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                                                             W a t y k a n     
                                                         

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !
Drogi  Ojcze  Œwiêty,   m¹droœci¹,  moc¹ i mi³oœci¹ Oblubieñca Niebieskiego wype³niam

odwieczne   zamierzenia   Jego   wzglêdem   duszy   mej,   i   skoro   jestem  zjednoczona  z  Nim 
w  prawdzie,  to  równie¿  jestem  zjednoczona  ze  wszystkimi  cz³onkami Koœcio³a Jego  ( Dom
Columba  Marmion ),  w  zwi¹zku  z  czym  za  wstawiennictwem  Matki Boga i Koœcio³a, Maryi
jako  mistyczna  córka  Koœcio³a  trwam  w  sercu  Jego  i  nie  spocznê  w  Panu mym dopóki nie
bêdzie  otworzony  przewód  badawczy  Dzie³a  Niebios,  tym  bardziej,  ¿e  odda³am siebie i swe 
czyny  dla  Ukochanego,  nie  zostawiwszy  nic  z  siebie,  bo  przecie¿  przyrzek³am  byæ jedynie
w  mi³oœci  Jego  ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ).

Z  woli  Bo¿ej  dusza  moja  do  ods³oniêcia  tajemnic  Bo¿ych  dosta³a  Ducha  wg. s³ów: 
¡  Otó¿  myœmy  nie  otrzymali  ducha  œwiata,   lecz  Ducha,   który   jest   z   Boga  ku  poznaniu 
dobra,   jakim   Bóg   nas   obdarzy³  ¢  ( 1 Kor  2,  11 - 12 ),    tak¿e    Duch    Œwiêty   oczyszcza
duszê  moj¹  i  ucisza  mnie  wewnêtrznie,   abym  s³ysza³a  tylko  Jego  tajemniczy,  wewnêtrzny 
g³os,   który   prowadzi   w   wielkiej   kontemplacji   do   œwiêtoœci   i  do  poznania,  a  nastêpnie
przekazania  œwiatu  niewielkiego  r¹bka  odwiecznych tajemnic Królestwa Niebieskiego.  Ojciec 
Przedwieczny   pos³u¿y³   siê   moj¹   s³aboœci¹,   ma³oœci¹,   nêdz¹  i  nicoœci¹  dla  zrealizowania 
zamiarów  Swych,  i  poprzez  mnie  dziej¹  siê  wielkie  sprawy,  bo  przecie¿  Umi³owany, który 
jest  jedyn¹  moj¹  si³¹,  i  któremu  zawierzy³am we wszystkim dzia³a i mówi we mnie, i poprzez 
mnie  przemawia  do  ca³ego  grzesznego  ludu  Swego,   tak¿e  s³owa  Jego  nigdy  nie  przemin¹ 
w  duszach  ludzkich.   

Mimo,    ¿e    jestem   z   tego   œwiata,    ale    jestem    ci¹gle    nape³niana    tajemnicami 
z  nadprzyrodzonego  œwiata,   tak¿e   jestem   œwiadkiem   nieskoñczonej   mi³oœci  Bo¿ej,  gdzie
na   bardzo  krótki  okres  czasu  dusza  ma  jest  wyprowadzana  w  Bogu  ze  œwiata  ziemskiego 
pe³nego  niedoskona³oœci  w  œwiat  niebiañskiej  Ojczyzny.  Jako  narzêdzie  odwieczne wybrane 
i  nieustannie  formowane  przez  Wszechmocnego  dosta³am  nad  wyraz  wiele  mocy  Jego, aby
w  nieskoñczonej  mi³oœci  Jego  wype³ni³a  siê  wola  Jego,  tak¿e ca³y czas wspó³pracujê z Nim,
który  jako  S³owo  Wcielone  w³¹czy³  siê  w  rzeczywistoœæ  czasow¹,   aby   obecnie  przekazaæ 
za  poœrednictwem  duszy  mej  r¹bek  tajemnic  Swych,  które  nie   wywodz¹  siê  z  logiki  tego 
œwiata,  bo  one  przekraczj¹  wszelkie  granice  pojmowania.
 

Z  woli  Niebios  reprezentujê  œwiat  nadprzyrodzony,  a  Wcielenie  jak  i Kalwaria Pana 
Jezusa   gwarantuj¹   mi   zwyciêstwo   pod   sztandarem   Trójcy   Œwiêtej  i  Mamy  Niebieskiej,
tak¿e   zasadnicz¹   treœci¹   ¿ycia   mego   jest   ¿ycie   duchowe,   które  prowadzi  duszê  m¹  do 
wiekuistej  szczêœliwoœci,   gdzie   dziêki  ³asce  Bo¿ej  mam  byæ  zjednoczona  z  Bogiem  przez
Pana  naszego  Jezusa Chrystusa. Poprzez prowadzenie tak wielkiego duchowego Dzie³a Niebios 
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dusza  moja  sta³a  siê  wspó³odpowiedzialn¹   z   Trójc¹   Œwiêt¹   i  z  Niepokalan¹,  bo  w³aœnie
dziêki   jedynie  tylko  Nim   nast¹pi  w  sposób  bardzo  gwa³towny  i  mocny  odnowa  Koœcio³a 
Katolickiego,  jedynego  prawdziwego  w  ca³ym  Wszechœwiecie,  co  odrobinê zak³óci spokojny
bieg  Koœcio³owi,  który  bêdzie  zmuszony  jednak  wszystko to wnikliwie przeanalizowaæ przed 
wydaniem   o s t a t e c z n e g o   werdyktu   przez   Samego   Papie¿a,  i  jestem  pewna,   ¿e  nie
za   pontyfikatu   Waszej   Œwiêtobliwoœci,  aby  nastêpnie  mog³o  to  wyjœæ  na  œwiat³o  dzienne 
ca³ej  ludzkoœci  i  wszystkich  nastêpnych  pokoleñ.  

Tak  jak  Jezus  Chrystus  przyszed³ do nas przez Maryjê,  tak i ca³a moja nadprzyrodzona
misja  odbywa  siê  przez  Najœwiêtsz¹  Maryjê,  bo  innej  drogi  nie  ma  i  byæ  nie  mo¿e,  tak¿e
oparta  jestem  o  wszechpotê¿ne  si³y  i  nadprzyrodzone  moce, i z przeogromn¹ czci¹ i mi³oœci¹ 
pe³niê  zadanie  Boskiego Odkupiciela,  który  dziêki  ³asce  Swej przemienia duszê m¹ niepojêt¹ 
moc¹  Sw¹,   abym   z   coraz   wiêksz¹  si³¹  i  energi¹  mog³a  wykonywaæ  zamiary  Jego,  które 
przewy¿szaj¹  wszelki  ziemski  umys³.   Przewodnik   Niebieski  utworzy³  mnie  na  wzór  Swój
i  ca³y  czas  doprowadza  duszê  m¹  do  zamierzonej  przez  Niego  swoistej  pe³ni Swej, dlatego 
te¿  dusza  moja  ju¿  w  tym  ¿yciu w Przedsionku Nieba odrobinê ju¿ wesz³a w nadprzyrodzon¹, 
bezczasow¹  wiecznoœæ  Jego,  tak¿e  czasami  zaznaje  ona   niebiañskiej  szczêœliwoœci  i  upaja 
siê  Nim.  

Przebywam  w  rzeczywistym,  skoñczonym,  przestrzennym  ludzkim  œwiecie,   i  dziêki
woli   Bo¿ej   odnalaz³am   siebie  na  nowo,   aby  wkroczyæ  jak  najgodniej  w  nadprzyrodzony 
œwiat;   i   poprzez   œwiête   znaki  czasu  i  sta³e  obcowanie   ze   Stwórc¹  przekraczam  barierê 
œwiata  ludzkiego  i  wchodzê  w  bezpoœrednie  poznanie   prawd  Bo¿ych,  które  s¹  odwiecznie 
przeznaczone  dla  duszy  mej.  Ca³kowicie   zale¿ê   od   nieprzerwanej,   stwórczej   aktywnoœci 
samoistnego  Trójjedynego  Boga,   z   którym  nieprzerwanie  obcujê  i  s³ucham  œwiêtych  s³ów 
Jego,  które  wprowadzaj¹  duszê  moj¹  w  obszar  niedostêpnych  tajemnic Jego, tak¿e ca³y czas 
podtrzymywana  jestem  przez  ³askê  Bo¿¹  i  Sakramenty  Œwiête, ¡ bo  ³aska nie niszczy natury 
lecz  j¹  doskonali ¢ ( Mistrz  Eckhart ),  w  zwi¹zku  z  czym  we  wszystkim  widzê  wolê  Bo¿¹ 
i  czujê  w  sobie  spokój  duszy,  i  poprzez œwiat materialny, skoñczony i stworzony, nape³niona
nadprzyrodzon¹  energi¹  przez  wszechpotê¿nego  Boga  wesz³am  w  œwiat  niematerialny.

Przyrodzonym   œwiat³em   rozumu,   wzmocnionym   nadprzyrodzonym   œwiat³em  wiary
oraz  szczególnym  œwiat³em  darów  Ducha  Œwiêtego  z  ka¿dym  dniem  coraz  bardziej  i coraz 
g³êbiej   wnikam   w   tajemnice   ¿ycia   Bo¿ego,   a   poprzez   Sakramenty   Œwiête   Pan   Jezus 
uobecnia  w  duszy  mej  Swoj¹  krzy¿ow¹  ofiarê,  aby  ona  zawsze  ³¹czy³a  siê  z najwiêkszymi 
cierpieniami  Jego  i  œwiadomie  wnika³a  w  g³êbiê  ran  Jego,  w  których  znajduje siê  bezmiar 
nadprzyrodzonych  bogactw.   Jako   duchowa   córka   Rodziców   Niebieskich   na  mocy  wiary
Chrystusowej  pracujê  dla  Koœcio³a  katolickiego  i  pragnê,   aby  dusza  moja  poprzez  wejœcie 
w   Bogu  w  tajemnice  odwiecznie  jej  przeznaczone  i  przekazanie  ich  œwiatu  przynios³a  jak 
najwiêcej  Chwa³y  dla  Królestwa  Niebieskiego.

D r o g i   O j c z e,   Stwórca   zapragn¹³   mnie   mieæ,   abym  bezgranicznie  odda³a  siê 
za  Koœció³,  dlatego  te¿  zaufa³am  ca³kowicie  kierowniczej  m¹droœci  Jego,  tak¿e nale¿ê tylko 
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do  Niego,   i   On   rozporz¹dza   mn¹   we   wszystkim   ku   wiêkszej   Chwale   Swej  w  czasie
i  wiecznoœci,  i  dziêki  Panu  naszemu  mia³am  mistyczny  sen,  w  którym  nareszcie spotka³am
siê  z  Wasz¹  Eminencj¹,  tak¿e  zacytuj¹ go z obecnej mej mistycznej ksi¹¿ki pt.: “ Zdobywanie 
mistycznego  szczytu  Góry  Karmel ”,  czêœæ  5 - ta,  która  wówczas  bêdzie  przes³ana  na  Rêce
Waszej  Eminencji,  gdy  bêdzie  ju¿  to  44 - ta  wysy³ka  do  Watykanu  czyli brakuje mi jedynie
4  wysy³ki. 

� 21  grudnia  2015 r.  w  mistycznym  œnie,  który  odbiera³am  jako  realn¹  doczesnoœæ
mej  drogi  œwiêtoœci  z  pomoc¹  Boskiego  Oblubieñca  w  przedziwny  sposób znalaz³am siê na 
Placu  Œwiêtego  Piotra  w  Watykanie,  aby  móc  przedostaæ  siê  do  Ojca  Œwiêtego Franciszka
i  osobiœcie  powiedzieæ  Mu  o  nadprzyrodzonej  misji  mej,  bo  by³am g³êboko przeœwiadczona 
o  tym,  ¿e  On  kompletnie  nic  nie  wie  na  ten  temat.   Na   tym   olbrzymim   Placu  Œwiêtego
Piotra  w  wygodnych  krzes³ach  siedzieli  sami  ksiê¿a kardyna³owie i to z ca³ego œwiata, którzy
ubrani  byli  w  swoich  odœwiêtnych  strojach,   gdzie   przewa¿a³a  przewa¿nie  czerwieñ  i  biel. 
Mia³am   wielk¹  przeszkodê  do  przezwyciê¿enia  w  postaci  wszystkich  kardyna³ów  z  ca³ego
œwiata,  którzy  zauwa¿yli  mnie,  i  dobrze  wiedzieli,  ¿e  nie  bêdê mia³a œmia³oœci przeœlizgn¹æ
siê  tak  publicznie  przed  ich  oczyma,  aby  dostaæ  siê  do  Œwiêtobliwego  Papie¿a,   który  by³ 
w  watykañskiej  kancelarii.  By³am  bardzo  os³abiona  fizycznie  i  duchowo, i ledwo trzyma³am
siê  na  nogach  i  mój  organizm  nie  wytrzyma³  ju¿  tego  przenikliwego  bólu, tak¿e znalaz³am
siê  w  stanie  agonalnym,  a  wszyscy  ksiê¿a  kardyna³owie  zaczêli  udawaæ, ¿e mnie nie widz¹,
w  zwi¹zku  z  czym  moja  beznadziejna  sytuacja  by³a  dla  nich  obojêtna,  bo oni pragnêli, aby
wraz  z  moj¹  œmierci¹  zginê³a  równie¿  moja  nadprzyrodzona  misja.   Straci³am   jak¹kolwiek
nadziejê,   aby  dostaæ  siê  do  Ojca  Œwiêtego  Franciszka, i  w  duchu  s³yszê  g³os  Pana  mego,
który  da³  mi  nadziejê  przetrwania  w  prawdzie  Swej,   ¿e   jednak   przebijê   siê   w  Nim,  bo
przecie¿  poprzez  duchowe  Dzie³o  Jego,  które  prowadzê  w  Nim, pomagam Mu dŸwigaæ ca³y
œwiat,  który  wziê³am  na  barki  swe.

W  tym  wielkim  przeszywaj¹cym  bólu   s³owa   Mistrza   Niebieskiego   skierowane  do
duszy  mej  odczyta³am  po  swojemu,  ¿e  On  nareszcie  zabierze  duszê  m¹  do komnat Swych,
aby  mog³a  ona  na  ca³¹  wiecznoœæ  zjednoczyæ  siê  z  Nim  i  w  rozpalonej  mi³oœci  Jego  bez
reszty  zaton¹æ w Nim, dlatego te¿ obecnie zostanie przeciête me ¿ycie œmiertelne.  Wewnêtrznie
czu³am,  ¿e  poprzez  te  niesamowite  przeciwnoœci i dŸwiganie na barkach swych ca³ego œwiata, 
który  postawi³  na niszczenie katolicyzmu, niewygodnych spraw, bliŸnich, jak i nienarodzonych,
niechcianych  dzieci,  ¿e  ju¿  umieram  i  nie  pokonam  tej  przeciwnoœci, mimo, ¿e chroni mnie
zbroja  Bo¿a,  w  któr¹  przyobleczona  jest  dusza  ma.  Obleczona  w  t¹  niepojêt¹  zbrojê  Bo¿¹ 
odczuwa³am  dog³êbnie  bóle  cierniowej  Chrystusowej  Korony,   które  rozprzestrzenione  by³y 
nie  tylko  na  g³owie  mej,  ale  i  po  ca³ym  ciele,  jak  i  we  wnêtrzu duszy mej, tak¿e w sposób
niewypowiedziany   cierpia³am   na   mistycznym  Krzy¿u  Ukrzy¿owanego,  który  trwa  i  trwaæ 
bêdzie  wiecznie.

W   tej   opisywanej  ³asce  znalaz³am  siê  w  niepojêtym,  mi³osnym  majestacie  Bo¿ym,
bêd¹c  ówczeœnie rozdart¹ na grzeszn¹ ziemiê i Niebo, i gdy mia³am oddaæ ju¿ ostatnie tchnienie,
to w tym  czasie  w  wizji  wyobra¿eniowej  zobaczy³  mnie  nasz  obecny   O j c i e c   Œ w i ê t y 
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F r a n c i s z e k   i   szybko  przybieg³  do  mnie,  aby  ratowaæ  mnie,  i  wzi¹³ mnie na barki swe
czyli  na  plecy,  i  zacz¹³  mnie  nieœæ  do  tronu  urzêdowania  swego,  a  ja  wówczas  tak  cicho 
i  w  wielkiej  bezsilnoœci  rzek³am  mu,  aby  zostawi³  mnie,  bo jeszcze z³amie sobie krêgos³up,
a  przecie¿  nie  mo¿e  przez  to  ucierpieæ  Koœció³,  a  poza  tym  na  mnie  ju¿  czas,  aby  dusza
ma  odpoczywa³a  w  pokoju  i  ciszy  Bo¿ej  na  Tronie  Przedwiecznego Boga. Wówczas Ojciec
Œwiêty  rzek³:  ¡  Pani  niesie  na  barkach  ca³y  Koœció³,   i   pomoga  mi  pani  nieœæ  Go,  moim 
zaœ   obowi¹zkiem   jest   pomóc  pani,  aby  wype³ni³y  siê  zamiary  Bo¿e  w  stosunku  do  pani,
jak  i  ca³ego  Koœcio³a  Œwiêtego  na  Chwa³ê  Trójjedynego  Boga. ¢   Po   czym   doda³  jeszcze
w  duchu,  ¿e  jeszcze  nie  wype³ni³a  siê  wola  Bo¿a,   aby  dusza  ma  mog³a  zasi¹œæ  z  Panem 
swym  na  uczcie  weselnej  w  wiecznym  ¿yciu,  tak¿e  jeszcze  muszê  kroczyæ  po mistycznych
schodach,  aby  osi¹gn¹æ  umi³owany  szczyt  Góry  Karmel.

Gdy   Ojciec   Œwiêty   Franciszek   niós³   mnie  na  barkach  swych,   to  wszyscy  ksiê¿a
kardyna³owie  oniemieli,  i  zaczê³y  siê  im  odmra¿aæ  sumienia, tak¿e zrozumieli, ¿e najwy¿sza
ju¿  pora,  aby  nareszcie  wczytywaæ  siê  w  moje  duchowe  wypiski, co dla niektórych by³y one
zbyt  trudne.  Z  tego  ich  os³upienia,  które  wprowadzi³  ich  Papie¿,   nie   wiedzieli   co   robiæ,
tak¿e   nawet   nikt   nie   kwapi³   siê,   ¿eby   pomóc   Papie¿owi  nieœæ  mnie,  ale  zrozumia³am
w  Bogu,  ¿e  potrzebuj¹  trochê  czasu,  ¿eby  och³on¹æ,  i  tak  obudzi³am  siê  w  Panu  naszym,
aby   dalej   kontynuowaæ   wolê   Jego,   która   odwiecznie   by³a   zaplanowana   na   duszê  m¹.
Pragnê  jeszcze  dodaæ,  co  utkwi³o  mi  z  tej  mistycznej ³aski, ¿e gdy Ojciec Œwiêty Franciszek 
podniós³  mnie,  to  us³ysza³am  jakby  ³amanie  krêgos³upa  jego, ale to trwa³o zaledwie sekundê,
bo   póŸniej   odczu³am   w   Bogu,   ¿e   moje   cia³o   utraci³o   prawid³owy   ciê¿ar  wagi,  tak¿e
wa¿y³am  tyle,   ile   móg³   maksymalnie  unieœæ  nasz  Œwiêtobliwy  Papie¿,  bo  w  przeciwnym
wypadku  tj.  przy  faktycznej  wadze  mej,  natychmiast  wyzion¹³by  on  ducha.  Tak  jeszcze na
marginesie   dodam,   ¿e   gdy   w   stanie   agonalnym   by³am  ju¿  na  tych  plecach  Papie¿a,  to 
wówczas  w  duchu  jeszcze  powiedzia³am  do  niego,   ¿e   moja   nadprzyrodzona  misja  wcale 
nie   ci¹¿y  na  barkach  mych,  poniewa¿  wszystko  za  mnie  wykonuje  Boski  Odkupiciel,  a ja 
jedynie  wykonujê  polecenia  Jego  czyli nieustannie wspó³dzia³am z ³ask¹ Jego, a to, ¿e obecnie 
wysiad³ mi ca³y organizm,  to zawdziêczam to przede wszystkim biernym ksiê¿om, którzy latami
poprzez  milczenie  “ olewali ”  moje  duchowe  przesy³ki w sprawie duchowego Dzie³a Niebios.

Odda³am  siê  ca³kowicie  Niebieskiemu  Oblubieñcowi memu, a co za tym idzie i ca³emu 
Koœcio³owi Jego,  tak¿e  przebywaj¹c  w  upojnej  winnicy  Jego  z  pe³nym oddaniem w wielkim
uni¿eniu  wype³niam  ju¿  ostatnie  rozkazy  Umi³owanego,   aby   w   ca³ej   pe³ni  wype³ni³a  siê
odwieczna  wola  Jego  we  mnie.  Na  mojej  duchowej  drodze prawdziwego szczêœcia i mi³oœci 
jestem  w  ca³ej  pe³ni  ogo³ocona  ze  swych  nieistotnych  spraw,  bo  mam na wzglêdzie jedynie
dobro  przysz³ych  pokoleñ,  dlatego  te¿  dusza  ma  d¹¿y do doskona³ej jednoœci z Panem swym,
aby  byæ  wiernym  œwiadkiem  Jego  dla  wszystkich  owiec Jego, które tak bardzo spragnione s¹
dobrej  nowiny  od  Niego,  szczególnie  ci,   którzy   jako   chorzy,  g³odni  i  biedni  zapomniani 
s¹  przez  bliŸnich,   którzy   opanowani   s¹    jedynie  ¿¹dz¹  w³adzy,  zabójstwami,  korupcjami, 
kradzie¿ami  i  najprzeró¿niejszymi  przewrotnoœciami  wraz  z  wynaturzonymi  prawami.  

Boski  Odkupiciel  jest  we  mnie,  a  ja  w  Nim   i   poprzez   dar   modlitwy,   który   jest 
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najcenniejszym  darem,  pod¹¿am  œladami  mi³oœci  Bo¿ej,  i  wiem,   ¿e  z  pomoc¹  ³aski  Bo¿ej 
pod   bia³ym  sztandarem  w  Jezusie  Chrystusie  i  z  Chrystusem  poprzez  misjê  sw¹  dŸwigam
na  barkach  swych  ca³y  grzeszny  œwiat  dla  dobra  Chrystusowego  Koœcio³a,   o   czym  Boski 
Oblubieniec  parê  razy  zapewni³  duszê  m¹  mówi¹c,   ¿e   pomagam  dŸwigaæ  Mu  ca³y  œwiat, 
a  poza  tym  8 lutego 2009 roku  w  mistycznej  ³asce dusza Œwiêtego Jana Paw³a II - go równie¿
potwierdzi³a  te  s³owa  cyt.: ¡ Siostro  moja,  ty  pomagasz  mi  dŸwigaæ  ca³y  grzeszny  œwiat. ¢ 

Wrócê  jeszcze  do  jednego  proroczego  snu,  który  ju¿  podawa³am wczeœniej w swoich
duchowych  listach,  a  mianowicie  2004  roku  mia³am  mistyczny  sen,   w   którym  trzyma³am 
malutkiego   Pana   Jezusa   na   rêkach   swych  i  tak  mi  by³o  ciê¿ko,   ¿e  musia³am  uklêknaæ, 
¿eby  Pan  Jezus  nie  wypad³  mi  z  moich  r¹k,  a  przed  sob¹ widzia³am bardzo strome schody, 
i  wiedzia³am,   ¿e   po   tych   schodach   z   wielkim  trudem  zaniosê  Pana  Jezusa  do  swojego 
mieszkania,  aby  Go  nakarmiæ,  i  aby  On  móg³  odpocz¹æ.  Faktycznie  z  wielkim  trudem  idê 
za  Jezusem  Ukrzy¿owanym  po  schodach  mistycznych  w  najciemniejszej nocy wiary i ducha.
Gdy  Œwiêty  Krzysztof  przenosi³  Dzieciê  Jezus  przez  rzekê,  to  w pewnym momencie poczu³
niemi³osierny  ciê¿ar  Jego  i  zapyta³:  “ Kim  jesteœ ? ”,  i  wówczas  us³ysza³:  “ Jam  jest  Jezus,
twój  Zbawiciel.  DŸwigaj¹c  mnie,  dŸwigasz  ca³y  œwiat. ” Poprzez  ten  proroczy sen Zbawiciel 
da³ mi ³askê zrozumienia,  ¿e poprzez duchowe Dzie³o Jego,  które z pe³nym oddaniem prowadzê
w  Nim  -  dŸwigam   nie   tylko   ca³y   Koœció³   Jego,   ale   ca³y   zniewolony  œwiat,  w  którym
faryzeusze   Jego   na   pó³   gwizdka   wiedzê   swoj¹  traktuj¹  jako  punkty  wypadowe  przeciw 
Koœcio³owi  Jego.

W  ciemnej  nocy  wiary  czy  te¿  ducha  ani  na  chwilê  nie jestem opuszczona w swoim 
przemijaj¹cym  œwiecie  i  ca³y  czas obcujê  z poznawczym Bogiem, i poprzez g³êbokie i ofiarne 
pos³uszeñstwo  przepe³nione  przeogromn¹  mi³oœci¹ i sta³y kontakt ze Stwórc¹ wype³niam swoje 
odwieczne  pos³annictwo,   które   wkrótce   skoñczy  siê,   bo  ka¿de  zadanie  na  swój  pocz¹tek 
i  koniec.  Jedynie  tylko  z  woli  niezast¹pionego  Pana mego czujê w duszy i sercu swym ci¹g³e 
o¿ywcze  i  nieprzewidzialne  przyp³ywy  twórczej aktywnoœci Jego, który nieprzerwanie rozwija 
i  doskonali  narzêdzie  Swe  czyli  unadnaturalnia,   co   wszystko   po  pewnym  czasie  staje  siê 
naturalne.

W   swojej   nadprzyrodzonej   misji   z   woli   Bo¿ej   przekroczy³am  czasowoœæ  œwiata 
skoñczonego,  ograniczonego  i  dusza  ma  w  Chrystusie wesz³a w pozaczasowoœæ przestrzenn¹, 
wiecznego,   zawsze   obecnego  Wszechœwiata.   Z  woli  Bo¿ej  przesz³am  w  inny  wymiar,  tj. 
w  wymiar  nadprzyrodzony,  i  za  pomoc¹  Wszechpotê¿nej  interwencji Trójcy Œwiêtej i Mamy 
Niebieskiej  dusza  ma  nie  ma  ¿adnych  ograniczeñ,   co   w  takiej  sytuacji  sta³o  siê  mo¿liwe 
ca³kowite   rozwi¹zanie   odwiecznej  miêdzy  innymi  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  która
w  ca³ej  pe³ni  zosta³a  w  Chrystusie  objawiona  duszy  mej. 

Z  Tajemnica   Trójk¹ta   Bermudzkiego   jest   tajemnic¹   Koœcio³a,    tajemnic¹   Trójcy 
Œwiêtej  i  Mamy  Niebieskiej,  gdzie Maryja  jest  Bram¹, Kluczem tej tajemnicy, i w³aœnie Ró¿a 
Mistyczna  i  Koœció³  wspó³dzia³aj¹  w  rodzeniu  Mistycznego  Cia³a  Chrystusa   czyli  ¡ Oboje
s¹  Matk¹  Chrystusa,   ale   ¿adne   z   Nich  nie  rodzi  bez  drugiego  ca³ego  Koœcio³a ¢  ( Izaak 
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De  Stella ).  Aby  z  woli Bo¿ej posi¹œæ tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego, to ¡ pozwoliæ swemu 
rozumowi  przyoblec  siê  we  wra¿enia  bez  ¿adnych  form,  bo  formy  i  kszta³ty oddalaj¹, i iœæ
niematerialnie  do  Niematerialnego ¢ ( Œwiêty  Ewagriusz ),  to  znaczy  odwróciæ  siê  od œwiata 
i  zwróciæ  siê  do  Boga,  i  milczeæ  w  rzeczywistoœciach  Bo¿ej  obecnoœci,   aby  Boskie  Serce 
Jezusa  i  Maryi  mog³o  duszê  wybran¹  (czyli moj¹)  poprowadziæ  do  wiecznej  Chwa³y.  Ca³y 
proces  wch³ania  bytów  skoñczonych  w  Przestworzach  Bo¿ych  mo¿na osi¹gn¹æ dziêki cnocie 
cierpliwoœci,   która   wsparta   ³ask¹   Bo¿¹   pokonuje   ca³y   hufiec   szatanów  i  odnosi  pewne
zwyciêstwo.  Wejœæ  w  przedziwn¹  tê  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego  i  poj¹æ  j¹  umys³em 
Samego  Boga,  to  ¿yæ  ¿yciem  Chrystusa  i  Duchem Jego oraz przyjmowaæ Krew Odkupiciela, 
a  nastêpnie  wylewaæ  J¹  na  dusze  ca³ego  œwiata,   bo   jedynie   z   wielk¹   czystoœci¹   mo¿na 
osi¹gn¹æ  ten  cel  Bo¿y,   który  odwiecznie  zosta³  przeznaczony  na  duszê  m¹,   która   z   ca³¹ 
ufnoœci¹   zd¹¿a   do   Odwiecznej   M¹droœci  i  Sprawiedliwoœci,   która  sta³a  siê  uœwiêceniem 
i  odkupieniem  ( 1 Kor  1,  30 ).

Z  woli  Bo¿ej  w  g³êbokim  spokoju  ze  s³odycz¹  nadprzyrodzonej  mi³oœci idê drogami 
i  w¹wozami  Bo¿ymi,  wchodz¹c  w  nieskoñczonoœæ  nadprzyrodzonego  œwiata,   aby  ods³oniæ 
œwiatu miêdzy innymi i tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego,  gdzie  do  tej  pory  by³o  tyle antytez 
ciemnoœci,  i  gdzie  ¿aden  rozum  nie  ma  natury,  aby  poznaæ  jasno  tajemnice  Bo¿e za ¿ycia. 
W  moim  przypadku  jedynie  po  przebóstwieniu  rozumu  mego  poznam tê niepojêt¹ tajemnicê
Niebios,  bo  Ojciec  Niebieski  zawsze  przemawia  jedynie  do  czystego  ducha  czyli do duszy, 
jak  to  podaje  Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a.

£aska  Bo¿a  zawsze  dzia³a  w  ukryciu,  i  ja jako narzêdzie wybrane Trójjedynego Boga 
jestem  doskonalona  przez  Pana  mego  w  duchowym  Dziele  Jego,   abym  bytom  nieustannie 
istniej¹cym  i  zmieniaj¹cym siê  tj. dla ca³ej grzesznej ludzkoœci mog³a jak najgodniej przekazaæ 
nie  tylko  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  ale  ca³ej  nadprzyrodzonej  misji  mej.   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.

Na   mej   drodze   doskona³oœci   Trójca   Œwiêta   i   Ró¿a   Duchowa,   Maryja  zupe³nie 
zaw³adnêli  duszê  moj¹  z  ukierunkowaniem   na   K o œ c i ó ³   i  poprzez  ³aski  nadzwyczajne, 
które  wzbogacaj¹  duszê  moj¹,  prowadz¹  j¹  do  miejsca  przeznaczenia,  wyznaczone jej przez 
Nich.  Dusza  moja  natychmiastowo  reaguje  na  wezwania  Bo¿e,  aby  wszystko  wykona³o siê 
zgodnie   z  wol¹   Bo¿¹,  i  ona  dosyæ  czêsto  dostaje  bóli  ze  wzruszenia,   które  zwi¹zane  s¹
z  tak  wielkim  pos³annictwem ods³oniêcia niewielkiego r¹bka tajemnic Królestwa Niebieskiego, 
tak¿e  moich  prze¿yæ  niepodobna  wys³owiæ  ograniczonym  jêzykiem tej ziemi, które z pomoc¹ 
Pana  mego  szybko  opanowujê.  Jak  jestem  przy  swoim  Zbawicielu,  wtedy wszystkie w³adze 
duszy  uciszaj¹  siê,  a  wola  jest  ujarzmiona,   i   wówczas   w  najwiêkszej  pokorze  uwielbiam
Oblicze  Chrystusowe,  a  dusza  moja przepe³niona wdziêcznoœci¹ za nieskoñczone mi³osierdzie 
wzglêdem    niej    wype³nia   z   woli   Bo¿ej   odwieczne   pos³annictwo   w   wy³¹cznej   s³u¿bie 
Bo¿ej.
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K o œ c i ó ³    nieustannie   prze¿ywa   swój   stan  pos³ania,  i  Trójca  Œwiêta  z  Gwiazd¹
Morza,  Maryj¹  o¿ywiaj¹  i  oœwiecaj¹  duszê  m¹  wynosz¹c  j¹  do  wy¿yn  Ich kontemplacji, do 
której  wznoszê siê dziêki modlitwie, umartwianiu wewnêtrznemu i przeró¿nym b³ogos³awionym 
cierpieniom,  odrywaj¹c  serce  me  od  wszystkiego, co ziemskie i wkraczaj¹c w nadprzyrodzone 
tajemnice,  co  jest  równoznaczne  z  wykonywaniem mojego odwiecznego zadania na wiekuist¹ 
chwa³ê  Niebios.  Ca³kowicie  oddana  jestem  swojemu  Stwórcy  i  ca³emu  Koœcio³owi,  i  moje
powo³anie  nie  jest  prywatne,  o  czym  ju¿  wczeœniej  pisa³am,   bo  pracujê  z  woli  Bo¿ej  dla 
ca³ej  ludzkoœci,  tak¿e  ca³y  czas z niewielkimi przerwami,  które w œwiecie œwieckim zak³ócaj¹ 
mi  spokój -  ¿yjê  sam  na  Sam  z  Bogiem,  który  przygotowuje  duszê  moj¹  do  ostatniej fazy 
Dzie³a  Swego,   w   zwi¹zku  z  czym  idê  do  Ukochanego  przez  wiarê,  z  modlitw¹  w  sercu, 
duszy  i  na  ustach,  i pragnê ¿yæ i umrzeæ ukrzy¿owana tak jak Jezus Chrystus i wszyscy Œwiêci.

Jezus   Chrystus   prowadzony   by³   przez   Ducha   Mi³oœci,   tak   i   córka  Jego  Anna
Aniela  Flak  prowadzona  jest  przez  tego  Samego  Ducha,  aby  poprzez zjednoczenie z Ojcem
Niebieskim   uczestniczy³a   ona   w   budowie   Jego  Cia³a  Mistycznego,  Koœcio³a.  Uchwytujê 
wszelkie  poruszenia  Bo¿e  za  poœrednictwem  Ducha  Mi³oœci,   który   kieruje  duszê  moj¹  do 
s³odkich   g³êbin   nadprzyrodzonego   œwiata;   i   poprzez   oœlepiaj¹ce  œwiat³o  Bo¿e  wszystkie
sprzecznoœci  mojego  rozumu  s¹  zredukowane, i wszystko pojmujê umys³em Boga,  zmierzaj¹c 
do  ogniska  nadprzyrodzonej  mi³oœci.

Z  woli  Przedwiecznej  M¹droœci   budujê   Koœció³   z   ¿ywych   kamieni    swoich   dni, 
i  w  duchu  oraz  w  prawdzie  przekazujê  ukryte  nadprzyrodzone  tajemnice,  które odwiecznie
by³y  przeznaczone  na  duszê  m¹,  tak¿e  ca³y  czas  pracujê  pod  dowództwem najpotê¿niejszej 
Orêdowniczki   Maryi,   która   poprzez   moj¹   misjê   pomaga   mi   dawaæ   œwiatu   Chrystusa,
w  zwi¹zku  z  czym  nie  mogê  milczeæ  jako  córka  Koœcio³a,   bo  przecie¿  zosta³am  wybrana 
z  woli  Bo¿ej  do  og³oszenia  duchowej  misji  mej,  dziêki  której  dusza ma zostanie zbawiona.

Walczê  dla  sprawy  Koœcio³a,  a  moj¹  broni¹   jest   m i ³ o œ æ,  która  zawsze prowadzi 
do  niezawodnego  zwyciêstwa,  bo  przecie¿  bez  mi³oœci  cz³owiek  jest  niczym  (1 Kor 13,  2), 
bo    tylko    w    m i ³ o œ c i    mo¿na   widzieæ  i  posi¹œæ  Boga,   tak¿e  dusza  moja  jako  ¿ywy 
ogieñ  i  p³omieñ  mi³oœci  Bo¿ej  po³¹czona z Jedynym, Wiecznym P³omieniem Bo¿ym wchodzi 
w  coraz  g³êbsze  tajemnice  Bo¿e.  “ Mi³oœæ  Bo¿a,  która  rozlana  jest w sercach naszych przez 
Ducha  Œwiêtego,  który zosta³  nam  dany ” ( Rz  5,  5 )  wch³ania  duszê  m¹  w  nieskoñczonoœæ 
œwiata  wiecznego.
 

Odczuwam  coraz  g³êbiej  ducha  Koœcio³a,  w  którym Chrystus jest nieustannie obecny, 
i  poprzez   ukryte   dzia³anie   ³aski   wchodzê   na   ostatnie   mistyczne  szczeble  Góry  Karmel, 
aby   tam   spotkaæ   siê   z   Boskim  Mistrzem  oraz  ujrzeæ  w  Nim  spokojne  Morze  Wiecznej 
Szczêœliwoœci.   Obecnie   odczuwaj¹c   coraz   wiêkszy   g³ód  duchowy,  zachowujê  siê  biernie 
i  Stwórca  dzia³a  w  duszy  mej  Sam,  ja natomiast wykonujê polecenia Jego, które Oblubieniec 
Niebieski  nakazuje  mi,  abym  uczyni³a  je  w  danej  chwili.   Zbawiciel  nieustannie  oczyszcza
i  umartwia  duszê  m¹  ze  wszystkich  grzesznych  po¿¹dañ  siêgaj¹c  samych  jej  korzeni, które
sprzeciwiaj¹  siê  duchowi  Jemu,  i  które  wyrz¹dzaj¹  szkodê duszy, bo wiadomo dusza brudna, 
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brzydka  i  skalana  grzechem   nigdy   nie  wejdzie  na  drogê  doskona³oœci  i  nie  zjednoczy  siê
z  Bogiem,  i  nie  pojmie  te¿  tajemnic  Jego,  jak  to  podaj¹  wszyscy  Mistycy.

W  moim  doczesnym  pielgrzymowaniu  skierowujê  swoje  myœli  do  Bytu zewnêtrzego 
niematerialnego,  wiecznego,  koniecznego,  nieskoñczonego,  sprawiedliwego,  który  mieœci siê 
wewn¹trz  mnie  w  twierdzy  duszy  mej;   i   ca³¹   wiedzê,   któr¹   posiadam,   zdolnoœci,  dary, 
które  otrzymujê  pochodz¹  od  Stwórcy,  dlatego  te¿  nale¿y  chwaliæ  tylko  i  wy³¹cznie  Boga,
z  woli  którego  spiszê  jeszcze  jeden  mistyczny  sen  z  mej obecnej duchowej ksi¹¿ki, o której 
wy¿ej  wspomnia³am.

�  15 paŸdziernika  2015 roku  w  dniu  œwiêta  Œwiêtej  Teresy  od  Jezusa  po  pó³nocy
w  mistycznym  œnie,  który  odbiera³am  jako  realn¹  doczesnoœæ  naszej  ziemskiej  pielgrzymki 
znalaz³am  siê   w   olœniewaj¹cym   ob³oku  Bo¿ym  wœród  wielu  papie¿y,  nie  tylko  obecnego
Benedykta  XVI - go,  emeryta  i  Ojca  Œwiêtego Franciszka, ale równie¿ wœród papie¿y, których
dusze  przekroczy³y  ju¿  dawno  próg  wiecznej  œmiertelnoœci  i  s¹  w  Panu  naszym  zbawione, 
i  najbardziej  z  nich  wszystkich  wyró¿nia³a  siê  dusza  Œwiêtego  Jana  Paw³a II - go, od której 
bi³  nad  wyraz  olœniewaj¹cy  blask.  W  tej  przeb³ogiej ³asce dobrze wiedzia³am, ¿e te zbawione
dusze  na  moment  zmaterializowa³y  siê,  aby  razem  przebywaæ  z obecnym naszym Papie¿em,
jak  i  poprzednikiem  jego,  tak¿e  wszyscy  byli  niezmiernie  radoœni,  ¿e tak dzielnie prowadzê 
duchowe  Dzie³o  Niebios  na  chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego,  przepowiadaj¹c  mi,   ¿e   i   tak 
godnie  wszystko  wype³niê  zgodnie  z  odwiecznym  planem  Ojca  Przedwiecznego  i  to  co do 
ka¿dej  litery  S³owa  Jego.  Wszyscy  nie  mogli  nadziwiæ  siê,  ¿e za³o¿y³am stronê internetow¹,
poprzez   któr¹   mo¿na  zaczerpn¹æ  odrobinê  zbawczej  nauki  Boskiego  Odkupiciela,  i  nawet
wyjednaæ  nawrócenie  faryzeuszom  Pana  naszego.   Skoro   duchowe   Dzie³o   Niebios  zosta³o
zes³ane  przez  Opatrznoœæ  Bo¿¹,  aby  ratowaæ  tê  wspó³czesn¹  Sodomê  i  Gomorê, to przecie¿ 
zdajê  sobie  sprawê  z  tego,   ¿e   ono   jest  dobrym  Anio³em  dla  ca³ej  zniewolonej  ludzkoœci
i  wszystkich  nastêpnych  pokoleñ.  

“  Nie   dla   rzeczy  doczesnych  jestem  stworzona,  ale  dla  wiecznych,  nie  dla  œwiata, 
ale   dla   Nieba  i  dla  Niego  chcê  tylko  ¿yæ,  a  nie  dla  tamtego ” ( Maria  Kar³owska ),  tak¿e
nigdy  z  pseudonaukowcami  nie  sz³am  na  ¿adne  kompromisy  czyli  na  k³amstwa, bo jedynie
w  prawdzie  Bo¿ej  ¿yj¹c  wed³ug  dekalogów  Bo¿ych  mo¿na  wype³niæ  odwieczne  powo³anie
me,   które   odwiecznie   by³o   przeznaczone  na  duszê  m¹.   Masoni  najprzeró¿niejszej  maœci 
zawsze  chêtnie  mówiliby  czy  te¿  opisywaliby  to  co  dobre,  a  z³o, które z premedytacj¹ sami
wykonali  ukrywaj¹,  aby  ono  posz³o w zapomnienie, i to z³o, które przez sitwê pseudonaukow¹
z  dopuszczenia  Bo¿ego  wyrz¹dzono  mi  9. 10. 1985 r.,  o czym wczeœniej pisa³am, to przecie¿
jest  to  b³ogos³awiony,   zwrotny   kierunek,   który   zacz¹³  prowadziæ  duszê  m¹  nie  tylko  do 
ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego, ale przede wszystkim do Boga.  W swojej pracy 
ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tej  wielowiekowej  tajemnicy  z  woli  Bo¿ej   w³aœnie  od   tego 
b³ogos³awionego   dnia   wst¹pi³am   na  wy¿szy  stopieñ  kontemplacji,  i  wesz³am  w  istniej¹c¹ 
nadprzyrodzon¹  rzeczywistoœæ,   która  ma  zwi¹zek  ze  zmiennym,  przyrodzonym  œwiatem.
 
 Wszyscy  moi  b³ogos³awieni  wrogowie,   którzy  uczestniczyli  w  mej  charyzmatycznej 
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krzywdzie   moralnej   z   9. 10. 1985 r.,   i   którzy   nawet   do   tej   pory  potrzymuj¹  j¹,  czego
przyk³adem  jest  fikcyjny  Trybuna³  Praw  Cz³owieka,  byli  przekonani, ¿e ja z tej przeokropnej 
krzywdy  moralnej,  któr¹  wyrz¹dzili  mi  nie  podniosê  siê,  ¿e  moje  dni  s¹  ju¿  policzone  na 
re¿imowej  uczelni  i  dla  mej  nauki,  ale  oczywiœcie  one  s¹  policzone,  ale  jedynie  tylko  dla 
wrogów   Boga,   ale   przenigdy   dla    umi³owanego   K o œ c i o ³ a   Pana   naszego.  Œwiat  by³ 
wielokrotnie   pogr¹¿ony    w    najwiêkszych   boleœciach,   ulicami    p³ynê³a   Krew   Chrystusa, 
mordowano  i  morduj¹  katolików,   ale wszystkie kampanie antyreligijne wzmaga³y i wzmagaj¹ 
pobo¿noœæ  ludzi,  którzy  podnosz¹  siê,  tak  jak  ja  podnios³am  siê  z  woli  Bo¿ej,  aby  w  tak 
ob³udnym  pseudonaukowym,  szczeciñskim  œrodowisku  za  kadencji  na pó³ gwizdka uczonego 
dziekana  prof.  Aleksanndra  Winnickiego,  w  którym  fa³sz  sta³  siê  prawd¹,   przez  duszê  m¹ 
móg³   byæ   wydany   b³ogos³awiony,   nadprzyrodzony   owoc   ods³oniêcia   tajemnicy  Trójk¹ta
Bermudzkiego   i   ca³ego  mojego  duchowego  Dzie³a  Bo¿ego,  które  prowadzê  w  odwiecznej
mi³oœci  i  m¹droœci  Bo¿ej.  Latami  niszczono  me  prawe  dzia³ania  wbrew  prawu  w  zwi¹zku
z   dochodzeniem   z   bezprawnym   nie   nadaniem   mi   stopnia   doktora  po  obronionej  pracy 
doktorskiej,  gdzie  od  razu  by³o  pe³ne  wymagane  kworum,   aby   nadaæ  mi  stopieñ  doktora,
tak¿e   dziêki   temu   niesamowitemu   bezprawiu   zaczê³am  w  Bogu  wchodziæ  we  wszystkie
bezprawia  ca³ego  œwiata,  a  co  za  tym  idzie  w  ducha bliŸnich, który niejednokrotnie powala³
ducha  mego,  gdy  on  by³  przesi¹kniêty  diabelskimi  wynaturzeniami. 

Przewodnik  Niebieski  pos³u¿y³  siê  zaœlepieniem  ateisty  pana  A.  Winnickiego,   który 
broni³  swój  doktorat  w  komunistycznej  Moskwie,  gdzie  odpowiednio  przygotowany  by³  do
niszczenia   niewygodnych   osób,   tak¿e   z   ca³¹   “ œwiêt¹   rad¹   wydzia³u ”  ( {  s³owa   pana
Winnickiego)  dla  dobra  duszy  mej  i  odwiecznego  Dzie³a  Nieœmiertelnego  musia³  dopuœciæ
siê  on  wielokrotnego  przestêpstwa,  aby  by³  widoczny kamieñ wêgielny ca³ej nadprzyrodzonej 
misji  mej,  która  przecie¿  ma  przetrwaæ  na  wszystkie  nastêpne  pokolenia.

K  Je¿eli  Rodzice  Niebiescy  wybieraj¹  sobie  dusze  spoœród wielu do Dzie³ Swych, to 
czyni¹  to  w  ten  sposób,  ¿e  jednych  oœlepiaj¹,  a  drugich  oœwiecaj¹,  aby  mogli oni wykonaæ
odwieczne  zadanie,  a  poza  tym  zsy³aj¹  ogrom  znaków  czasów, aby w pe³ni czasów ludzkoœæ 
uwierzy³a,  bo  wiadomo,  ¿e  w  z³ej  sprawie  nigdy nie mog¹ przewodniczyæ œwiête znaki czasu 
wg.  s³ów:   “ Plemiê  z³e  i  cudzo³o¿ne  znaku  szuka,  a  nie  bêdzie  mu  dany ”  ( Mt  12,  39 ). 
Stwórca  odwiecznie  zaplanowa³  na  Dzie³o  Swe,   które   prowadzê   w   Nim   tak   zaœlepione
pseudonaukowe  œrodowisko z Wydzia³u Rybactwa Morskiego ze Szczecina, które w ówczesnym
czasie  by³o  obsadzone  g³ównie pseudonaukowcami, których jest zatrzêsienie na ca³ym œwiecie, 
którzy  uwa¿aj¹  siê   za  wielkich  uczonych  i  ci¹gle  próbuj¹ oddzia³ywaæ na innych, i ka¿dego 
cz³owieka  traktowali  czy  te¿  traktuj¹  w  zale¿noœci od stopnia naukowego i do przynale¿noœci 
do  partii  komunistycznej,  zwi¹zków  zawodowych  czy  te¿  do najprzeró¿niejszych ugrupowañ
politycznych,  a  poza  tym  wygodniej  jest  im  wierzyæ  k³amstwu,  którzy  sami  propaguj¹  ni¿ 
przyznaæ  siê  do  ich  pod³oœci,  która  wo³a  o  pomstê  do  Boga.

Na    ciernistej   i   mi³osnej   mej   drodze   œwiêtoœci   wyrzek³am   siê   ¿ycia  swego  dla
Ukrzy¿owanego,  dlatego  te¿  odzyska³am  go  jedynie  w  Nim (Mt 10, 39),  w  zwi¹zku z czym 
nigdy   tak   nie   rozwinê³abym  siê  w  Umi³owanym  na  drodze  zbawienia  i  ¿adnego  sukcesu 
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nie   osi¹gnê³abym,    gdybym    podda³a    siê   panom   pseudonaukowcom   ku   ich   wielkiemu 
zadowoleniu,  jak  to  z  góry  zamierzali  ci  niedouczeni  mêdrcy  nad  mêdrcami,  bo  ja  jestem 
niezale¿na  od  ziemskich  rzeczy,  i  walczê  w  obronie  wolnoœci  i  œwiat³a  dla  sprawy  Bo¿ej,
co  obecnie  zaczyna  ju¿  powoli  wychodziæ  poprzez  moj¹  stronê  internetow¹.

Jako   córka   Koœcio³a,  córka  Rodziców  Niebieskich   zosta³am   dotkniêta   stygmatem
Mêki   i   Krzy¿a   Chrystusowego,    tak¿e  z  woli   Bo¿ej   doprowadzana   jestem   do   Chwa³y
Zmartwychwstania   czyli   M ¹ d r o œ æ   B o ¿ a   prowadzi   córkê  Sw¹   do  ¡ jednostek  wiary 
i   poznania   Syna   Bo¿ego,   do   cz³owieka   doskona³ego,   do  wiary  wielkoœci  wed³ug  pe³ni 
Chrystusa ¢ (Ef 4, 13).  Wspó³cierpiê  z  Chrystusem,  aby  razem z Nim zostaæ uwielbion¹ przez 
Ojca  Przedwiecznego  i  mieæ  udzia³  w  ¿yciu  wiecznym,  dlatego  te¿ ca³kowicie poœwiêci³am
siê  mi³oœci  Bo¿ej,  i na mojej drodze krzy¿owej pod tchnieniem ³aski Ducha Œwiêtego wszystko 
dokonuje  siê  zgodnie  ze  s³owami  Bo¿ymi  wed³ug  odwiecznego  Planu  Mi³oœci  Bo¿ej.

Z  woli  Bo¿ej  wchodzê  w  g³êbiny  M¹droœci  Odwiecznej,   co   zawsze   zwi¹zane  jest 
z  przeokropnymi  wstrz¹sami,  ale  wszelkie  trudy  i  cierpienia  uodporniaj¹  mnie, ¿e wszystko 
zostaje  zwyciê¿one  i  wszelkie  poruszenia  ustaj¹,   które  nie  s¹  zwi¹zane  z  Bogiem.   Dusza 
moja  z³¹czona  z  Ojcem  Niebieskim  w  jednym  duchu  ( 1 Kor 6,  17 ),  jako  Œwi¹tynia  Boga 
¯ywego  ( 2 Kor 6, 15 - 16 )  za  spraw¹  Ducha  Œwiêtego  wype³nia  swoje  odwieczne  zadanie, 
które  prowadzi  j¹  do  zbawienia.

We  wspólnym  zjednoczeniu   z   nieœmiertelnym   Kap³anem  Niebieskim,  w  kontakcie 
substancjalnym,   dziêki   doœwiadczeniom   mistycznym   za   pomoc¹   Ducha   Œwiêtego,  który 
¡ rozmi³owa³  duszê  m¹  w  Sobie  ponad  wszelk¹  Chwa³ê,  ponad  wszelkie  pojêcie w Swoich 
g³êbokoœciach  wiecznej  Ojczyzny  ¢ ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ),  dusza  moja  przenika  g³êbiny 
niepojêtych   tajemnic   Bo¿ych.   Jezus   Chrystus   rozpali³   duszê   moj¹   p³omieniem   mi³oœci
odpowiadaj¹cym  zamiarom  Jego,  tak¿e  On  jedyny  przygotowuje i nieustannie umartwia moje 
zmys³y  i  w³adze  duszy  do  nadprzyrodzonego œwiata, abym pozby³a siê wszelkich niepokojów, 
lêków ... ,  i  cieszy³a  siê  jedynie  nieziemskim  spokojem.

Syn   Bo¿y   wyszed³   od   Ojca  i   przyszed³   do   nas   byœmy   mogli   przejœæ   z  ¿ycia
ziemskiego  do  ¿ycia  wiecznego   ( J 16,  28 ),   i   zstawi³  nam  Sakramenty  Œwiête  i  Koœció³, 
i   w   Nim   mamy   schronienie    przed   potopem   grzechów   ( Garcia  Jimènez  de  Cisneros ).
Znalaz³am   Boga   i   mam   ju¿   wszystko   i   ju¿   nic   nie   pragnê,   bo   niepotrzebne   s¹   mi 
bezwartoœciowe  ziemskie  rzeczy,   dlatego   te¿  z  woli  Bo¿ej  usunê³am  siê  od  zewnêtrznego
zgie³ku  i  uwalniam  siê  od  wewnêtrznego  zamêtu,   i   wszystko  skierowa³am  ku  wartoœciom 
trwa³ym  i  wiecznym.  Przez  wierne  i  sta³e  rozmyœlanie  coraz  to  lepiej   poznajê   p r a w d y 
B o ¿ e   i   po  schodach  mistycznych  wznoszê  siê  powoli  do  wzoru  wszelkiej  doskona³oœci,
do  Najwy¿szego  Dobra,  do  Jezusa  Chrystusa.

Swój  czas  i  si³ê  ofiarujê  dla  dobra  Koœcio³a,  i  w  mojej  umi³owanej  samotni obcujê 
ze   swoimi   najukochañszymi   Rodzicami   Niebieskimi,   którzy   prowadz¹   duszê    moj¹   do 
wiecznej  prawdy  i  pokoju.  Trójca  Œwiêta  wyprowadzi³a  duszê  m¹  z  tych najokropniejszych 
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ziemskich  mroków,  i  wprowadzi³a  j¹  do  nadprzyrodzonej  œwiat³oœci  ( Kol 1,  12 ),   aby  ona 
za  pomoc¹  Gwiazdy  Mistycznej,  która jest moc¹ w g³oszeniu prawdy Chrystusowej przekaza³a 
ca³emu  œwiatu  ca³e  moje  duchowe  powo³anie  na  wielkiej  drodze  œwiêtoœci,   podczas  której
zachowana  jest  klauzura  serca  i  nie  dopuszcza³am  te¿  w  Panu  naszym  do  swych  zmys³ów
¿adnych   pró¿noœci,  i  nie  poddawa³am  uczucia  sprawom  tego  œwiata,  jedynie  tylko w Bogu 
szuka³am  wszelkiej  rozkoszy  i  pociechy.  Wiadomo,  ¿e  bez Boskiego Oblubieñca nie dojdzie 
siê  do  szczytów  ¿ycia  duchowego  i  do  ods³oniêcia  tajemnic  Jego,  bo  to  wszystko  zale¿ne 
jest  od  Ducha  Œwiêtego,  aby  móc  wraz  z  Nim uczestniczyæ w budowaniu Mistycznego Cia³a 
wg.  s³ów: ¡ albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Bo¿y s¹ Synami Bo¿ymi ¢ (Rz 8, 14).

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 
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.  Nadmierne œwiat³o wiary rzeczywistoœci 
nadprzyrodzonej  zaciemnia  mój  umys³,  serce  i  duszê,   abym   mog³a   poj¹æ  niewielki  r¹bek
tajemnic  Bo¿ych  umys³em  Jezusa  Chrystusa,  i  przekazaæ  je  œwiatu  w sposób jak najbardziej 
wyraŸny,  który  mo¿na  osi¹gn¹æ na ziemi.  Nieœmiertelny w³¹czy³ mnie w nurt nadprzyrodzonej 
rzeczywistoœci,  abym  w  czasach  wspó³czesnych  przekaza³a  tajemnice  Królestwa  Jego, które 
zawarte  s¹  w  Nim,  i  odwiecznie  by³y  przeznaczone na duszê m¹,  która w obecnym oliwnym
ogrodzie  poprzez  ciemne  noce  wiary  i  ducha  dostêpuje  ju¿  szczêœcia  radowania  siê  Nim.

Pan  nasz  Jezus  Chrystus,   który   jest  odblaskiem  Ojca  Przedwiecznego  i  jasnoœci¹
œwiat³a  wiecznego  pozwoli³  duszy  mej  uczestniczyæ  w  Swoim  ¿yciu duchowym, bo przecie¿
On  dobrze  wie,  ¿e  radoœci  ziemskiej  nie  ma  dla  mnie,  bo  ona  umar³a, dlatego te¿ w duszy,
jak  i  w  sercu  mym  istnieje  jedynie  nadprzyrodzona  radoœæ Jego, tak¿e Przenajœwiêtsza Krew
Jego   przelana   na   Krzy¿u   wybawia   mnie  od  wszelkiego  z³a,   abym  wype³ni³a  odwieczne
zadanie  i  dusza  ma  wesz³a  do  Królestwa Jego. Zawsze przyciskam do serca Krzy¿ Jego, który 
przynosi  mi  tyle  ulgi  w  gorzkich  boleœciach  duszy  mej,    a  poza   tym   ja  ¿adnej  pociechy
nie   otrzymujê   bez   Krzy¿a,   i   dziêki   ³asce   Boskiego  Odkupiciela  wszystko  znoszê  z  jak 
najwiêksz¹  ³agodnoœci¹  i  cierpliwoœci¹,  bo  poprzez  wszystkie  cierpienia oderwa³am serce od 
rzeczy  ziemskich,  aby  dusza  moja  mog³a  zas³u¿yæ  sobie  na  ¿ycie  wieczne.

K  W  ciemnej,  mi³osnej  nocy  ducha,  która  okryta  jest  niewidzialn¹  mg³¹  niewiedzy
Pana   mego,   dusza   moja   w   rozkosznej  m¹droœci  Niepojêtego  w  jednoœci  z  Nim  Samym 
nie   mo¿e   wprost   nasyciæ   siê    pojmowaniem   najwy¿szych   i   najznakomitszych   tajemnic
wielowymiarowego  œwiata  Jego.   Z  woli  S³owa  Wcielonego   dusza   moja   wesz³a  w  ponad
wszelkie  poznanie,   tym  bardziej,   ¿e   we   œnie   ona   tak   czêsto  opuszcza  w  Umi³owanym 
sferê  pozarozumow¹,  pozaprzestrzenn¹  i  w  chwilowym,  ale ca³kowitym zjednoczeniu w Nim 
cieszy  siê  chocia¿  niewielk¹  namiastk¹  wiekuistej  radoœci  tego  niepojêtego  raju  Jego.

W  mej  duchowej  drodze  na  umi³owan¹  Œwiêt¹  Górê  Karmel   ¿yjê   ¿yciem  Rodziny 
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Œwiêtej  wed³ug  ca³ego  roku  liturgicznego, który nape³nia mnie ogniem Boskiej mi³oœci, i który 
p³ynie   z   Krzy¿a  Pana  naszego,  tak¿e  w  chwilach  najtrudniejszych  wszystkie  przeciwnoœci 
znoszê  z  si³¹  ducha  i  mocy,  która  dana  mi  jest  od  Niepokalanej, niezrównanej wyrazicielki 
nieskoñczonej  dobroci;   i   je¿eli   jestem   tym   czym   jestem,   to   zawdziêczam  to  Królowej 
Ró¿añca  Œwiêtego,  Maryi,  która  jest  œwiadkiem  piêtna  moich  cierpieñ  i  radoœci, i która jest 
Poœredniczk¹  u  Boga  i kluczem odwiecznych tajemnic Bo¿ych, które odwiecznie przeznaczone
by³y  na  duszê  m¹.

Z  woli  Boskiego  Odkupiciela i Zbawiciela przysz³am w zapowiedzianych czasach przez
Niego,   abym   kontynuowa³a   Dzie³o  Odkupienia  Jego, i  poprzez  nieskoñczone  Mi³osierdzie
Jego   otrzymujê   widzialne   znaki   z   nadprzyrodzonej   œwiat³oœci   Jego,    które   ju¿   dawno
wyprowadzi³y  duszê  m¹  z  ziemskich  ciemnoœci.   Wszystkie  œwiête  znaki  czasu  dane  przez 
Trójjedynego  Boga  na  mojej  drodze  krzy¿owej  oznajmiaj¹  o  prawdziwoœci  powierzonej  mi 
nadprzyrodzonej  misji,  i  Ojciec Niebieski zsy³a mi je nieprzerwanie, tak jak Gedeonowi (Sdz 6, 
36 - 40 ),   abym   nigdy  nie  zw¹tpi³a  i  w  pe³nym  oderwaniu  od  œwiata  sz³a  do  ca³kowitego 
zjednoczenia z Nim,  gdzie w niepojêtych œwiat³oœciach Jego króluje Gwiazda Duchowa, Maryja. 

 ¡  £aska  Bo¿a,  podobnie  jak  natura  nie  lubi  skoków;  dzia³a  powoli,  ale  skutecznie 
w  miarê  dorastania  umys³u  i  serca  cz³owieka,  w  którym  dzia³a ¢ ( W³adys³aw  Kluz ),  i  jak
wiadomo,   ¿e  ¡  wraz   z   misj¹  i  w³adz¹  Bóg  daje  wybranej  duszy  odpowiedni¹  ³askê,  aby 
zadanie  zosta³o  wykonane  bez  b³êdu,   zgodnie   z   wol¹   Bo¿¹  ¢   ( O.  Maria  Eugeniusz  od 
Dzieci¹tka  Jezus ),   tak¿e   wielka   ³aska   Bo¿a   dosiêg³a   duszê   moj¹   w   tym  tak  wielkim
nadprzyrodzonym   powo³aniu   mym,   dziêki   któremu  nabiera  ona  dojrza³oœci  Umi³owanego 
i  syci  siê  najczystszym  i  najdoskonalszym  ogniem  mi³oœci  Jego,  który  nigdy  nie spala lecz 
potêguje  jeszcze  wiêksz¹  mi³oœæ i têsknotê za Nim.  Ca³kowicie poœwiêci³am siê Oblubieñcowi 
Niebieskiemu,  którego  kocham  i  pragnê  nade  wszystko,  dlatego  te¿ dusza ma przyobleczona 
w   m¹droœæ   i    mi³oœæ   Jego   spe³nia   wolê   Jego,   aby  ul¿yæ  niewyra¿alnie  niemi³osiernym 
cierpieniom  Jego,  które  rozprzestrzenione  s¹  w  ka¿dej  owcy  Jego. 
 

W  mych  szczególnych  latach  cierpienia,  odosobnienia i ofiary,  podczas których ¿y³am
dla  wielkich  spraw  Koœcio³a,  Wszechmocny  nie  pozwoli³,   aby  pod³oœæ  ludzka  triumfowa³a 
nad  niewinnoœci¹  cz³owieka  ( W³adys³aw  Kluz ),   dlatego   te¿   z   woli  Jego  “ dana  mi  jest 
wszelka  w³adza  na  Niebie  i  na  ziemi ” (Mt 28, 18),  oczywiœcie  je¿eli  chodzi  o Dzie³o Jego, 
które prowadzê w Imiê Jego.  Poprzez  moje odwieczne powo³anie, gdzie dusza moja jest jedynie
narzêdziem  w  Rêkach  Boskiego  Oblubieñca, ludzkoœæ pozna jeszcze bardziej Ukochanego, bo 
ka¿dy   w   tym   ¿yciu   mo¿e   poznaæ  Jego  przez  Dzie³a  Jego  na  sposób,  który  jest  ¿ywym 
odbiciem  Œwiêtej  Ewangelii  Jego,  tak¿e  wszystko  poznajemy  po  skutkach  danej przyczyny.

D r o g a   E m i n e n c j o,  po  raz  40 - ty  wysy³am  duchowe  Dzie³o Najœwiêtszego do
Stolicy Piotrowej  ( 21 przesy³ek  do  Ojca Œwiêtego Benedykta XVI - go, emeryta i 19 przesy³ek
do  Waszej  Eminencji ),   tak¿e   wesz³am   w   mistyczny   ³añcuch   znaków   czasów  cyfry  40, 
a  o  tych  œwietlistych,  widzialnych  znakach  czasów, które otrzymujê od niewidzialnego S³owa 
Wcielonego   pisa³am   ju¿   du¿o   wczeœniej,   tak¿e  nie  bêdê  powtarza³a  siê  z  tym  tematem.
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Z  t¹  mistyczn¹  40 - tk¹  kojarz¹  mi  siê  równie¿  zwyrodnieniowe  prawa  i  czyny  ideologów 
seksualnej  rozwi¹z³oœci,  którzy  stracili  jak¹kolwiek  moralnoœæ  na  ca³ym œwiecie, bo przecie¿
dziêki  ich  barbarzyñskiej  ideologii  zabija siê w celach œmierci rocznie 40 milionów poczêtych, 
niechcianych  dzieci,  co  mo¿na  to  wyczytaæ  z  dostêpnych  Ÿróde³,  tak¿e  fa³szywi  humaniœci
czyhaj¹  na  ludzkie  ¿ycie,  ale  by³o  i  bêdzie,  ¿e  cywilizacja œmierci ¿yj¹ca zgni³ymi owocami 
dla   marnoœci   tego   œwiata   wyparta   jest   zawsze  przez  cywilizacjê  mi³oœci,  która  ¿yje  dla
wielkich  spraw  Pana  naszego. 

¡ Ka¿dy   ma   prawo   do   prawdy   w   ca³ej   jej   nienaruszonej  wznios³oœci ¢  ( Mistrz
Eckhart ),   ale   mordowane  nienarodzone,  niechciane  dzieci  nie  maj¹  jakiegokolwiek  g³osu,
nie   maj¹   te¿   g³osu   ofiary   zbyt   niewygodnych   spraw,  czego  jestem  ¿ywym  przyk³adem 
i  to  w  bezprawnym,  fikcyjnym   E u r o p e j s k i m   T r y b u n a l e   P r a w   C z ³ o w i e k a 
w  Strasburgu,  który  w  swym  nieludzkim  okrucieñstwie  bez  ¿adnej  rozprawy  mia¿d¿y  zbyt 
hañbi¹ce  sprawy,  o  czym ju¿ wczeœniej pisa³am, i on powinien byæ dla dobra ca³ej Europejskiej 
Komisji   natychmiastowo   zlikwidowany   wraz   wiêzieniem  w  Guantanamo.  Dziêki  takiemu
fikcyjnemu   Europejskiemu   Trybuna³owi   p³yniemy  na  zdradliwych  politycznie  wodach,  bo 
ci  zaborcy  na  potêgê  t³umi¹ i knebluj¹ niewygodne sprawy przy swych zniewolonych mediach, 
aby  tylko  nie  dopuœciæ  owoców  mêki  Chrystusowej  do  œwiadomoœci  narodów,  bo  oni boj¹ 
siê  Krzy¿a  Pana  naszego,  który  jednoczy  owce  Bo¿e.

K o m i s j a   E u r o p e j s k a   œledzi³a   sytuacjê   wokó³   Trybuna³u   Konstytucyjnego
w  Polsce,  ale  dlaczego  ona  nie  œledzi  sytuacji  swojego  nad  wyraz zniewolonego Trybuna³u
Praw  Cz³owieka,   który   œmiertelnie   zamkn¹³   siê   w   sobie   ze   swoimi  zwyrodnieniowymi
doktrynami,   o  których  nawet  œwiat  nie  wie  przy  tak  egoistycznej  postawie  obojêtnoœci  na
z³o  przez  wielu  “ wielkich ”  tej  Komisji  na  czele  z  pani¹  Angel¹  Merkel, która nie szanuje
godnoœci  ludzkiej w takich niesamowitych rzeŸniach,  które na sta³e zadomowi³y siê w klinikach
aborcyjnych,  czego  nie  mo¿e  ju¿  tego  znieœæ  nawet  sam  diabe³.   Komisja   Europejska   nie
zaszczepia  nam  prawdziwej  mi³oœci  i  wolnoœci,  która  zawarta  jest  w Chrystusie, dlatego te¿
sta³a  siê  ona  zgorzknia³ym,  zmanierowanym i œmiercionoœnym stworem,  który przecie¿ za nic
ma  najprzeró¿niejsze  przes³ania  pokoju  z  pozbawieniem  tortur,  przemocy  i  wojen.

 Tak  wiele  ziemskich  istot  cierpi  g³ód,  choroby, nêdzê, ... , a przeœladowania w³¹cznie 
z  mordowaniem  niewygodnych  osób  s¹  na  ka¿dym  kroku,  a  poza  tym  na ca³ym grzesznym 
œwiecie  nie  ma  prawdziwej  wolnoœci  pocz¹wszy  od  Syrii,  a  skoñczywszy  na  Polsce,  tak¿e 
¿yjemy  w  epoce  ob³udy,  k³amstwa  i  œmierci,   gdzie   p r a w d a   nie   mo¿e  obroniæ  siê,  bo 
przecie¿  prawda  jest  bardzo  bolesna  i  nikt  nie  chce  s³yszeæ o niej, dlatego te¿ wprowadzona 
jest  tzw. poprawnoœæ  polityczna  dla  t³umiania  tej  prawdy  Bo¿ej, która ¿ywcem jest grzebana, 
w  czym  bardzo  dobrze  spisuje  siê   E u r o p e j s k i   T r y b u n a ³   P r a w   C z ³ o w i e k a. 
Ten   niedemokratyczny   stwór,    który    jest    czyrakiem    dla   Europejskiej   Komisji,   swym 
nieludzkim  tr¹dem  zabi³  ju¿  tysi¹ce  niewygodnych  spraw,  które  tam ju¿ wp³ynê³y, poza tym 
w  swym  zniewoleniu  nie  szanuje  on  ¿ycia  od  poczêcia  a¿  do naturalnej œmierci, w zwi¹zku 
z  czym  za  nic  ma  on  godnoœæ  ludzk¹,  a  w  swych  zaœlepionych  ideologiach  stoi  na  stra¿y 
ma³¿eñstw  tej  samej  p³ci,  in  vitro,  zmiany  p³ci,, ... czyli  wszelkich  wynaturzeñ.  Przy  takiej 
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zaœlepionej   ideologii   pe³nej  nienawiœci  do  praw  naturalnych  i  Bo¿ych  ten  skorumpowany, 
nad  wyraz  sodomistyczny  Europejski  Trybuna³  nagminnie  odrzuca  skrzydzonych,  g³odnych,
najubo¿szych,  spragnionych,  upoœledzonych  oraz  oddanych dzieci Panu naszemu, aby one ¿y³y 
w   getcie  cierpienia  nasi¹kniêtym  wszelkimi  coraz  to  nowymi  kwitn¹cymi  dyskryminacjami
i nêkaniami w wa¿nych sprawach, które uczynione s¹ przez ten chory Trybuna³.  Ca³y  Parlament 
Europejski  nawet  nie  zdaje  sobie  sprawy  z  tego,  ¿e  ich  fikcyjny  Europejski  Trybuna³  ¿yje 
jedynie  w  œlepocie  duchowej,   któr¹  pragnie  przelaæ  na  wszystkie  ofiary,   aby  one  pozby³y 
siê  ducha  Bo¿ego  i  ¿y³y  w  polityce  diabelskiej  mi³oœci,  co  ur¹ga  to  cz³owieczeñstwu. 

D r o g i   O j c z e   Œ w i ê t y,   tylko  Chrystus  mo¿e  spe³niæ  nasze oczekiwania i tylko 
w  Nim  znajduje  siê  ca³kowite  spe³nienie  naszych marzeñ o dobru i szczêœciu, tak¿e na drodze
Ewangelii   Jego  mamy  wzrastaæ  w  œwiêtoœci  i  dawaæ  œwiadectwo  ewangelicznemu  orêdziu
pojednania  poœwiêcaj¹c  swoje  ¿ycie  dla  dobra  bliŸnich,   jak   to  raz  przepiêknie  powiedzia³
Ojciec  na  jednej  ze  swojej  homilii,  a poniewa¿ Kap³an Nieskieski jest Twórc¹ Dzie³a Swego,
które   prowadzê   w   Nim   za  wstawiennictwem  Gwiazdy  Ewengelizacji  i  Królowej  Pokoju, 
Maryi,   w   zwi¹zku   z   czym   jako  misjonarka  S³owa  Bo¿ego  poprzez  œwiadectwo  swojego
duchowego   ¿ycia   g³oszê   mi³oœæ   Chrystusa,   aby   ca³y  œwiat  przeszed³  z  drogi  przemocy, 
k³amstwa  i  œmierci  na  drogê  mi³oœci  Chrystusowej,  bo przecie¿ zmartwychwstanie Chrystusa 
jest  Ÿród³em  nadziei  i  pokoju  dla  wszystkich  owiec  Bo¿ych, dlatego te¿ trzeba byæ otwartym 
i  wraŸliwym  na  materialne  i  duchowe  potrzeby  bliŸnich.
 

Moja   odwieczna   misja   zosta³a   zaplanowana   na   obecne   czasy,   gdzie  tak  bardzo
szkalowany  i  wyniszczany   jest   K o œ c i ó ³,   gdzie   na  ca³ym  œwiecie  podawane  jest  wiele
k³amstw,  aby  dezintegrowaæ  owce  Bo¿e  i  wyniszczaæ duchowoœæ w narodzie. Najukochañszy 
Oblubieniec   Niebieski   o   wszystkim   myœli  za  mnie,  i  nie  mogê  wprost  nadziêkowaæ  siê 
Mu,  ¿e  zdopingowa³  mnie  do  zakoñczenia  duchowe  Dzie³a Swego, aby zatrzymaæ chocia¿by 
minimalnie   trend   bezprawia   w   tym   k³amliwym   i   œmiercionoœnym  œwiecie  opanowanym
w  du¿ej  mierze  przez  popleczników  Lucypera,   którzy  non - stop  zag³uszaj¹  sumienia  ca³ej
ludzkoœci,  aby  tylko  st³umiæ  wszelkie  przejawy  wolnoœci. 

W  tym  nowoczesnym, zdemoralizowanym œwiecie odnalaz³am siê w Jezusie Chrystusie, 
który  daje  nam  ¿ycie  wieczne,  i  mimo,  ¿e  jeszcze pielgrzymujê w tej grzesznej doczesnoœci, 
która   rozmi³owana   jest  w  propagowaniu  z³a  moralnego,   ale  w  pustelni  swej  kontemplujê 
ukochanego  Zbawcê  swego,   który   nigdy  nie  rozczaruje  mnie,   bo  w  wolnoœci  Jego  dusza 
moja  jest  wyzwolona  od  wszystkich  wywrotowych  trendów diabelskiego raju, który w sposób 
jawny  hamuje  wejœcie  na  drogê  wiecznej  szczêœliwoœci.  Hart  odwagi i mi³oœci Chrystusowej 
ci¹gle  jest  wzmacniany  w  Bogu  w  najg³êbszych  g³êbinach  twierdzy  duszy mej,  tak¿e za nic
mam  absurdalne  postulaty  wywrotowych  ateistów   i   najprzeró¿niejszej  maœci  popleczników 
z³a,   bo   ja   na   zawsze,   bezwarunkowo,   i   to   w   ca³ej  pe³ni  powierzy³am  siê  wiecznemu 
Kap³anowi   Niebieskiemu,   którego   nie   przemog¹   ¿adne   piekielne   bramy,   co   mamy   to 
zapewnione  przez  Niego  Samego  w  Piœmie  Œwiêtym. 

W  duchowej   ciernistej   koronie,   z   wewnêtrzymi   bólami   dusza   moja   w   pokorze 
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przep³ywa  poprzez  Morze  Cierpienia  w  tym  przejœciowym  œwiecie,  gdzie  od czasu do czasu
na  to  cierniste  morze  nap³ywaj¹  olbrzymie  fale  wód  z  Morza  Mi³oœci,  i te zmieszane wody 
dodaj¹   jej   si³y   Bo¿ej,    aby    ona    mog³a   przep³yn¹æ   wszystkie   wody   tego   nad   wyraz 
zdeprawowanego  œwiata.  Król  ca³ego  Wszechœwiata  skruszy³ zatwardzia³e serce me i oœwieci³ 
oczy  me,  abym  ju¿  wiêcej  nie  wch³ania³a  marnoœci  tego  œwiata, dlatego te¿ dusza ma wielbi 
Pana   swego,   który   w   prawdziwej   œwiat³oœci   Swej  nieustannie  przebóstwia  j¹  w  Siebie.
Na  mojej  drodze  œwiêtoœci   ¿yjê   jedynie   w   œwietle   prawdy   Chrystusowej  i  dosyæ  czêsto 
rozwa¿am   œwiête   tajemnice   Oblubieñca   swego,   który   tak   bardzo  rozmi³owa³  duszê  m¹ 
w  Sobie,  ¿e  ona  ci¹gle  umiera  z  têsknoty  za  Nim,  bo  przecie¿  On  jest dla niej wszystkim.

Dusza   moja   zosta³a   w   sposób  szczególnie   mocny  przenikniêta  duchow¹,  mi³osn¹
strza³¹   Oblubieñca   Niebieskiego,   który   wystarcza   jej   we   wszystkim,    dlatego   te¿   idê 
z  luboœci¹  na  ca³oœæ  krawymi  œladami  niezmiennego  Ukrzy¿owanego,  bo  jestem  nad wyraz 
znu¿ona  tym  zdeprawowanym  œwiatem,   a   po   drugie   przecie¿  ju¿  wkrótce  i  tak  zostawiê
tê   ca³¹   zmienn¹   doczesnoœæ,   która   w   niczym   nie   przepomina   Domu   Bo¿ego.  Z  woli 
mi³osiernego   Pasterza   Niebieskiego   poprzez  swoje  mistyczne  ksi¹¿ki  staram  siê  budowaæ 
Królestwo  Bo¿e  w  sercach  cz³owieczych,  jak  to  podaje  nam  Pismo  Œwiête,   aby  Pan  nasz
móg³  zbawiæ  jak  najwiêcej  dusz,   i   aby  dusza  moja  by³a  zbawiona.  Mój  duchowy  Mistrz 
Niebieski  jest  jedynym  moim  Mistrzem  i  Panem,  i  On  ka¿dego  dnia dostarcza mi tak wiele 
cudów,  tak¿e  w  sposób  namacalny  jest  On  obecny  w  moim  ¿yciu,  i z woli Jego przekazujê 
³aski  Jego  i  wszystko  to,  co  boli  mnie  w  Nim.  Na  obecnym  etapie  mojego ¿ycia nie s¹ mi 
ju¿  potrzebne  mistyczne  ksi¹¿ki,  które  wch³onê³am  du¿o  wczeœniej,  bo dusza moja skupiona 
jest  na  najwiêkszej  m¹droœci,  która  zawarta  jest  w  Trójjedynym  Bogu,  i  który  wprowadzi³ 
j¹   w   niepojêty   skrawek   bezkresu   nieskoñczonoœci   Swej,    tak¿e   umys³em   Najwy¿szego
poznaje  ona  tajemnice  Jego,  które  znajduj¹  siê  poza  nasz¹  zmys³owoœci¹.

K  Drogi   Biskupie   Rzymu   i   Nastêpco   Œwiêtego   Piotra,  w   moim  odwiecznym 
powo³aniu   ¿yjê   jedynie   wiernym   wype³nieniem   woli   Bo¿ej,    która    zosta³a   odwiecznie 
wyznaczona  na  duszê  m¹,   tak¿e  moc¹  Ducha  Œwiêtego  z  pomoc¹  Maryi  Dziewicy,  Matki 
Koœcio³a  w  wolnoœci  Ukochanego  niestrudzenie  wspó³pracujê  z  Nim  i  w  Nim,   który  jako 
jedyny   jest   dla   mnie   niezawodnym  i  wiecznym  drogowskazem  w  mej  duchowej  drodze, 
która  tak  bardzo  ubogacona  jest ³askami i znakami czasu, które s¹ wiernym odzwierciedleniem 
¿ywej  i  œwietlistej  Ewangelii  Pana  naszego,   w   zwi¹zku   z   czym   mam  g³êbok¹  nadziejê, 
¿e  na  obecnym  etapie  mej  drogi  krzy¿owej  na  pewno  bêdzie  otworzony przewód badawczy
w    Kongregacji    Nauki    Wiary   nadprzyrodzonej   misji   mej   i   otrzymam    te¿    t e r m i n 
a u d i e n c j i   u   Waszej   Œwiêtobliwoœci.  

Na  rêce  Waszej  Eminencji  wysy³am  dwie  takie  same  p³yty  kompaktowe  CD - R, na 
których w programie PDF nagrane jest ca³e Dzie³o Pana mego, ponadto kopiê listu skierowanego 
do  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  kard.  Gerharda  Ludwiga  Müllera i Przewodnicz¹cego
Komisji  Europejskiej,  i  gdy  tylko  otrzymam  dowód  nadania  tych  wysy³ek,  to  wszystkie  te 
listy znajd¹ siê równie¿ na mej stronie internetowej,  która  przekroczy³a ju¿ 265 000 odwiedzin. 
Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak
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