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Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Drogi   Arcybiskupie !   W   obecnej   dobie   wspó³czesnej  Sodomy  i  Gomory   pragnê 
poinformowaæ   Wasz¹   Ekscelencjê   o   duchowym   Dziele   Bo¿ym,    które   z   woli   Mistrza 
Niebieskiego   prawie   ca³e   swoje   ¿ycie   prowadzê  w  Nim,   tym  bardziej,   ¿e  ono  jest  ju¿ 
zakoñczone  pod  wzglêdem  pisemnym,  a  poza tym zwróci³am siê do Ojca Œwiêtego Benedykta 
XVI - go,   jak   i   do   Prefekta   Kongregacji   Nauki   Wiary  Kard.  Williama  Josepha  Levady 
o   otwarcie   przewodu   badawczego   celem   przebadania   go,   zanim   ono   wyjdzie   na  ca³y 
zniewolony  œwiat.

W   sprawie   duchowego   Dzie³a  Boskiego  Oblubieñca,   które   z   woli   Jego  wyros³o
tak  niespodziewanie  jako  mistyczny  prezent  z  Nieba,  jestem  bardzo  wyrozumia³a,  bo zdajê
sobie  sprawê  z  tego,   ¿e  ono  przerasta  horyzonty  myœlowe  nawet  i  wielu  ksiê¿y,   tak¿e  ta
niesamowita biernoœæ ze strony duchowieñstwa  na  moje duchowe przesy³ki by³a si³¹ napêdow¹, 
aby  wszystko  dopracowaæ  jak  najlepiej  w  Panu  naszym  na  wiekuist¹  chwa³ê  Jego.

 Z  pomoc¹  transcendentalnego  Trójjedynego  Boga  “ pukam  ”  ju¿  do  Ojca  Œwiêtego 
Benedykta  XVI - go  od  samego  pocz¹tku  pontyfikatu  Jego,  czego  dowodem jest, ¿e obecnie 
wysy³am  do  Niego  ju¿  po  raz  18  - ty  duchow¹  przesy³kê,  która  zawiera  ca³e  Dzie³o Bo¿e,
lecz   jak   dot¹d   nie   mogê   obudziæ   i   pobudziæ  do  dzia³ania  kompetentnych  synów  Pana,
którzy  przybrali  postawê  niesamowitej  biernoœci  b³êdnie  rozumuj¹c,  ¿e  to wszystko skoñczy
siê  zanim  jeszcze  nie  rozpoczê³o  siê,  oczywiœcie  w  ich  mniemaniu.

W  tym  tak  przeb³ogim   Dziele   Kap³ana   Niebieskiego   zosta³am   jedynie   powa¿nie
potraktowana   przez   Nuncjusza   Apostolskiego   P i e t r a   S a m b i   z   Waszyngtonu,   który
ju¿   na   pierwsz¹   moj¹   duchow¹   przesy³kê   zareagowa³   w   Panu   naszym    (  list  nagrany
na  za³¹czonej  dyskietce  CD - R  w  folderze  Nuncjatury ),   a   poza   tym   na   list  skierowany 
do    ojca    Tadeusza    Rydzyka    dosta³am    dwie    grzecznoœciowe,    satysfakcjonuj¹ce   mnie
odpowiedzi  podpisane  przez  przedstawiciela,  który  pewnie  odpowiedzialny jest  za  przesy³kê
do  niego,  

      natomiast    A s e s o r    M o n s.   G a b r i e l e   C a c c i a,    który   odpowiedzialny 
jest  za  korespondencjê  do   Ojca  Œwiêtego,   nie   zapoznawszy  siê   z   Dzie³em  Ukochanego, 
dwa   razy   ( 30. 03. 2007 r.   i   4. 02. 2008  r .)    na    odczepnego   odpisa³   mi   jedynie   jedno
zdanie   we   w³asnym   imieniu,    aby   zbyæ   mnie   byle   czym  ( listy   nagrywane  w  folderze 
Papie¿  Benedykt  XVI - ty ).
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Na  duchow¹  przesy³kê  Dzie³a  Boskiego  Oblubieñca  najgorzej zosta³am potraktowana 
przez  Nuncjaturê  za  kadencji  abp.  Józefa  Kowalczyka,  kiedy  to na mój drugi list skierowany 
do  niego  z  13  maja  2009  roku  niekompetentna  osoba,   najprawdopodobniej  jakiœ  urzêdnik, 
który  nie  podpisa³  siê,   zabra³   g³os   w   imieniu  ca³ej  Nuncjatury  i  z  dat¹  21  maja  2009 r. 
napisa³:  ¡  Nuncjatura  Apostolska  w  Warszawie  przesy³a  wyrazy  g³êbokiego  szacunku  i  po 
zapoznaniu  siê  z  treœci¹  zwraca  przekazan¹  korespondencjê. ¢

Tak  szczerze  mówi¹c  osoba, która w ówczesnym czasie z Nuncjatury napisa³a do mnie, 
dos³ownie  po  8 - miu  dniach  od  momentu  wys³ania  Dzie³a  Bo¿ego,  które  prowadzê prawie 
ca³e   swoje   ¿ycie   mog³a   jedynie   zapoznaæ  siê  z  treœci¹  duchowego  listu,  który  wówczas 
przes³a³am  na  rêce  ówczesnego  Nuncjusza,  bo  ¿eby  zapoznaæ siê z ca³ym moim odwiecznym 
powo³aniem,   to   trzeba   przynajmniej   jednego   roku,   a   nawet  dwóch  lat,  ¿eby  ca³y  czas, 
non - stop  nad  tym  pracowaæ  i  dok³adnie   oraz   wnikliwie   przeœledziæ   ka¿de   moje  zdanie 
napisane  w  Chrystusie,   o   czym   bardzo  dok³adnie  26 sierpnia  2010 roku  napisa³am  o  tym 
w  liœcie  ju¿  do  nowego  Nuncjusza  Apostolskiego   abp.   C e l e s t i n o  M i g l i o r e. 

W  ówczesnym czasie napisa³am równie¿ takie oto zdanie:  � Jestem  pewna,  ¿e  obecnie 
ca³e  Dzie³o  Bo¿e,  w  które  zaanga¿owa³am  siê  ca³ym  sercem,   jak  i  ca³¹  swoj¹  dusz¹  trafi 
do szanownej Ekscelencji,  a  nie  do  niedoœwiadczonych  i  niekompetentnych  osób, do których 
przecie¿   nie   jest   adresowana   przesy³ka,    tak¿e   ono   trafi   tak,   jak   trafi³o   bezpoœrednio 
w  rêce  Nuncjusza  z  Waszyngtonu   P i e t r a   S a m b i,   do   którego   równie¿   wys³a³am  je, 
kiedy  mieszka³am  w  Stanach Zjednoczonych, czego dowodem jest za³¹czona kopia odpowiedzi 
listu  jego  na  moj¹  przesy³kê.  

Moj¹   chronologiê   dzia³añ   rozpoczêtych  31 maja  2005  roku  w  sprawie  duchowego 
Dzie³a    Bo¿ego,    które    wysy³a³am    do   Ojca  Œwiêtego,    dosyæ   dok³adnie   przedstawi³am 
w  pierwszym  liœcie  do  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  Kard.  Williama  Josepha Levady, 
który  wys³a³am  do  niego  26  sierpnia  2010  roku,   tak¿e   proszê   zapoznaæ  siê  z  nim,  który
jest  na  za³¹czonej  dyskietce  CD - R  w  folderze  Kongregacja  Nauki  Wiary,  Watykan. 

K  Ca³a   moja   nadprzyrodzona  misja  wykonywana  jest  pod  wp³ywem  mocy  Bo¿ej, 
dlatego    te¿    na   polecenie  nieskoñczonego   i   nieograniczonego   mojego   najukochañszego 
Oblubieñca   Niebieskiego    napisa³am   now¹   tj.   21 - wsz¹   duchow¹   ksi¹¿kê   w   Nim   pt.:
¡ ¯ycie   mistyczne   Anny   Flak  na  ciernistej   i   mi³osnej   drodze  œwiêtoœci  ¢,  czêœæ  7 - ma 
oraz  przeprowadzi³am  sporo  korekt,   tak¿e  na  obecnym  etapie  Dzie³o  Umi³owanego  sk³ada 
siê z 250 - ciu dokumentów na 375 stron,  które 26 sierpnia 2011 r.  zosta³y przes³ane do Prefekta 
Kongregacji  Nauki  Wiary  Kard.  Williama  Josepha  Levady  oraz  z  28 - miu  folderów,  które 
zawieraj¹  302 podfoldery  na  3423 strony,  o  ³¹cznej  zawartoœci  123 MB.

Duchowe  Dzie³o  Boskiego  Oblubieñca,   które   prowadzê   w  Nim  przedstawione  jest
w  nastêpuj¹cych duchowych ksi¹¿kach  pt.: ¡ Dzie³o  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy 
Trójk¹ta   Bermudzkiego  ¢   ( 9 - êæ  ksi¹g ),   ¡   Œwiat³oœæ    w    ciemnoœci   w   rzeczywistoœci
nadprzyrodzonej ¢,       ¡  Lewitacje    duszy    wybranej    w    niepojêtych   sferach   doczesnoœci 



 - 3 -

i   nieskoñczonoœci  ¢  ( 4 - y  czêœci )    oraz      ¡  ¯ycie   mistyczne   Anny   Flak   na   ciernistej 
i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  ¢  ( 7 - em  czêœci ).

Z  woli  Trójjedynego  Boga   we   œnie   dusza   ma   bardzo   czêsto   opuszcza   pow³okê 
cielesn¹,  i  lewituje  ona  w  Nim  w  niepojêtych  wiekuistoœciach  Jego,   i  za  spraw¹  te¿  Jego
przekazuje  wszystko  do  pamiêci  mej,   abym   mog³a  na  podstawie  jej  prze¿yæ  przekazaæ  to
wszystko  zniewolonym  i  grzesznym  dzieciom  Jego,  aby  mog³y  one  nabraæ  namiar na drogê
wiecznego  zbawienia.

W  pocz¹tkowym  okresie  mojej  drogi  krzy¿owej   tak  wiele   czyta³am  dzie³  pisanych 
przez  Œwiêtych  i  zawsze  szuka³am  potwierdzenia  w  ich  mistycznych  dzie³ach,  co prze¿ywa 
dusza   ma,   ale   tak   najbardziej   ukierunkowa³  mnie  Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a,   i   a¿  wierzyæ 
mi  siê  nie  chce,   ¿e   po   œwiêtobliwej  Marcie  Robin  jestem  drug¹  dusz¹  na  œwiecie,  która
za  ¿ycia  opuszcza  tak  czêsto  cia³o  we  œnie.   Myœlê,   ¿e  tê   upojn¹   ³askê   mieli   te¿  i  inni 
Œwiêci,  o  których  ja  nie  wiem,  bo  przecie¿  mamy  te¿  wielu  Œwiêtych,  ¿e  nawet  œwiat nie 
wie  o  nich.

 Od  kiedy  dusza  ma  wesz³a  na  duchow¹  drabinê  doskona³oœci,  to  od  tego momentu 
nie  mam  ju¿  w³asnej  woli,   bo   moj¹  wol¹  jest  pe³nienie  jedynie  woli  Ojca  Niebieskiego, 
który   pos³a³   mnie   na   te   obecne  zniewolone  czasy,   abym   odsuniêta   od   zaciemnionego 
i    skalanego    grzechem    doczesnego    œwiat³a,   w   œwietle   Jego   chocia¿   w   ma³ej   czêœci
wynagradza³a   Mu   wszelk¹   boleœæ   Jego   jaka  sp³ywa  z  ogromu  niesamowitego  z³a,  która
rozpanoszy³a  siê  na  ca³ym  upad³ym  œwiecie.

Niepojêty  i  nieskoñczony  transcendentalny  Trójjedyny  Bóg   z  nieskoñczonej  mi³oœci 
Swej   wprowadzi³   duszê   m¹  w  Swój  oliwny  ogród,    który  jest  z  nie  z  tego  œwiata,   aby
ona  w  duchowoœci  Jego  nabra³a  cech  Jego,  które  nie  podpadaj¹  pod  ¿adne  formy,  ani  te¿ 
pojêcia,    dlatego    te¿    ona   syci   siê   duchowymi   wonnoœciami   ogrodu   Jego,   a   mi³osne 
westchnienia,   które  sp³ywaj¹  z  niej  na  jej  w³adze,  przechodz¹  równie¿  na  wszystkie  moje
w³adze  zmys³owe,   i   pisz¹c   w   Imiê   Ukochanego   kojê  tê  têsknotê  za  mi³osnym  œwiatem
Jego,  w  którym  On  jest  jedynym  Panem.

W  g³êbinach  Boskiego  Mistrza  dusza  ma  poznaje  niewypowiedziane  dobrodziejstwa
Jego,   które   napawaj¹   j¹   niewys³owion¹  mi³oœci¹  i  m¹droœci¹  Jego,   tak¿e  ona  ¿yje  tylko
Nim  i  sprawami  Jego,  które  s¹  dobrodziejstwami  we  Wszechœwiecie  Jego.
  

W  nocy  ciemnej  ducha  dusza  ma  niejednokrotnie  przebywa  w  jaœniej¹cych blaskach
Ukochanego,   który   tak   czêsto   nawiedza   j¹  w  Sobie,   tak¿e   ona  jest  w  Nim,  a  On  jest 
w  niej,  jak  to  te¿  powiada  Pismo  Œwiête,  dlatego  te¿  w  s³odkiej  s³u¿bie  mi³oœci Boskiego
Oblubieñca   dusza   ma  ucztuje  w  Nim,  i  z  uwielbieniem  wykonuje  ona  wszystkie  rozkazy
Jego  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Jego.

Dziêki   bolesnym   falom   jakie   niejednokrotnie   nawiedzaj¹  cia³o,  jak  i  duszê  moj¹ 
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jestem  oswojona  z  cierpieniami,   dziêki  którym  zawsze   rozwa¿am   mêkê   Ukrzy¿owanego,
dziêki  której  znajdujê  si³ê  w³aœnie  w  Nim,   tak¿e   dusza  ma  bezgranicznie  odda³a  siê  Mu 
na  wieki  wieków  i  poprzez  Matkê  Jego,  Maryjê  idzie  ona  prosto  w  Ramiona  Jego.

W  moim  odwiecznym  powo³aniu  nigdy  nie  spocznê,  bo  tutaj  chodzi o prawdê Bo¿¹,
od   której   nie   mogê   odst¹piæ,  bo  ona   jest   Najwiêksz¹   Œwiêtoœci¹,   tak¿e  we  wszystkim 
zaufa³am  S³owu  Przedwiecznemu,   który  nigdy  nie  opuœci  duszy  mej,   dlatego   te¿   walczê
mistycznym  S³owem  Jego  realizuj¹c  Dzie³o  Jego,  które  wesz³o  w  wy¿szy  stopieñ realizacji 
Opatrznoœci  Jego.  Idê  za  niepokonanym  Boskim  Mistrzem,   który   jest   Œwiat³oœci¹   Œwiata
i   na  polecenie  którego  przekazujê  bogactwo  moich  prze¿yæ  duchowych,  i  wiem,  ¿e  nigdy 
nie  bêdê  chodzi³a  w  ciemnoœci,    bo  mam  zapewnione  œwiat³o  ¿ycia  przez  Samego  Jezusa 
Chrystusa  ( J 8, 12 ).

Nauczyciel   Niebieski   zawsze   mówi³   mi,  ¿ebym  pisa³a  o  duchowym  ¿yciu  swym, 
chocia¿  tak  bardzo  wzbrania³am  siê  przed  tym  pisaniem  przede  wszystkim w pocz¹tkowym 
stadium   mej   duchowej   drogi,  i  jak  póŸniej  przekona³am  siê,   ¿e  ta  moja  nadprzyrodzona 
misja   jest   niezmiernie   ³atw¹   misj¹,   bo   przecie¿  prowadz¹c  j¹  w  Ukochanym  wykonujê 
jedynie  s³odkie  polecenia  Jego.

K  Gdybym   nie  pisa³a  w  Imiê  Bo¿e  o  niepojêtych  niezwyk³oœciach  na  mej  drodze 
œwiêtoœci,   to   wszystko   posz³oby  w  zapomnienie   i   nikt   nie   uwierzy³by  mi,  i  nawet  nie 
chcia³by  s³uchaæ  mnie,   i  nie  mia³abym  te¿  absolutnie  ¿adnych  szans  na  obronienie  Dzie³a
Wszechmog¹cego,  bo  przecie¿  ono  jest  dzie³em  naukowym,  tak¿e w Ÿródle mi³oœci i prawdy 
Pana   mego   musia³o   byæ   ono   wszechstronnie   opracowane   i   dopracowane,    dlatego   te¿ 
wielokrotnie  Boski  Oblubieniec  nakazywa³  mi,  ¿ebym  pisa³a,  i  ja  jako niesforna córka Jego 
musia³am  przejœæ  wiele  stacji  krzy¿owych  wraz  z  Nim,  aby  spokornieæ  w  Nim  i wszystko 
wykonywaæ  dla  Chwa³y  Jego.   

Cierpiê  w  Bogu  i  piszê  w  Bogu, i moje najpiêkniejsze lata w Polsce, jak i w Ameryce, 
to  by³y  takie,   kiedy   z   woli  Bo¿ej  niesamowicie  cierpia³am  i  pisa³am  dla  ca³ej  ludzkoœci 
i  wszystkich  nastêpnych  pokoleñ,   tak¿e   to   mistyczne   pisanie  sta³o  siê  dla  mnie  wielkim 
zaszczytem  i  rozkosz¹,   bo  ono  pozwala  duszy  mej  oderwaæ  siê  od  grzesznej codziennoœci 
i  obcowaæ  z  Trójc¹  Œwiêt¹  i  Matk¹  Mistyczn¹,  Maryj¹,   tak   jakbym   by³a   w  mistycznym 
Przedsionku  Nieba,  w  którym  znajduje siê przede wszystkim dusza ma oraz skromna pustelnia 
ma,  gdzie  zawsze  pisa³am  i  te¿  piszê  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Niebios. 

Zas³ona  ¿ycia  doczesnego  dawno  ju¿  opad³a  dla  mnie,   ale   czasami   ona  unosi  siê
pod    wp³ywem    przejœciowych    bóli    szczególnie   fizycznych,   tak¿e   daje   mi   ona   znaæ, 
¿e  jeszcze  jestem  w  tej  przemijaj¹cej  skoñczonoœci,  która  z  ka¿dym  dniem  przybli¿a duszê 
m¹  do  wieczystych  godów  Pana  naszego  w  Królestwie  Jego.

W   swoim   odwiecznym   powo³aniu,    które    prowadzê   w   œwietle   nadziei   Mistrza 
Niebieskiego   mam   oczy   cia³a  i  duszy  otwarte  na  ca³y  zniewolony,  jak  i  duchowy  œwiat, 
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które  s¹  przeciwstawnymi  œwiatami,  dlatego  te¿  mam  tak  bardzo  bogate  wewnêtrzne ¿ycie,
które  przepe³nione  jest  Trójjedynym  Bogiem,  który  niewymownie  dba  o  duszê  m¹.

Jako   j e d n o s t k a   w   doczesnym   œwiecie   jestem   bezsilna,   bo  jako  niewygodna
osoba  dla  ateistycznych  czy  te¿  libertyñsko - lewicowych  si³,  które  bij¹ rekordy bezkarnoœci, 
by³am  i  jestem   ci¹gle  przez  nich  atakowana,   tak¿e  z  nimi  nie  wygra  siê,  bo  oni  zawsze 
wyeliminuj¹   niewygodne,   p o j e d y ñ c z e   osoby   i   po   cichu,   na   w³asn¹   rêkê  za³atwi¹ 
i   rozwi¹¿¹  swe  problemy,   tak  jak  to  te¿  czasami  robi¹  co  poniektórzy  ksiê¿a  biskupowie 
czy  arcybiskupowie  jak  maj¹  do  czynienia  z  kap³anem,  który  jawnie   grzeszy,  a  poza  tym 
nie  odpisuj¹  te¿  oni  do  pojedyñczych  osób  œwieckich  na  bardzo  wa¿ne  sprawy.

Natomiast  jako   j e d n o s t k a   w  Dziele  Bo¿ym,  które  prowadzê,  pokonam w Bogu 
ca³y  œwiat,  bo  Stwórca  jest  Ÿród³em  mej  jedynej  si³y,  tak¿e  wystrzegam  siê  jakichkolwiek 
pseudodoradców i pseudoprzyjació³,  poniewa¿  oni  s¹  mi  niepotrzebni,  a  nawet mog¹ narobiæ 
szkody,  bo  to  jest  nadprzyrodzone  Dzie³o,  a  nie  œwieckie,  a  poza  tym  zwykli  œmiertelnicy 
nie  znaj¹ siê na tym,  i  tutaj  potrzebna  jest  g³êboka  analiza  osób  najbardziej  uduchowionych 
i   to   samych   duchownych   oraz   ostateczny   werdykt   samego   Ojca   Œwiêtego   ze   Stolicy 
Piotrowej.

Ojciec  Niebieski   nie   da   zdeptaæ  moich  mistycznych  ksi¹¿ek  napisanych  w  Sobie, 
tak   jak   dawniej   zdeptali   mi   obroniony   doktorat,   kiedy   to  w   re¿imie  komunistycznym
9. 10. 1985 r.  komisja  w  zupe³nie  innym  sk³adzie,   która   by³a  na  obronie,   bezprawnie   nie 
nada³a  mi  stopieñ  doktora po 3 - ech miesi¹cach od momentu obronionej ju¿ pracy doktorskiej, 
dlatego,   bo   to   dzie³o   by³o   œwieckie  i  podlega³o  zmiennej  doczesnoœci,  natomiast  Dzie³o
Bo¿e,  które  prowadzê  podlega  Samemu  Bogu,  tak¿e niemo¿liwoœci¹ jest nadepn¹æ chocia¿by 
odrobinê  na  istotne  sprawy  niepojêtej  nieskoñczonoœci.

Ka¿de  Dzie³o  Bo¿e  trzeba  okupiæ  wielkimi  cierpieniami,   aby   mog³o  ono  utrzymaæ 
siê  wiecznie  na  Œwiêtej  Skale  Bo¿ej,   dlatego   te¿  w  mi³osierdziu  Bo¿ym  piszê  mistyczne
ksi¹¿ki  swe,  które  po  œmierci  mej  pomog¹   “ powaliæ ”  wrogów  chrzeœcijañstwa  i  wrogów 
antynarodowych,   którym   brak   jest   czystoœci   serca,   bogactwa   ducha   Bo¿ego  i  poziomu 
Bogobojnych  dzieci  Bo¿ych.

Z  woli  Bo¿ej   przez   ca³e  swoje  ¿ycie  by³am  nêkana  i  drêczona  na  ró¿ne  sposoby, 
i   te   b³ogos³awieñstwa   grzesznego   œwiata   niezmiernie   zahartowa³y   duszê   m¹   w   Bogu, 
¿e  tak  dzielnie,  chocia¿  nieudolnie  prowadzê   D z i e ³ o   B o ¿ e,  którego  efektem  s¹  moje
mistyczne  ksi¹¿ki,   aby  mog³a  wype³niæ  siê  sprawiedliwoœæ  dziejowa,   która   odzwierciedla
bohaterskie    œwiadectwo    wiary   w   sprawach   duchowych,    które   s¹   obce   dla   zwyk³ych
œmiertelników.

Jezus   Chrystus   nieustannie   prowadzi   duszê   m¹   i   nikt   nie   zdeskredytuje  mnie
z  mojego  odwiecznego  powo³ania,  bo  to  jest  Dzie³o  Bo¿e,  a  nie  ludzkie,  bo  jakby to by³o 
dzie³o  ludzkie,  to  nigdy  nie  podnios³abym  siê  po  tak  d³ugim  milczeniu i poniewieraniu siê, 
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aby  ponownie  uderzyæ w wielkich i zacietrzewionych grzeszników,  których nigdy nie karze siê.

Na  mojej  drodze  œwiêtoœci  za  spraw¹  Oblubieñca  Niebieskiego przesz³am wieloletnie 
przygotowania  duchowe,  aby  w  jasnoœci  Bo¿ej  œwiadczyæ o ³askach Bo¿ych,  które otrzymuje 
dusza  ma,   ¿e   we   œnie   tymczasowo   opuszcza   ona   w  Bogu  cia³o  i  syci  siê  niepojêtymi 
tajemnicami   Królestwa   Niebieskiego,   a   kiedy   wraca   do  szarej  doczesnoœci,  to  wówczas 
wszystko   to   przekazuje   ona   do   pamiêci   mej,   a   ja   z   kolei   dla  potomnych  nieudolnie 
piszê  o  tych  niepojêtych  sprawach  Pana  naszego  w  Imiê  Jego. 

Jestem   mi³oœniczk¹   prawdy   Chrystusowej,   i   jako   Aposto³ka   najmi³osierniejszego
Zbawiciela    wspó³pracujê   z   ³ask¹    Jego,    i    przekazujê     niepojête    sprawy    tajemniczej
nieskoñczonoœci,   które   zaczynaj¹   siê   za   zas³on¹   œmiertelnoœci,   aby   pomóc  zagubionym 
owcom  Bo¿ym  w  odnalezieniu  drogi  mi³oœci.   

Dusza  ma  w  Boskim  Mistrzu   pije   najs³odsz¹   mi³oœæ  Jego,  która  rozchodzi  siê  na
wszystkie   w³adze   duszy  jej,   tak¿e   w   upojnej  radoœci  i  wolnoœci  Pana  swego  rozkoszuje 
siê  ona  przedwieczn¹  m¹droœci¹  Jego,   dziêki   której   ona   wszystko   rozumie   w   Nim,  bo
przecie¿  przeobra¿ona  jest  w  Niego.

Z  pomoc¹   S³owa   Wcielonego   jestem   wierna   misji   swej,   która   odwiecznie  by³a
przygotowana  na  duszê  m¹,   tak¿e  w  Ukochanym  wykonujê  wszystkie  rozkazy  Jego,  które
s³yszê   w   twierdzy  duszy  swej   lub   te¿  podawane  s¹  mi  one  za  pomoc¹  Œwiêtego  Ducha
Jego,   tak¿e   pod   przywództwem   Najdoskonalszego   ci¹gle   prê  do  przodu,  aby  mog³y  siê
wype³niæ   odwieczne   wyroki   Jego   we   mnie,   poprzez  które  dusza  ma  osi¹gnie  wiekuiste
zbawienie.

W  mojej   drodze   œwiêtoœci   nieustannie   towarzysz¹   mi   znaki   Opatrznoœci   Bo¿ej, 
i  jestem  pewna  w  Chrystusie,  ¿e  œwiat  nie  jest  w  stanie  zablokowaæ  Dzie³a  Bo¿ego, które 
prowadzê,  bo  ono  jest  dla  ratowania  nie  tylko  Polski,  która  tak  bardzo niszczona jest przez 
zacietrzewieñców  Boga,  ale  i  dla  ratowania  wszystkich  dusz  ludzkich  na  ca³ym  œwiecie.  

Z  woli  Bo¿ej  przechodzê   przez  b³ogos³awion¹  charyzmatyczn¹  wiarê  p³odnoœci,  bo
przecie¿  wszystkie  ³aski  jakie  otrzymujê   od   Kap³ana   Niebieskiego   maj¹   charyzmatyczny 
charakter,  tak¿e  w  tym  niepojêtym  charyzmacie  przedziwnej  s³odyczy  i  rozkoszy  wszystko 
czyniê  na  Chwa³ê  Bo¿¹.

Na   mojej  drodze  krzy¿owej  jestem  wierna  Koœcio³owi,  i  z  woli  Samego  Chrystusa 
przekazujê    mistyczny,    niewidzialny   œwiat   Bo¿y,   aby   upewniæ   bezbo¿ników   o   realnie
istniej¹cym   duchowym   œwiecie,    który    zaczyna    siê    za    zas³on¹    przekroczenia    progu
œmiertelnego  dla  wszystkich  dusz,  gdy  opuszcz¹  one  tymczasowe  cielesne  wiêzienie.

Z  Kap³an  Niebieski  tak  odwiecznie  m¹drze  pomyœla³,  abym  by³a  tylko wewnêtrzn¹
pustelniczk¹,   która  mimo  tak  wielkich  utrudnieñ,   ale  jednak  ma  Niebo  w  twierdzy  duszy 
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swej,  i  u  której  w  mistycznych  nocach   tak   czêsto   dusza   opuszcza   cia³o,  a  zewnêtrznie, 
to  jestem  osob¹  œwieck¹,  abym  mog³a  przedstawiæ  wypaczenia  doczesnego  œwata,  które  s¹ 
odwrotnoœci¹  duchowego  œwiata.  Jak   wyraŸnie   wynika   pod   t¹   moj¹   œwieckoœci¹   ukryte 
s¹  tak  niezmiernie  wa¿ne  sprawy  z  Królestwa  Niebieskiego,  jakie  mam  dla  ca³ej ludzkoœci 
i  wszystkich  nastêpnych  pokoleñ.

Niepojêty   Ojciec   Przedwieczny   do   tak   wielkich   duchowych  spraw  Swych,   które 
przekazujê w Imiê Jego  wybra³  nie  osobê  duchown¹,  ale  œwieck¹,  aby  zadziwiæ i zawstydziæ 
wielu    kap³anów,    ¿e    osoby   œwieckie   wielokrotnie   duchem   swym   przewy¿szaj¹   osoby
konsekrowane,  bo  wa¿na  jest  zakonnica  z  ducha  czyli  wewnêtrzna,  a  nie  z cia³a, to znaczy 
w  stroju  zakonnicy  i  po  œlubach  wieczystych,  która  czasami pozbawiona  jest ducha Bo¿ego. 

Dawniej   nawet   przez   moment   nie   pomyœla³am,   ¿e   dusza   ma  dost¹pi  tak  wielu
niepojêtych  ³ask,  mimo,  ¿e  daleko  jej  do  doskona³oœci,   ale   Oblubieniec  Niebieski  zawsze 
wybiera  do  Dzie³  Swych   cierpi¹cych,  niezmiernie  poni¿onych,   aby   “ wielcy ”  tego  œwiata 
nie  roœcili  sobie  jakichkowiek  praw  do  nadprzyrodzonych  spraw.  

Z  woli  Bo¿ej  dusza  ma  wesz³a  w  najwy¿sze  poznanie  mistyczne,  jakie  tylko  mo¿e 
byæ   w   Oblubieñcu   Niebieskim,    i    mimo,    ¿e   to   jest   jeszcze   niepe³ne   i   niewieczne
poznawanie  niepojêtych  tajemnic  Bo¿ych,  ale  wystarczaj¹ce,  ¿eby  mieæ  obraz,  co dzieje siê 
z   duszami   po   przekroczeniu   progu   œmiertelnego,   tak¿e  moja  nadprzyrodzona  misja  jest 
wielkim  zamys³em  Ojca  Przedwiecznego  wzglêdem  grzesznego  œwiata,   dlatego   te¿  jestem 
œwiadoma  swojego  odwiecznego  powo³ania,  które  jest  wielkim  darem Bo¿ym dla cywilizacji 
przemocy  i  œmierci,  w  której  obecnie  ¿yjemy.

Od  samego  pocz¹tku,   kiedy   wesz³am   na   umi³owan¹   Œwiêt¹  Górê  Karmel  jestem 
zjednoczona  w  Chrystusie  i  zdana  jedynie  na  Boskiego  Mistrza,   tak¿e   moc   Bo¿a  sp³ywa 
na  Dzie³o  Bo¿e  jedynie  wówczas,  gdy  jestem  Sama w Bogu, tak¿e zbyteczne s¹ jakiekolwiek 
bezsensowne   doradztwa   czy   pomoce   zniewolonego   œwiata,    który    si³¹    narzuca   swoje
rozwi¹zania,  podwa¿a  prawo,  wyrzuca  prawdomównych  i  rzetelnych  ludzi  z  pracy  na bruk, 
oœmiesza  podstêpem  dobrego  cz³owieka,  a  poza  tym  toleruje  bezrobocie  i najprzeróŸniejsze 
z³o,  ale  nie  toleruje  ró¿nicy  zdañ.

Na   mojej   mistycznej   drodze   wielokrotnie   doœwiadczam   Boga,  który  jako  jedyny 
w  ca³ym  Wszechœwiecie  trzyma  duszê  m¹  przy  mi³osnej nadziei, bo dusza ma nie potrzebuje 
ju¿  wiary,  bo  ona  widzi  oczyma  swymi  niewidzialny  duchowy  œwiat,  kiedy we œnie na czas 
okreœlony  opuœci  ona  w  Bogu  cielesne  wiêzienie. 

Jestem   mi³oœniczk¹   prawdy   Chrystusowej,   i   jako   Aposto³ka   najmi³osierniejszego
Zbawiciela    wspó³pracujê   z   ³ask¹    Jego,    i    przekazujê    niepojête    sprawy    tajemniczej
nieskoñczonoœci,   które   zaczynaj¹   siê   za   zas³on¹   œmiertelnoœci,   aby   pomóc  zagubionym 
owcom  Bo¿ym  w  odnalezieniu  drogi  mi³oœci.    Jestem  zjednoczona  w  Chrystusie  i  w  Nim 
zosta³am  stworzona  do  wiecznych  spraw,  i  dziêki Niemu dusza ma wznios³a siê ponad prawa 
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natury,  tak¿e  obecnie  przebywa  ona  w  wy¿szych  prawdach  Bo¿ych  w przedziwnym œwietle, 
w  œwietle  ³aski.  Z  woli  Niebios   dobrze   zosta³am   przygotowana  do  swojego  odwiecznego 
powo³ania  i  dobrze  znam  wymiar  misji  swej,  która  oparta  jest  o  ska³ê  Chrystusow¹,  tak¿e 
moja   nadprzyrodzona  misja,   to   nie   tylko   wype³nienie   woli   Bo¿ej,   ale   to   jest   przede 
wszystkim  powo³anie  do  œwiêtoœci.

Nie  mogê  zmarnowaæ  wielkiej  szansy  jaka  zosta³a  dana duszy mej, ¿e w mistycznych 
nocach  tak  czêsto  opuszcza  ona  w  Bogu  czasoprzestrzeñ  i  oczyma  swymi  widzi  niepojête 
sprawy   nieskoñczonego   œwiata,    które    dusze   poznaj¹   dopiero   po   przekroczeniu   progu
œmiertelnego,  dlatego  te¿  muszê  poruszyæ  ca³y  œwiat,  aby obudziæ sumienia sympatyków z³a, 
którzy   poprzez   satanizm,  narkomaniê,  alkoholizm,  porwania  ludzi, ... ,  zabijanie  poczêtych 
niechcianych  dzieci  pragn¹  wprowadziæ  œwiat  w  wieczn¹,  diabelsk¹  otch³añ.

Moje  mistyczne  ksi¹¿ki,  które  piszê  Samym  Bogiem  s¹ wielk¹ radoœci¹ dla Boskiego 
Mistrza   i   s¹  odpowiedzi¹  na   ob³udne   poczynania   wszystkich   elit   rz¹dz¹cych   na   ca³ej 
kuli   ziemskiej   w³¹cznie  z   bezbo¿n¹   Uni¹   Europejsk¹,   która    jest   ¡ przeciwko  polityce 
Watykanu   i   ma   za   zadanie  zdyskredytowaæ  religiê  w  przestrzeni  politycznej  i  rozdzieliæ 
moralnoœæ  od  religii  ¢ ( portal  wiara  pl., 27. 08. 2008 r.),   dlatego  te¿  za  nic  mam  wszelkie 
doczesne    doradztwa,    które    przesi¹kniête   s¹   jadem   ¿mijowym    czy   te¿   poprawnoœci¹ 
polityczn¹.

Je¿eli   opiera³abym   siê   jedynie   o   swój   ograniczony   rozum,    to    nigdy    nic   nie
napisa³abym  o  niepojêtych  tajemnicach  doczesnego  i  nieskoñczonego  œwiata,   a   poza   tym 
nie   nadawa³abym   siê   do   ¿adnego,   nawet   najmniejszego   Dzie³a  Bo¿ego,  bo  w  mi³osnej 
OjczyŸnie  Niebieskiej  trzeba  zdaæ  siê  w  ca³ej  pe³ni  na  Oblubieñca Niebieskiego, który jest 
wszystkim  dla  ka¿dej  zbawionej  duszy.

Z  ¯adna   m¹droœæ   ludzka,   która  jest  mizerna  i  ograniczona  nie  dosiêgnie  Kresów
Nieskoñczonoœci  Bo¿ej,   do  której  mo¿na  dojœæ  jedynie  przez  wiarê,  i  to  jedynie  dla  dusz 
wybranych,  które  s¹  zanurzone  w  nieskoñczonym  Morzu  Najwy¿szej  Prawdy.

W  moim  odwiecznym  powo³aniu   nigdy   nie   stracê   nadziei,   bo  przecie¿  prowadzi
mnie  Duch  Prawdy,  który  jest  mi  pomocny  we  wszystkim,   bo   On   wie,   ¿e   ja  odda³am
ca³e  swe  serce  i  duszê  Bogu  i  katolickiemu  Koœcio³owi  jedynemu  prawdziwemu  w  ca³ym 
Wszechœwiecie,   tak¿e   nikt,   ani  nic  nie  jest  w  stanie  przeszkodziæ  g³osowi  prawdy,  który 
przekazujê  w  Imiê  Chrystusa,  bo  prawda  Bo¿a  obroni  siê  sama. 

Nigdy  nie  zaznam  wewnêtrzego spokoju dopóki nie doprowadzê do otwarcia przewodu 
badawczego   Dzie³a  Pana  naszego  w  Kongregacji  Nauki  Wiary,   które   odwiecznie   zosta³o
zaplanowane  na  duszê  m¹,   bo   ono   wprowadza   d o b r o,   które   zaczyna   siê   za  zas³on¹ 
progu  œmiertelnego,   które  w  niewielkim  stopniu  zosta³o  przekazane  w  Bogu  i  przez  Boga 
dla   duszy   mej,    kiedy   w   mistycznych   nocach   ona   tak   czêsto  opuszcza³a  i  w  dalszym 
ci¹gu  opuszcza  w  Ukochanym  czasoprzestrzeñ.
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Je¿eli   mam   byæ   szczera,   to  ja  w  tej  walce  duchowego  Dzie³a  Pana  naszego  nad
wyraz    o d p o c z y w a m,   co   jest   niepojêtoœci¹   nad   niepojêtoœciami   dla  masonów  tego 
œwiata,    którzy    ³ami¹    sumienia    ludzkie,    niszcz¹   dziedzictwa   narodowe   oraz   blokuj¹ 
wszelkie  niewygodne  przedsiêwziêcia,  które  s¹  dobrami  dla  owiec  Bo¿ych. 

Skoro  S³owo  Wcielone  odwiecznie  wybra³o  duszê  m¹  do przekazywania niepojêtych
spraw,  które  zaczynaj¹  siê  po  przekroczeniu  progu  œmiertelnego,  to  da³  te¿  duszy mej moc 
Sw¹,  ¿e  ona  wszystko  odczytuje  w  Nim,  tak¿e  nie  ¿adna  to  zas³uga  jej,   ¿e  tak  wszystko 
ona  pojmuje,  bo  przecie¿  ona  rozumie  Samym  Bogiem.  Wybawca Niebieski, Jezus Chrystus 
jeszcze  nie  zabierze  duszy  mej  do  Siebie,   mimo,   ¿e  ona  z  wielkiej  têsknoty  za  Nim  tak 
bardzo  wyrywa  siê  z  cia³a,   bo   On   pragnie,  ¿eby   ona   jeszcze   jak  najwiêcej  niepojêtych 
tajemnic   Jego   przekaza³a   do   pamiêci   mej,   i   ¿ebym   te   m¹droœci   Jego   przekaza³a  dla 
potomnych.

Na  podstawie  mojego  mistycznego  ¿ycia  wiele  grzeszników  wejdzie g³êbiej w ukryte 
i  tak  niepojête  sprawy  Bo¿e,  i  mimo,   ¿e   to   jest   tylko  niewielki  r¹bek  tajemnic  Bo¿ych, 
ale  wystarczaj¹cy,  aby  œmiertelnicy  pojêli,   co   faktycznie   dzieje   siê,   kiedy   dusza   zaœnie 
w  Bogu  na  ca³¹  wiecznoœæ.

Z  woli   Kap³ana   Niebieskiego   nast¹pi³a   pe³nia   czasu   na   duchowe   Dzie³o   Jego,
dlatego   te¿   nie   mogê  poddaæ  siê  w  prawie  koñcowym  etapie,  ¿e  ju¿  wykoñczonej  misji
mej,  oczywiœcie  tylko  pod  wzglêdem pisemnym,  jedynie  tylko  jêzykiem  mi³oœci  mistycznej
mam  to  tak  wszystko  jak  najwierniej  opracowaæ  i  dopracowaæ,  aby  przebiæ  siê w prawdzie 
Bo¿ej   do   otwarcia   przewodu  badawczego  mojego  odwiecznego  powo³ania  w  Kongregacji 
Nauki  Wiary.

Poprzez   robienie   korekt   i   wszelkich   doszlifowañ   w   Dziele  Pana  naszego,  które
odwiecznie  by³o  przeznaczone  na  duszê  m¹,  dojrzewa  duchowy  owoc  Ukochanego  w Nim, 
tak¿e  rzetelnie  pracujê  w  winnym  ogrodzie  Jego,   aby   wydaæ  ten  duchowy  owoc  Jego  na 
Chwa³ê  Królestwa  Jego.

Szanowna   Ekscelencjo,   sprawa   jest   zbyt   nagl¹ca   i   bardzo  powa¿na,  dlatego  te¿
obowi¹zkiem   Waszej   Ekscelencji  jest  zapoznanie  siê  z  listem   skierowanym   do   Prefekta 
Kongregacji  Nauki  Wiary   Kard.  Williama  Josepha  Levady,   który   zosta³   napisany   przeze 
mnie   w   formie  publikacji  ( 23 strony ),   bo  to  jest  minimum  wymagane  w  Panu  naszym, 
aby  zrozumieæ  mnie  w  Nim,   poniewa¿   po  zapoznaniu   siê  z  nim,   n i e    b ê d z i e    j u ¿ 
c i e n i a    w ¹ t p l i w o œ c i,    co    do   mej   nadprzyrodzonej   misji,    która    ma    odmieniæ 
oblicze  tej  grzesznej  ziemi,  tak¿e  ta  obecna  duchowa  przesy³ka  powinna  ju¿  w  ca³ej pe³ni
zadecydowaæ  o  otwarciu  przewodu  badawczego  Dzie³a  Boskiego  Oblubieñca,    które   przez 
tak   wiele,  wiele  lat  prowadzi³am  w  ukryciu,  aby  w  obecnej  Sodomie  i  Gomorze  z  Bosk¹ 
si³¹  móc  “ uderzyæ ”  we  wszystkich  wspó³czesnych  faryzeuszy  Pana  naszego.

Drogi  Arcybiskupie,   nic   nie  dzieje  siê   bez  przyczyny,   bo   ta   biernoœæ,   a   nawet 
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opornoœæ   ze   strony   Watykanu,   co   do   zajêcia  jakiegokolwiek  stanowiska  w  tak  wielkim 
Dziele  Bo¿ym,  które  prowadzê  z  tak  wielkim  oddaniem  w  Panu  naszym  oraz niesamowita
biernoœæ  ze  strony  duchowieñstwa  w  mojej  OjczyŸnie,   doprowadza  do  tego,   ¿e  ja  z  woli
Bo¿ej   stajê   siê   bardziej   aktywna,   aby   doprowadziæ   do   otwarcia  przewodu  badawczego
mej  nadprzyrodzonej  misji,  i  mimo,  ¿e  ona  jest  ju¿  zakoñczona  pod  wzglêdem  pisemnym,
ale   jeszcze   tak   wszystkiego  nie  dopracowa³am  w  Dziele  Pana  naszego,   bo  jeszcze  mam 
przeprowadziæ  korektê  nastêpnych  ksi¹¿ek,  tak¿e  zajmie  mi  to  jeszcze  parê  miesiêcy.

Jestem  mistyczn¹  córk¹  Trójjedynego  Boga,   tak¿e  nikt   mnie   nie  zmêczy,   ani  te¿ 
nie  zniechêci,   ani   te¿   nie   jest  w  stanie  zakneblowaæ  mi  ust  w  wype³nieniu  tego,  co  mi 
jest   odwiecznie  przeznaczone  na  tej  nad  wyraz  zdemoralizowanej  ziemi,   bo   mam   zbrojê 
Samego   Boga,   i   moje   mistyczne   ksi¹¿ki   s¹   wielk¹   radoœci¹   dla   Niebios,   bo   one  s¹ 
wielkim  znakiem  dla  Koœcio³a  i  ca³ego  œwiata.

Moja  nadprzyrodzona  misja  wcale  nie  ci¹¿y  na  moich  barkach,   poniewa¿  wszystko
za mnie wykonuje Boski Odkupiciel,  a  ja  jedynie  wykonujê  polecenia  Jego  czyli  nieustannie 
wspó³dzia³am  z  ³ask¹   Jego,   tak¿e   w   duchu   karmelitañskim   wykonywane  jest  ca³e  moje 
odwieczne   powo³anie   dla   pokrzepienia   ca³ego   œwiata,   który   tak   bardzo  zg³odnia³y  jest 
duchowego  œwiata,  który  rozpoczyna  siê  za  zas³on¹  progu  œmiertelnego.

Od   kiedy   wesz³am   na  drogê  mistyczn¹,   to   ja   pragnê   broniæ  jedynie   p r a w d y 
B o ¿ e j    w   najczystszym   œwietle   Ducha   Œwiêtego,  i  Pan  Jezus  ju¿  dawno  przygotowa³ 
córkê  Sw¹,   aby   mog³a   ona   zmierzyæ  siê  z  ca³ym  œwiatem,  w  którym  nigdy  nie  szuka³a 
ona   schronienia,   ani   te¿   obrony   u   osób   trzecich,   i   od   którego   te¿  nigdy  nie  ¿ebra³a 
ludzkiej  pociechy,   która   jest   nicoœci¹,   a   poza   tym  jak  mo¿na  ¿¹daæ  pociechy  od  ludzi, 
którzy  zara¿eni  s¹  z³em.  

Z  mojej  drogi  duchowej  wynika  jasno,   ¿e   ja   nie   potrzebujê   nikogo   tylko  Boga, 
i  On  wystarcza  mi  we  wszystkim,   bo   tylko   dziêki  Niemu  wchodzê  w  niepojêtoœci  Jego,
których   natura   ludzka   obj¹æ  nie  mo¿e,   bo   one   mieszcz¹   siê  w  ciemnej  mi³osnej  nocy 
za  nadprzyrodzon¹  zas³on¹,  w  ponadczasowym  œwiecie,  w  niedostêpnej  jasnoœci  wiecznego 
œwiat³a.

Poprzez  swoje  odwieczne  powo³anie   ods³aniam   niewielki   r¹bek   tajemnic   Bo¿ych
oraz  ostatecznie  obna¿am  z³o  wrogów  na  ca³ym  œwiecie,   i   tak   szczerze  mówi¹c  ta  moja 
duchowa   misja   we   wspó³czesnym  œwiecie,  w  obecnej  cywilizacji  k³amstwa  i  œmierci  jest 
jedynym   z a p a l n y m   œ w i a t ³ e m   w   œwietle   ziemskiego   œwiat³a,   które   przesi¹kniête
jest  brudem,  krwi¹  i  niesprawiedliwoœci¹.

U  wrogów   Boga   zawsze   tak   by³o,   jest   i   bêdzie,   ¿e   jak   pisze   siê   p r a w d ê, 
a  w  szczególnoœci  jeszcze,  która  zahacza  o  realnie  istniej¹cego  Chrystusa,   to  zawsze  oni
pisz¹,  ¿e  wszystko  jest  kontrowersyjne,   aby   otumaniæ  naród  i  pomniejszyæ  rolê  Koœcio³a,
który  przez  nich  przedstawiany  jest  jedynie  w  czarnym  œwietle. 



- 11 -
   

Jestem  wiêcej  jak  pewna,  ¿e  jak  po  œmierci  mej   wyjdzie  D z i e ³ o   B o ¿ e,   które 
prowadzi³am  przez  kilkadziesi¹t  lat,   to  wrogowie   Boga,  nie  zapoznawszy  siê  z  nim  bêd¹ 
krzyczeæ,    ¿e   to   Dzie³o   Bo¿e   jest   kontrowersyjne,   tak   jak   do   tej   pory   krzycz¹   oni, 
¿e  rzeczywista  prawda  Bo¿a  jest  kontrowersyjna,  ale  jestem  te¿  pewna  w  Bogu,  ¿e  z woli
Bo¿ej  pokonam  ca³y  œwiat,  i  ¿e  Zbawiciel  zeœle  mi  jeszcze  wiele  œwiêtych  znaków czasu, 
aby  poni¿yæ  nieuczciwe  owce  z³a,   które  po  œmierci  mej  poprzez  beznadziejny  krzyk  swój
bêd¹   chcia³y   wmówiæ   œwiatu   o   ich   kontrowersji,   która   bêdzie  ewidentnym  k³amstwem 
w  obliczu  tylu  niepodwa¿alnych  dowodów.

W  moich  mistycznych  ksi¹¿kach   w   ca³ej   pe³ni  demaskujê  z³o  zdemoralizowanych 
owiec  Bo¿ych,  które  zanegowa³y  istniej¹cego  Boga i przygotowa³y ziemskie piek³o, w którym 
nie  mo¿na  obroniæ  ewidentnych  prawd w obliczu wielu niepodwa¿alnych dowodów, poniewa¿ 
tutaj  krzywda  ludzka  nie  liczy  siê,  bo  ona  jest  nieistotna,   oraz   uchylam   w   Bogu   r¹bek 
tajemnic  Bo¿ych,  które  maj¹  miejsce  w  niepojêtym  œwiecie  Bo¿ym,  i które dla dusz w ca³ej 
pe³ni,  bez  ¿adnej  zas³ony  Bo¿ej  zaczynaj¹  siê  dopiero  po przekroczeniu progu œmiertelnego. 

Nad   moj¹   nadprzyrodzon¹   misj¹,  która  uderza  we  wszystkich   podpalaczy   œwiata, 
którzy  s¹  specjalistami   od   wykañczania   opozycji   i   niszczenia   dobra,  czuwa  Sam  Jezus 
Chrystus,  który  zamieszka³  w  duszy  mej,   tak¿e  to,  co  piszê  zale¿y  jedynie  od  Niego,  bo 
On  steruje  Dzie³em  Swym,  które  dla  duszy  mej  jest  nadzwyczaj  s³odkie,   a   poza  tym  On 
jedyny   wie,   ile   bêdzie    ksi¹¿ek   i   folderów   oraz    jak   to   wszystko   bêdzie   przekazane 
ludzkoœci.

Na  mojej  drodze  duchowej   ¿yjê   w   prawdzie  Bo¿ej   i   wziê³am  na  barki  swe  ca³y
zdemoralizowany  œwiat,   aby   ratowaæ   go   od  potêpienia  wiecznego,  dlatego  te¿  w  swoich 
mistycznych  ksi¹¿kach  œwiadczê  o  nieskoñczonym  mi³osierdziu  Bo¿ym,  który udziela duszy 
mej  a¿  nadto  niepojêtych  ³ask  Swych.

W  tak  wielkim  Dziele  Bo¿ym,  które  prowadzê  z  woli Bo¿ej, to musia³am przerosn¹æ 
swoj¹ epokê,  aby  móc  “ uderzyæ ”  w ca³y bezbo¿ny œwiat,  w  którym   a n t y k a t o l i c y z m 
jest problemem numer jeden,  i  to  od  czasów  Chrystusa  oraz  zabijanie nienarodzonych dzieci, 
które  w  imiê zafa³szowanej ideologii milionami morduje siê w p³odach kreamatoryjnych matek.

Z  woli  Mistrza  Niebieskiego   na  tle  zdemoralizowanego  œwiata  przedstawi³am  swe 
mistyczne  ¿ycie,  które  tak  bardzo  urodzajne  jest  nie  tylko  w  najprzeró¿niejsze  ³aski  Bo¿e, 
ale  równie¿  i  cierpienia,   aby  poprzez  wszystkie  moje   zdania   napisane  w  Ukochanym  nie
by³o  ju¿  ¿adnych  w¹pliwoœci,   co  do  Dzie³a  Jego,   które   wówczas  bêdzie  zrozumiane,  jak
wczyta  siê  w  te  wszystkie  duchowoœci,   które   t³umaczê   bardzo  dok³adnie  i  to  w  ró¿nych
aspektach. 

Jak  czyta  siê  moje  teksty  napisane   w   Panu   naszym   dotycz¹ce   niepojêtych  spraw
Jego,  które  zaczynaj¹  siê  za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci,   to   ju¿   jasno  wynika,   ¿e  to
musz¹  byæ  niezwykle  uduchowieni  i  doœwiadczeni  kap³ani,  którzy  z  urzêdu  watykañskiego 
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tj.  z  Kongregacji  Nauki  Wiary  w  przysz³oœci  bêd¹  powo³ani do wnikliwego przestudiowania 
mych  duchowych  ksi¹¿ek,  gdy ju¿ rozpocznie siê proces badawczy mej nadprzyrodzonej misji. 

Pasterz   Niebieski   z   nieskoñczonego   mi³osierdzia   Swego   wprowadzi³   duszê   m¹ 
w  najciemniejsze  g³êbokoœci  Swe  wœród   ciemnej   nocy   ducha,   tak¿e   przebywaj¹c  w  tym 
tymczasowym   wiecznym   raju,   stanowi   ona   jednoœæ   z   Ukochanym,   i   w   opiekuñczych
odblaskach  Jego  nic  i  niczego  ju¿  jej  nie  potrzeba,   bo  On  chroni  j¹  we  wszystkim,  i  dla
niej  jest  te¿  wszystkim.

Jestem  wierna  swojemu  odwiecznemu  powo³aniu  i  w  znaku  Chrystusowego  Krzy¿a
przedstawi³am  jak  najdoskonalej  i  najczytelniej,  jak  tylko potrafi³am Dzie³o Ukrzy¿owanego, 
które   obecnie   jest   bardziej   dopracowane,   co  widaæ   to  po  moich  tekstach,  które  zreszt¹
zawsze   piszê   ca³ym   sercem,   jak  i  dusz¹  sw¹  na  Chwa³ê  Pana  naszego,   który  nie  tylko
cierpi,  ale  i  te¿  odpoczywa  w  samej  twierdzy  duszy  mej.

Nieœmiertelny  nieustannie  daje  mi  si³ê  Sw¹,  tak¿e  dusza  ma przyobleczona w Niego
z  radoœci¹  wykonuje  wszystkie  polecenia  Jego  wraz  z  natchnieniami  Œwiêtego  Ducha Jego,
i   w  wielkiej   mi³oœci  i  m¹droœci  Jego  wch³ania  ona  przem¹dre  niepojêtoœci  Jego,  którymi 
nie  mo¿e  nasyæ  siê,   dlatego   tak   bardzo   pragnie   ju¿   ona   oderwaæ   siê   od  tej  ska¿onej
grzechem  doczesnoœci,  aby  przebywaæ  w  wiecznym  raju  Ukochanego.

Na  mojej  ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  dusza  ma  jest  w  wielkiej  za¿y³oœci
z  Boskim  Oblubieñcem  i  to  mo¿na  ³atwo  wyczytaæ  z  treœci  moich zdañ napisanych w Nim,
tak¿e   poprzez   to  modlitewne  pisanie  kojê  swoj¹  têsknotê  za  Umi³owanym   oraz   ocieram
³zy   Jego   spowodowane   przez   niesamowite  grzechy  przeciwników  Jego,  którzy  respektuj¹
jedynie  zalegalizowane  przez  nich  prawa,  które maj¹ racjê bytu w tych totalitarnych re¿imach.

Z   D r o g a    E k s c e l e n c j o,     dusza   ma   ju¿    od    kilkudziesiêciu   lat   nie   ma 
absolutnie  ¿adnej  w¹tpliwoœci,   co   dzieje  siê  za  zas³on¹  progu  œmiertelnego,   bo   przecie¿ 
we  œnie  non - stop  opuszcza  ona  w  Bogu  cia³o,   tak¿e   pozna³a  ju¿  ona  dosyæ  du¿y  r¹bek 
tajemnic   Bo¿ych   rozumem   Samego  Boga,   a   ponadto   widzi   ona   oczyma  swymi  ogrom 
niepojêtej   szczêœliwoœci   S³owa   Wcielonego   w   przes³odkiej   wiecznoœci,   które   nie  maj¹ 
odpowiednika  w  brudnej,  niesprawiedliwej,  k³amliwej,  ob³udnej  i œmiercionoœnej cywilizacji, 
która  przecie¿  mieœci  siê  w  naszym  przejœciowym,  doczesnym  ¿yciu,  dlatego  te¿ w obliczu 
pe³nej  dokumentacji  i  bardzo  szczegó³owego  przekazania   mego  duchowego  ¿ycia  opartego 
w  ca³ej  pe³ni   o   Boskiego   Oblubieñca,  napisanego   przeze   mnie  w  Nim,  nie  ma  innego 
wyœcia,    jak    tylko    otworzyæ    przewód    badawczy    tego    niezwyk³ego    Dzie³a    Bo¿ego 
w  Kongregacji  Nauki  Wiary  w  Watykanie,  które  w  ca³ej  pe³ni  wyjdzie  na  œwiat³o dzienne 
ca³ego  œwiata  dopiero  po  œmierci  mej. 

Przes³odki  Przewodnik  Niebieski  wzmacnia  mnie  w  Sobie,  tak¿e tylko w Nim jestem 
nad  wyraz  szczêœliwa, bo On ju¿ za ¿ycia wprowadzi³ dusz¹ m¹ w chwilowe wieczne szczêœcie,
tak¿e   dusza   ma   jest   zauroczona   Nim   i   pragnie   jak   najdoskonalej  wype³niæ  misjê  sw¹ 
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w  Nim,  aby  mog³y  wype³niæ  siê  odwieczne  zamys³y  Jego  wzglêdem  jej.

Na   zakoñczenie   jeszcze   raz   podsumujê,   ¿e   moja   nadprzyrodzona   misja   dotyka 
czasu   i   wiecznoœci,   tak¿e  we  œnie,  kiedy  dusza  ma  opuszcza  w  Bogu  cia³o,  to  ona  traci 
œwiadomoœæ,   ¿e   by³a   kiedykolwiek   w   ciele,   bo  ona   czuje  siê  tak,  jakby  wiecznie  by³a 
wolna  w  Bogu,   i   kiedy   faktycznie   wraca   ona   do  cielesnego  wiêzienia,   to   nie   sposób 
opisaæ  jej  cierpieñ.  Czasami   bywa   i   tak,   ¿e   dusza   ma   ma  tê  œwiadomoœæ,  ¿e  opuœci³a 
cia³o,  ale  przewa¿nie  tak  jest,  ¿e  ona  myœli,  ¿e  ju¿  nigdy  nie  wróci  do  cielesnych  krat.

Z  woli  Bo¿ej  dobijam  ju¿  do  kresu  ziemskiego pielgrzymowania  i  Pasterz Niebieski
dobrze  wie,   ¿e  duszy  mej  jest  bardzo,   ale   to  bardzo  têskno  do  ¿ycia  wiecznego,  a  poza 
tym   moje   przes³anie   w   ca³ej  pe³ni  dopiero  zacznie  siê  po  œmierci  mej,  bo  skoro  prawie 
ca³y  czas  pisa³am  o  duszy  swej,  to  jako  dusza  w  Bogu  wiêcej  dokonam  w   N i e b i e,  bo 
wiadomo   dusza   na  ziemi  jest  utwierdzona  w  cielesnym  wiêzieniu  i  to  utrudnia  jej  ci¹g³¹ 
kontemplacjê  Trójjedynego  Boga  i  Mamy  Niebieskiej,  Maryi.

Wkrótce    umrê,    ale    pozostan¹    moje   mistyczne   ksi¹¿ki,   które  s¹  mi³osn¹  oaz¹ 
nie   tylko   dla   chrzeœcijan,   ale   równie¿  i  dla   wszystkich   niedouczonych   antychrzeœcijan, 
którzy   morduj¹   skrytobójczo   lub   jawnie   swoich   wspó³braci   czy  te¿  wspó³siostry,  tak¿e
te   duchowe   teksty   nawróc¹   wiele   zb³¹kanych   dusz   i   pomog¹   wielu    owcom    Bo¿ym 
w   chaotycznym  i  nieuporz¹dkowanym   przejœciowym   œwiecie,   które   pe³ne   jest  przemocy 
i  kiczu  fa³szywej  prawdy.

                  
Na   rêce   Waszej   Przewielebnej   Ekscelencji   wysy³am   dwie   takie   same   dyskietki 

CD - R,  na  których  nagrane  s¹  wszystkie  powy¿ej  wspomniane  ksi¹¿ki  z  dziedziny teologii 
duchowoœci  mistycznej  oraz  ca³oœæ  duchowego  Dzie³a  Bo¿ego,   którego  pisemna  czêœæ  jest 
ju¿  zakoñczona,   a   ponadto   uaktualniony   szczegó³owy  wykaz  nazw  folderów  z  podaniem 
liczb  podfolderów,   iloœci   stron,  zawartoœci  MB - ów   wraz  z  podaniem   roku   zakoñczenia 
i  wys³ania  moich  duchowych  ksi¹¿ek  do  Ojca  Œwiêtego  Benedykta  XVI - go, które sk³adaj¹ 
siê  na  duchowe  Dzie³o  Pana  naszego,  które  prowadzê  w  Nim oraz kopiê listu skierowanego 
do   Ojca   Œwiêtego   Benedykta   XVI - go   oraz   Prefekta   Kongregacji   Nauki   Wiary  Kard. 
Williama  Josepha  Levady.  

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

Pozdrawiam  Wasz¹  Ekscelencjê  w  Trójjedynym  Bogu ! 

               Szczêœæ  Bo¿e !
                          Anna  Aniela  Flak
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