie   na   czas  okreœlony  ona  opuœci  w  Nim  czasoprzestrzeñ,  i  w  sposób  niewymowny
raduje siê z obcowania z Nim  i  to  bez  ¿adnej  zas³ony,  co  oczywiœcie  jest  wielk¹  ³askê Jego. 

W  tych  przeb³ogich  ³askach,   które  maj¹  miejsce  za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci 
dusza moja  nie  zawsze  przebywa³a  w  blasku  œwiêtoœci,  ale  równie¿  w  blasku umi³owanych
promieni   Pana   swego   czy   te¿   w   ukochanych   mistycznych   nocach,   a   nawet   odrobinê
spróbowa³a   grozy   cierpieñ   dusz   cierpi¹cych   w   czyœæcu,   jak  i  dusz   potêpionych,   które 
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niewyra¿alnie  cierpi¹  i  pal¹  siê  w  swoim  w³asnym  wnêtrzu.

Duchowe   D z i e ³ o   B o ¿ e,   które   prowadzê   zazêbia  siê   o   grzeszn¹  doczesnoœæ, 
dlatego   te¿   niemo¿liwoœci¹  jest  pisaæ  jedynie  tylko  o  mi³osnych  i  wolnych  przestrzeniach
Mistrza  Niebieskiego  w  niewidzialnej  duchowoœci  Jego,  w  której  non - stop przebywa dusza 
ma,  gdy  podczas  snów  opuszcza  ona  w  Panu  swym  pow³okê  cielesn¹  i  znajduje  siê  poza 
czasoprzestrzeni¹.

Gdy  na  polecenie  Oblubieñca  Niebieskiego  piszê  o  duchowych  niepojêtoœciach Jego, 
które  znajduj¹  siê  poza  naszym  rozumem,  poza  nasz¹  zmys³owoœci¹,   to  wiadomo,  ¿e  tam 
nie  siêga  nasz  umys³  i  oczywiste  jest,  ¿e  sama  z  siebie  nic  nie  napisa³abym,  jedynie tylko 
wszystko   przekazujê   na   podstawie   prze¿yæ   duszy  mej,  która  we  œnie  na  czas  okreœlony
tak  czêsto  opuszcza  w  Panu  swym  pow³okê  cielesn¹.

Ka¿dej   doby   przemijaj¹cego   pielgrzymowania   dusza   moja   prze¿ywa   parê   chwil 
z  Umi³owanym,   który   nad   wyraz   pociesza   j¹   w   stanach   agonalnej   têsknoty   za   Nim, 
a   ponadto   On   daje   jej   pokój  i  si³ê  Sw¹,   tak¿e   dusza   ma   nieprzerwanie   znajduje  siê 
w  widzialnej  czy  te¿  niewidzialnej  dla  niej  Boskiej  Otch³ani,  która  napawa  j¹  nienasycon¹
mi³oœci¹  Pana  swego.

Z  pomoc¹   Oblubieñca   Niebieskiego   od   czasu   do   czasu   wyœpiewujê  Mu  swoj¹
pieœñ  w  swoich  mistycznych  ksi¹¿kach,  które  œwiadcz¹  o  nieskoñczonym  mi³osierdziu Jego 
i  niewys³owionej  dobroci  Jego,  ¿e  powo³a³ duszê m¹ do tak nieprawdopodobnych ³ask Swych, 
¿e  ona  wychodzi  w  Nim  poza  czasowoœæ  zdemoralizowanego  œwiata,  w  którym  wystêpuje 
niesamowita  agresja  i  atak  na  ludzi  niewygodnych  w³¹cznie z doszczêtnym ich zniszczeniem 
ku  radoœci  tyranów  i  katów.

We  wszechmocnym   Boskim   Oblubieñcu   jestem  pewna  siebie,  i  pewnie  te¿  piszê 
w  Nim  o  tak  nieprawdopodobnych  i  ciê¿ko  uchwytnych  ³askach,  które  dosiêgaj¹ duszê m¹, 
gdy  podczas  snów  ona  opuszcza  w  Panu  swym  czasoprzestrzeñ,  tak¿e  tutaj  nie  mo¿e  byæ 
jakiejkolwiek  pomy³ki,  bo  przecie¿  ona  ma  te  ³aski  non - stop.

W  moim  odwiecznym  powo³aniu   najbardziej   jest   mi   pomocna   dusza  moja,  która
nape³niona   Samym   Bogiem   poznaje   niepojête   tajemnice   Niebios,   a   poza   tym   jak  ju¿
wczeœniej  wspomia³am,  ¿e  ca³e  Dzie³o  Pana  mego przedstawiam na podstawie prze¿yæ duszy 
swej,  tak¿e  nikt  nie  jest  mi  potrzebny  w  tym  tak  przeb³ogim  powo³aniu,  które duszê moj¹ 
prowadzi  do  jaœniej¹cych,  duchowych  Komnat,   które   maj¹   miejsce  w  Wiekuistej  Chwale 
Wszechpotê¿nego.

W  mojej  ukochanej  samotni,   która   jest   pe³na   nieskoñczonej  mi³oœci  Ukochanego, 
i  która  jest  drog¹  do  Niego  oraz  drog¹  do  œwiadomoœci  ca³ej  ludzkoœci, realizujê odwa¿nie
swoje   odwieczne   powo³anie,  a  to,   ¿e  chwilowo  odczuwam  troskê  o  Dzie³o  Pana  swego,
to  i  tak  wiem,  ¿e  On  z  czasem  wprowadzi  mnie w gêstsze gêstwiny ciszy Swej,  bo przecie¿ 
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wiadomo,  ¿e  im  ciszej,  tym  lepiej  do  wchodzenia  niepojêtych  tajemnic  Pana  naszego.

Moja   mistyczna   mi³oœæ   do   Oblubieñca  Niebieskiego  w  sposób  niewyra¿alny  jest
wynagradzana   przez   Niego,   bo   On   nie   zwa¿aj¹c  na  nêdzê  i  ma³oœæ  duszy  mej  objawi³ 
w  niej  wszechpotê¿n¹  wielkoœæ  Sw¹,  tak¿e  ona  jest  w  nieustannej  obecnoœci  z Nim, z tym, 
¿e  czasami  okazywana  jest  silniejsza  moc  Jego  w  niej,   która   powoduje  ¿ywsz¹  obecnoœæ 
Jego,   która   przyczynia  siê  do   tego,   ¿e   ona   poprzez   g³êbie  modlitwy  wprowadzana  jest 
w  tajemnice  Jego.

Nieœmiertelny,  który  ¿yje  w  Koœciele  i  w  duszach  naszych, odwiecznie wybra³ duszê 
m¹  do  œwiadczenia  ¿ycia  duchowego,   które   trwa  w  duszach  naszych  nie  tylko,   gdy   ona 
jest  w  pow³oce  cielesnej,   ale   równie¿,   gdy   ona   przekroczy   próg   œmiertelnoœci   na  ca³¹ 
wiekuist¹  wiecznoœæ,  tak¿e  w  Panu  naszym   przekazujê   przeb³ogie   niepojêtoœci  Jego,   aby
dusze  nie  ba³y  siê  duchowego  Królestwa  Prawdy  i  Mi³oœci,  które wystêpuje w �ródle ¯ycia 
Wiecznego,  co  przecie¿  mamy  to  zapewnione  w  Piœmie  Œwiêtym.

Ja,   jako   cz³onek   mistycznego   cia³a   Jezusa   Chrystusa   jestem   œwiadkiem  prawdy 
i   mi³oœci   Jego,   i   poprzez  tajemnicê  cierpienia  Jego,   w   której  nieustannie  trwa  wieczne
œwiat³o  Jego,  trwam  przy  Nim,  i  zgodnie  z  odwiecznym  Planem  Jego  w  ukryciu,  samotni 
i  milczeniu  swego  istnienia  wype³niam  wolê  Jego,  który  pos³u¿y³ siê dusz¹ m¹,  aby ratowaæ 
ca³y  zniewolony  œwiat,  który  zatopiony  jest  w  mrokach,  cieniach,  jak i w najokropniejszych 
ciemnoœciach  k³amstwa  i  œmierci.

Boski   Odkupiciel   œledzi   ka¿dy   mój  ruch,   i   On  jedyny  dobrze  wie,  ¿e  ja  bardzo
pragnê,  aby  dusza  moja  by³a  zbawiona  i  przebywa³a  w  wiekuistym,  rozkosznym  raju Jego, 
dlatego  te¿   On   wspomaga   mnie   na   tej   drodze   œwiêtoœci   i   nieustannie  rozprasza  moje 
ciemnoœci,   aby   dusza   moja   mog³a   przebywaæ   w  Nim  w  bezmiarze  niepojêtej  wielkoœci
Jego.

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

Dzie³o  duchowe  Pana  mego, które  prowadzê  w  Nim  i  przez  Niego  obroniê  w  Nim
na  Chwa³ê  Jego,  bo  nawet  po  œmierci  mej,  gdy  nie  bêdê  ju¿  mia³a  g³osu,  ani te¿ nie bêdê 
mog³a  w  ¿aden  sposób  broniæ  siê,   to   i   tak   wszystko   zawarte  jest  w  moich  duchowych 
ksi¹¿kach,  tak¿e  fa³szywi  medialni propagatorzy wykazuj¹cy siê brakiem wiedzy i kompetencji 
w  sprawach  duchowych  w  swoich  ob³udnych  strzêpowych tekstach nie bêd¹ w stanie powaliæ 
i   zniszczyæ   mojej   nadprzyrodzonej   misji,   nad   któr¹   przecie¿  nieprzerwanie  czuwa  nasz 
najukochañszy  Zbawiciel,  który  tak  bardzo  odrzucany  jest  przez  faryzeuszy  Jego.
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D r o g a     E m i n e n c j o,   Dzie³o   Ojca   Przedwiecznego   wykonujê   moc¹    Ducha 
Œwiêtego  w  Chrystusie,   tak¿e   jak   widaæ  moja  rola  jest  praktycznie  ¿adna,   jedynie   tylko 
w   czystej   mi³oœci   wykonujê   odwieczne   dyrektywy  Niebios,   które   napawaj¹  duszê  moj¹ 
niewys³owion¹   szczêœliwoœci¹,   która   pochodzi   z   wiekuistego  œwiata  Pana  naszego,  tak¿e
poprzez    Dzie³o   Wcielenia   i   Okupienia  Pana  mego  realizujê  swoje  odwieczne  powo³anie 
i   wewnêtrznie  obcujê  z  Ukochanym  w  samej  twierdzy  duszy  mej,   która  w  Nim  wchodzi 
w  nadnaturalne  sfery  Jego.

Na  podstawie  prze¿yæ  duszy  swej  mogê  powiedzieæ,  ¿e  dusza ma  ci¹gle doœwiadcza 
zaœlubin z Panem swym,  bo  przecie¿  ona  nieustannie  przeobra¿a  siê  w  Pana  swego, i w tym 
ma³¿eñstwie  duchowym  nie  zawsze  ona  d³ugo  wytrwa  w  stanie najwy¿szej doskona³oœci, bo 
przecie¿  drobne  potkniêcia  trochê  oddalaj¹  j¹  od  Umi³owanego,  który  wybacza jej wszystko 
i  coraz  bardziej  przyci¹ga  do  Siebie. 

{  Wiadomo,   ¿e   gdy   dusza   poœlubia   Pana   swego,   to   raz   na   zawsze,   tylko  te
zaœlubiny   ci¹gle   s¹   odnawiane   po   udrêkach   czy   te¿   osch³oœciach,   bo   wówczas  dusza
nabiera  wiêkszej  doskona³oœci  i  staje  siê  bardziej  podobna  do  Ukochanego.

Jedynie  w  Chrystusie poprzez dzia³anie Ducha Œwiêtego mo¿emy zjednoczyæ siê w Nim 
Samym,  i  za  ¿ycia  doczesnego  to  zjednoczenie  jest  niepe³ne,  podobnie   jest  z  zaœlubinami 
wiecznymi,  bo  przecie¿  nasze  zaœlubiny  wówczas  bêd¹  pe³ne,  gdy  dusze nasze  pozbêd¹ siê 
cielesnych   krat    na    ca³¹   wiekuist¹   wiecznoœæ   i   zas³u¿¹   sobie   one   na   ucztê   weseln¹ 
w  Panu  swym. 

Je¿eli   dusza   jest   zjednoczona  w  Chrystusie,   to   nie   znaczy   to,  ¿e  ju¿  jest  zaraz
poœlubiona  Jemu,  najwy¿ej  co,  to  zarêczona  z  Nim,   bo  przecie¿  dusza  moja  otrzymywa³a
wiele,   ale  to  wiele  ³ask  z  nie  z  tego  œwiata,   gdy  we  œnie  w  Panu  swym  opuszcza³a  ona
cielesne  kraty,   a   jednak   ona   nie   by³a   tak   od   razu   poœlubiona   Jemu,  dopiero  musia³o 
up³yn¹æ  wiele  mi³osnych,   ciernistych,   udrêczonych   i   nad   wyraz  dotkliwych  chwil  zanim 
ona  zrozumia³a,  ¿e  pragnie  ¿yæ  tylko  z  Nim,  w  Nim  i  dla  Niego.

Z  woli  S³owa  Wcielonego   poprzez  zjednoczenie  mistyczne  z  Nim  i  w  Nim  dusza
moja   zosta³a  wyniesiona  do  poziomu  ¿ycia  Jego,  i  w  mistycznych  nocach  przekracza  ona
próg   wiecznej   œmiertelnoœci,   i  w  Nim  te¿  przemieszcza   siê  w  niepojêtych  sferach  Jego, 
w  których  poznaje   tajemnice   Wcielenia   Jego   oraz   kosztuje   aromaty  tych  nienasyconych 
s³odkoœci  Jego  oraz  doznaje  radoœci  wiecznego  ¿ycia  Jego.

Duchowe   Dzie³o   Pana   mego   jest   najcenniejsz¹   i  niepowtarzaln¹  mistyczn¹  per³¹ 
jak¹   mog³am  otrzymaæ   od   Boskiego   Mistrza   w   tym   nad   wyraz   upad³ym   œwiecie,  bo 
przecie¿   nie   doœæ,  ¿e  z  woli  Jego  we  œnie  dusza  moja  opuszcza  w  Nim  tak  czêsto  cia³o
i   przebywa   w   rajskim,   niewidzialnym   œwiecie   Jego,   to  ona  jeszcze,  jak  jest  w  swoich
cielesnych  kratach,  to  w  d³u¿szym  czy  te¿ w krótszym okresie czasu przebywa w Przedsionku 
Nieba.
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Poprzez  trudnoœci  dnia  codziennego  jestem  szczêœliwa  w  Boskim  Oblubieñcu,  który 
niejednokrotnie  da³  mi  odczuæ  otch³añ  doczesnej  pustki,  nicoœci i œmierci, która wprowadzi³a 
duszê   m¹   do   niezg³êbionych,   niepojêtych   i   upojnych   tajemnic   Jego,  w  których  panuje 
wiekuista  wolnoœæ,  mi³oœæ,  prawda  i  pokój.

Kap³an   Niebieski  wprowadzi³  duszê  moj¹  w  Swoje  wewnêtrzne  ¿ycie  ju¿  tutaj  na 
ziemi,  aby  ona  mia³a  zawsze  namiar  na  ¿ycie  nadprzyrodzone,  które  daje  jej  pe³ny  spokój
i   zadowolenie,   dlatego   te¿   w   swojej   umi³owanej  i  ukrytej  pustelni  w  radoœci  i  mi³oœci
Chrystusowej   kontynuujê   duchowe  Dzie³o  Jego,   które   pozwala   duszy  mej  trwaæ  w  Nim 
i  ¿yæ  w  Nim  w  jednoœci  z  Ojcem  Przedwiecznym  w  Duchu  Œwiêtym.

Niezmienny  i  mi³osierny  Król  ca³ego  Wszechœwiata   nape³nia   mnie  m¹droœci¹  Sw¹ 
i  nieustannie  prowadzi  duszê  m¹  do  wiekuistej  chwa³y  Swej,   aby   mog³a   ona   przebywaæ 
w   Nim   po   nieskoñczone   wieki  i  w  niezg³êbionych  g³êbinach  Jego  radowaæ  siê   mi³osn¹ 
obecnoœci¹  Jego.

Boski   Mistrz,    który    zna    moje    najdrobniejsze    s³aboœci    nie   tylko   niez³omnie
wspomaga  córkê  Sw¹  Annê,  ale  równie¿  umacnia  i  oœwieca  j¹  w  Sobie,  tak¿e z woli Jego 
ona  wprowadzana  jest  w  niepojête  tajniki  duchowego  ¿ycia  Jego,  które  otwieraj¹  jej drogê 
do  Nieba.

Na  swojej  ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  niejednokrotnie  by³am  w przepaœci, 
jak  i  na  szczytach  niepojêtej  duchowoœci,  tak¿e niesamowicie cierpia³am, jak i te¿ radowa³am 
siê  w  Panu  swym,   który  da³   mi   odczuæ  niepojêcie  bolesn¹  gorycz  cierpienia  Swego,  jak 
i  te¿  upojnej,  nienasyconej  mi³oœci  Swej.

Pragnê³am  zawsze  ¿yæ  w  pustelni  i  osi¹gnê³am  to,  co  bardzo  pragnê³am,  bo  mimo,
¿e   jestem   tylko   z   ducha   pustelniczk¹   wewnêtrzn¹,    ale   ta   forma   niezmiernie,   ale   to
niezmiernie  odpowiada  mi,   bo   przecie¿   nale¿ê   tylko  i  wy³¹cznie  do  Umi³owanego  i  nie
podlegam   ¿adnym   prze³o¿onym,   tak¿e  w  pokorze  i  spokoju  realizujê  Dzie³o  Jego,   które 
w  ¿adnym  wypadku  nie  mog³abym  zrealizowaæ  jako  pustelniczka  wewnêtrzna i zewnêtrzna,
bo    przecie¿   w   moim   umi³owanym   K a r m e l u   obowi¹zywa³oby    mnie   pos³uszeñstwo 
we  wszystkim.

W  zakonach   ¿yje   siê   wed³ug   œcis³ych   rytmów   czasowych,   a   ja  niejednokrotnie 
w  nocy  nie  mogê  spaæ,   to   czasami   pod   wp³ywem   silnej   mocy  Bo¿ej  jestem  zmuszona
otworzyæ  komputer,   aby  pisaæ  na  Chwa³ê  Ukochanego,   poza   tym   dosz³am   ju¿  do  takiej
dojrza³oœci   duchowej,   ¿e   tylko   radzê   siê   Pana  mego,  który  nakazuje  mi  wys³aæ  obecny
duchowy  list,   

 tym   bardziej,   ¿e   przeprowadzi³am  bardzo  szczegó³ow¹  korektê   ksi¹¿ki  pt:
¡ ¯ycie  mistyczne  Anny  Flak  na  ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci ¢ ,  która  sk³ada  siê 
z   7 - miu  czêœci,   tak¿e  w  tych  7 - miu  duchowych  ksi¹¿kach  “ wykarczowa³am  wszystkie
chwasty ”,  jakie  tylko  zauwa¿y³am,  tak¿e  jak  widaæ  coraz  bardziej  dojrzewa  owoc Kap³ana 
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Niebieskiego  w  duchowej  winnicy  Jego,   czyli   nasta³a   pe³nia   czasów  na  moje  odwieczne 
powo³anie,  aby  mog³a  wype³niæ  siê  wola  Umi³owanego  we  mnie.

Z  woli  Boskiego  Mistrza  jak  dotychczas  wyda³am  owoc  Jego  w  postaci duchowych
ksi¹¿ek,    których    jak   na    razie   jest   21 - en,    które    musz¹   byæ   wnikliwie   przebadane
w  Kongregacji  Nauki  Wiary,  aby  one  mog³y  byæ  rozsiane  na  ca³y  zdemoralizowany  œwiat, 
a   to,   ¿e   one   jeszcze   nie   s¹   czytane,   to   nie   moja  wina,  bo  ja  sobie  nie  mam  nic  do
zarzucenia,   bo   przecie¿   wype³ni³am   wolê   Ukochanego,   który   w   OjczyŸnie   Swej  odda 
wszystko  duszy  mej  wed³ug  czynów  mych.  

Z  ca³¹  radoœci¹  poœwiêci³am  siê  wykonywaniu  woli  transcendentalnego Trójjedynego
Boga,   i   poprzez   pokonywanie   poprzeczek   ¿ycia   codziennego   ¿yjê   radoœci¹   i   mi³oœci¹
Ukochanego,   który  duszê  m¹  wprowadzi³  w  bezmiar  niepojêtych  tajemnic  Swych,   dlatego 
te¿  ona  z  mi³oœci¹  i  radoœci¹  Jego  nieustannie  pod¹¿a  do  zdroju  odwiecznego  zbawienia.

W  dzie³ach  Najœwiêtszego  nie  ma  przypadkowych  zdarzeñ,  ani  te¿  znajomoœci,  i  ta 
cisza  ze  Stolicy  Piotrowej,  która  nie  podjê³a  absolutnie  ¿adnych  decyzji  na  moje  duchowe 
listy   i   ksi¹¿ki    jest    o f i a r ¹,     bo   z   tej   ciszy   wnioskujê,    ¿e   ksiê¿a   arcybiskupowie 
i   kardyna³owie   s¹   nieufni   do  nadsy³anych   spraw  duchowych,  a  skoro  nie  czytaj¹  moich
ksi¹¿ek,  dlatego  te¿  nie  mogê  byæ  zrozumiana  przez  nich.

Gdy   nawet   piszê  o  tych  przes³odkich   i   przepiêknych   ³askach   Ukochanego,  które
miewa³a   dusza   ma   za   spraw¹   Jego   w   nieskoñczonej   Chwale   Jego,  które  by³y  jedynie
chwilow¹  niebiañsk¹  uczt¹,   to  ponownie  wchodzê  w  te  niepojêtoœci  i  dalej  odrobinê  sycê
siê  rzeczywistoœci¹  duchow¹  nieœmiertelnego  œwiata,  i  to  pozwala  wy³¹czyæ  siê  mi  na czas 
okreœlony  od  tego  zniewolonego  œwiata.

Brakuje   mi   s³ów   na  opisywanie  nieopisywalnych  niepojêtoœci  Trójjedynego  Boga
z  Ojczyzny  Jego,   które  przecie¿  nie  mieszcz¹  siê  w  ¿adnych  formach,   ani   te¿  pojêciach,
dlatego   te¿   proszê   Pana   mego,   abym   moc¹   Jego   przekaza³a  jak  najdok³adniej  mi³osne 
radoœci  z  Niebios  Jego. 

Z  pomoc¹   Boskiego   Oblubieñca   wysz³am  z  mroków  i  cieni  œmierci,   aby   przejœæ
d³ugi   wewnêtrzny   proces   dojrza³oœci   duchowej    czyli   wyp³ynê³am   na   najwiêksze   i   na 
najgroŸniejsze  g³êbie  wieczystego  Oceanu,   w   którym   dusza   moja  nieustannie  przemienia 
siê  w  Ukochanego  i  z  utêsknieniem   oraz   z   radoœci¹   pod¹¿a  ona  do  odwiecznego  Ÿród³a 
mi³oœci  i  prawdy  Pana  swego,  dlatego  te¿  ona  niezmiernie  chwali Umi³owanego, ¿e uczyni³ 
jej  tak  wielkie  rzeczy,  które  s¹  obce  dla  faryzeuszy  Jego.

Jako  córka  Boskiego  Oblubieñca  w  ka¿dym  momencie  wszystko  odnoszê  do Niego, 
i  najlepiej  czujê  siê  zupe³nie  sama  tylko  w  Nim,  bo  wówczas  za  spraw¹  Jego  w  idealnej 
ciszy   dusza   ma   mo¿e   wchodziæ  w  niepojêtoœci   Jego,   tak¿e  ca³kowicie  poœwiêci³am  siê 
Umi³owanemu,  którego  kocham  i  pragnê  nade  wszystko, dlatego te¿ dusza ma przyobleczona 
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w   m¹droœæ   i   mi³oœæ   Jego   spe³nia   wolê   Jego,   aby   ul¿yæ  niewyra¿alnie  niemi³osiernym 
cierpieniom  Jego,  które  rozprzestrzenione  s¹  w  ka¿dej  owcy  Jego.

Mimo,   ¿e   niejednokrotnie   by³am   rozdarta   wewnêtrznie   przez  rozterki  i  duchowe
ciêcia,  ale  nauczy³am siê w Panu swym,  ¿e  bêdê  walczyæ  o  Dzie³o  Jego do koñca swych dni, 
bo  poprzez  te  dotkliwe  przeciwnoœci  nad  wyraz uodporni³am siê w Ukochanym i nie pozwolê 
zag³uszyæ   swego   sumienia   zaborcom   tego   zniewolonego  œwiata,  którzy  krzykiem  zbijaj¹ 
argumenty.

W fizycznych, jak i w duchowych bólach  uparcie  realizujê  swoje odwieczne powo³anie, 
które    jest    niezawodn¹    o d t r u t k ¹    i    olbrzymim     l e k a r s t w e m     na    antypolskie 
i  antynarodowe  dzia³ania  decydentów  z³a,  którzy   w   zawrotnym  tempie  buduj¹  cywilizacjê 
œmierci  na  niesamowitym  zak³amaniu,  agresji  i  atakach  na  opozycjê.

Ukochane  S³owo Wcielone,  które  na  tak  trudne  zniewolone  czasy  zaplanowa³o moj¹ 
nadprzyrodzon¹  misjê  troszczy  siê  o  córkê  Sw¹  Annê,   która  ca³e  ¿ycie  swe  odda³a  Jemu, 
aby  przynios³a  ona  obfity  owoc  z  Winnicy  Jego  dla  ca³ej  zdeprawowanej  ludzkoœci.

Moje  odwieczne,  duchowe  powo³anie,   w   którym   wszystko   ukierunkowane  jest  na
Boskiego  Oblubieñca  wykonujê  na  drodze  doskona³oœci  ca³ym  sercem  i  dusz¹ sw¹  i  to jak 
najdoskonalej,  jak  tylko  potrafiê  w  Panu  swym,  który  nie  bierze  pod uwagê mojej s³aboœci, 
ani  te¿  mojej  nicoœci  nad  nicoœciami,  dlatego  te¿  traktuje  duszê  m¹  jako  oblubienicê Sw¹, 
któr¹  coraz  bardziej  przeobra¿a  w  Siebie  i  wprowadza j¹ w wielowymiarowe tajemnice Swe,
które  przerastaj¹  nasz  rozum,  zmys³y  i  jakiekolwiek  pojêcia. 

Przez   wiele,   wiele   lat   b³¹ka³am   siê   w   ciemnoœciach  zdeprawowanej  nicoœci  nad
nicoœciami  zanim  dusza  moja  wesz³a  w  b³og¹  ciemn¹  noc  wiary,   a   nastêpnie  noc  ducha, 
która  umocni³a  mnie  na  trudy  dnia  codziennego,  tak¿e  zawsze  pe³niê umi³owan¹ wolê Pana 
mego,  który  prowadzi  duszê  m¹  do  wiekuistej  wiecznoœci  Swej.

W   swojej   czasowej  i  samotnej  drodze,   która   jest   drog¹   Ewangelii  Chrystusowej 
zawsze   przebywam   z    Panem   swym,   tak¿e   w   czystoœci   i   pos³uszeñstwie   ¿yjê  jedynie 
wewnêtrznym  œwiatem,  i  pomimo  najprzeró¿niejszych  przeciwnoœci,   z   którymi  nieustannie
zmierzam   siê,   i   dziêki   którym   wyciszam   siê,   w   spokoju   Ukochanego   dojrzewam   do 
odwiecznych  zadañ  Jego  na  wiekuist¹  chwa³ê  Jego.

Z  woli  Ojca  Niebieskiego   zosta³am   powo³ana   do   realizacji   odwiecznych  planów
Jego   w   tym   niesamowitym   bezprawiu   i   zniewoleniu,     tak¿e    spe³niam    siê   w   swojej
nadprzyrodzonej  misji,  z  której  czerpiê  radoœæ i mi³oœæ Ukochanego, której ateiœci, komuniœci, 
postkomuniœci,  libera³owie, ...  w  ¿aden  sposób  daæ  mi  nie  mog¹,  bo przecie¿ oni przemijaj¹ 
wraz  z  przemijaj¹c¹  postaci¹  tego  zdeprawowanego  œwiata.

Gdy   umar³am   dla   zewnêtrznego   œwiata,   który   zawsze   nape³nia³  i  nape³nia  mnie 
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niewypowiedzian¹   pustk¹,   to   wówczas   odzyska³am   radoœæ   i   mi³oœæ   Ukochanego,  tak¿e 
w  wolnoœci  wewnêtrznej  kontemplujê  Pana  swego,  któremu  zaufa³am  we wszystkim, i który 
nieustannie  chroni  i  pociesza  mnie.

Jestem   fizycznie   s³aba   i   dosyæ   chorowita,   ale  silna  Trójjedynym  Bogiem,  który
opiekuj¹c  siê  mn¹  zaspakaja  moje  têsknoty  i  pragnienia,  tak¿e  w  obecnej  mojej  duchowej 
twierdzy,   jak  i  w  przemijaj¹cej  pustelni,  w  której  przysz³o  mi  ¿yæ  cieszê  siê  t¹  niewielk¹
namiastk¹  dobroci  i  mi³oœci  Ukochanego,  która  wkroczy³a  w  moj¹  doczesnoœæ.

D u c h   P a ñ s k i   tchn¹   nadprzyrodzonym   wichrem  w  duszê  m¹,  nad  któr¹  wisz¹ 
sid³a  œmierci,   i   mimo,  ¿e  ona  p³onie  mi³oœci¹  Ukochanego  do  Niego  Samego  wœród  toni 
odmêtów  fal  œmierci,   ale   ona   zawsze  jest  gotowa  na  wieczyste,  upojne  gody  w  mi³osnej 
i  rajskiej  otch³ani  Pana  swego.

Z  D r o g i   O j c z e,  dusza  moja  bardzo  czêsto  przebywa  w  Chrystusie w bezkresie 
niepojêtoœci  Jego,   gdy   podczas   snów  opuszcza  ona  w  Nim  pow³okê  cielesn¹,   tak¿e  ona 
odpoczywa  i  raduje  siê  w  Nim,   a   gdy   ona   wraca   z   tych   wprost   nieprawdopodobnych 
upojnoœci  Jego,   to   wówczas   nie   mogê   nadziêkowaæ   siê   Panu   swemu,   ¿e   tak   bardzo 
wyró¿ni³ duszê m¹ w tym przejœciowym œwiecie,  dlatego te¿ za pomoc¹ Dzie³a Nieœmiertelnego, 
które   prowadzê   w   duchu   prawdy   i   mi³oœci,   mogê  dotrzeæ  do   wszystkich  innowierców 
i  tyranów  tego  œwiata  jedynie  drog¹  ¿ycia  wiecznego,  która  prowadzi  przez  Umi³owanego,
w  znaku  którego  zwyciê¿ê  na  Chwa³ê  Jego.

Dusza   moja   rozpalona   niewymownym  ¿arem  mi³oœci  do  Boskiego  Oblubieñca  ma 
na  celu  jedynie  zadowolenie  Jego  czyli  wype³nie  odwiecznej  woli  Jego,   która  realizowana 
jest  na  wodnych  g³êbinach  Jego,   gdzie   nurt  wody  porwa³  j¹  ( Ps  69,  3 )  do  przebywania 
jedynie  w  niepojêtych  i  mi³osnych  tajemnicach  Jego.

Duchowe  Dzie³o  Pasterza  Niebieskiego,  które  prowadzê  z  woli  Jego  nale¿y  w ca³ej
pe³ni  do  Niego,   a   powodzenie   Jego   zale¿y   równie¿   od  Niego,  tak¿e  trwam  nieustannie 
w  Nim,  bo  przecie¿  On  jedyny  jest  ostatecznym  celem  i  zwyciêstwem  wszystkiego.

K  P r z e w i e l e b n y   O j c z e,  z  pomoc¹  S³owa  Wcielonego  sta³am  siê  aposto³k¹
wewnêtrznego,  konsekrowanego  ¿ycia,  dlatego  te¿  trzymam siê œwiêtych znaków czasu, które 
s¹  œwietlistymi,  mistycznymi  drogowskazami  na  mojej  drodze  œwiêtoœci,   która  dobiega  ju¿ 
koñca,  tak¿e  w  koñcu  u kresu swego ¿ycia powinnam dostaæ ju¿ konkretn¹ i jak najm¹drzejsz¹ 
odpowiedŸ  ze  Stolicy  Piotrowej   na   wys³anych  19 - œcie  duchowych   listów  do  Ojca   wraz 
z  duchowymi  ksi¹¿kami  napisanymi  w  Chrystusie  przeze  mnie,  których  jest  ju¿  a¿ 21 - en. 

Ca³e   moje   odwieczne   powo³anie   odbywa   siê   z   Przenajœwiêtszej   Woli  Boskiego
Oblubieñca,   który   da³   mi   moc   Sw¹  do  kontynuowania  Dzie³a  Swego,  tak¿e  nieustannie
trwam  w  Nim  i  nie  zwa¿am  na  lekcewa¿¹cych,  kpi¹cych  i  fa³szywych wrogów Jego, którzy 
rozmi³owani  s¹  w  ob³udzie,  k³amstwie  oraz  w  dokuczaniu  bliŸnim.
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Dobrze  zdajê  sobie  sprawê  z  tego,  ¿e  skoro  pe³niê  wolê  Nieœmiertelnego,   to  moje 
si³y  s¹  niewyczerpane,  poniewa¿  Pan mój  nieprzerwanie  odnawia  je,  tak¿e  wype³niê  Dzie³o 
Jego  co  do  ka¿dej  litery  S³owa  Jego  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Jego   czyli   doprowadzê  Go  do 
szczêœliwego  koñca  i  to  za  ¿ycia  swego.

£ a s k a   B o ¿ a   nieustannie  wspiera  mnie,  tak¿e  dusza  ma  jest  pe³na  Pana  swego, 
a  to,  ¿e  zdrowie  trochê  mi  szwankuje,   to   absolutnie  nie  ma  najmniejszego  znaczenia,  bo 
przecie¿  swoje  odwieczne  powo³anie  realizujê  w  duchu  mi³oœci  ducha  duszy mej, który jest 
przesi¹kniêty   Duchem   Œwiêtym,   i   z   pomoc¹  Jego  mogê  z  ³atwoœci¹  przekazywaæ  g³êbiê 
bezdennego   oceanu   mi³osierdzia   Pana   naszego,    które    rozprzestrzenione   jest   w   ca³ym 
Wszechœwiecie.

Odda³am  siê  Niebieskiemu  Oblubieñcowi,  tak¿e  wszystko  mam  w  Nim, dlatego te¿ 
wszystkie  przemijaj¹ce  przeciwnoœci  znoszê  w  duchu  Pana  swego,  który  przeznaczy³  mnie 
na  umi³owan¹  samotnoœæ,   dziêki  której  dusza  ma  jest  wtajemniczana  w  niepojêtoœci  Jego, 
i   z  woli  te¿  Jego  na  podstawie  prze¿yæ  duszy  swej  odrobinê  rozjaœniam  duchow¹  wiedzê 
na  temat:  co  dzieje  siê  z  naszymi  duszami ?,   gdy   one   przekrocz¹   próg  œmiertelnoœci  na 
ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ.

K  Obecnie  jestem  pewna  w  Boskim  Oblubieñcu  swym,  ¿e  A s e s o r   G a b r i e l e 
C a c c i a,   który   odpowiedzialny  jest  za  korespondencjê  do  Ojca  nareszcie jak najrzetelniej
potraktuje  przesy³kê  m¹,   i   tym   razem   wyka¿e   siê   swoj¹  kompetencj¹,  której  jak  do  tej
pory   by³o   mu   brak,    i    byæ   mo¿e   bêdê   mia³a   u   Waszej   Œwiêtobliwoœci   wyznaczon¹ 
audiencjê,   na   któr¹   od   razu   przyjadê,  aby  zadowoliæ  mi³oœciwego  i  niezawodnego  Pana 
mego,  który  œwiat³em  Swym  rozprasza  nieskoñczone  ciemnoœci  w  mistycznych  nocach  dla 
duszy   mej,   aby   ona   mog³a   nabraæ   si³y   Jego   w   tych  najczystszych  i  najdoskonalszych 
spotkaniach  z  Nim  i  w  Nim.

Na  rêce  Waszej  Przewielebnej  Eminencji  wysy³am  dwie takie same dyskietki CD - R, 
na  których  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego,   które   prowadzê  w  Nim  oraz  kopiê  listu
skierowanego   do   Prefekta   Kongregacji   Nauki   Wiary    Kard.   Williama   Josepha   Levady 
i  Nuncjusza  Apostolskiego  abp.  Celestino  Migliore.  

Zgodnie   z   wol¹   Bo¿¹   wysy³am    równie¿    listy   do   Przewodnicz¹cego   Polskiego 
Episkopatu  abp.  Józefa  Michalika,  Prymasa  Polski  abp. Józefa Kowalczyka, kard. Stanis³awa 
Dziwisza,   kard.  Kazimierza  Nycza,   abp.   Stanis³awa   Budzika,  abp.  Andrzeja  Dziêgi,  ojca 
Tadeusza  Rydzyka   oraz   Przeora  Jasnej  Góry  ojca  Romana  Majewskiego,   które  bez  trudu 
mo¿na  odczytaæ  na  za³¹czonych  dyskietkach  CD - R. 
                       Szczêœæ  Bo¿e !

                                Anna  Aniela  Flak
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