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Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !
Drogi  Ojcze  Œwiêty,  M¹droœæ  Wcielona  poprzez  mi³oœæ  i  poprzez najprzeró¿niejsze

i  tak  czêste  udrêczenia duszy mej prowadzi j¹ do niebiañskiej radoœci Swej, do nieskoñczonego
mi³osierdzia  Swego,  aby  ona  bêd¹c  jeszcze  w  ciele  ¿y³a ju¿ w nadprzyrodzonym œrodowisku 
i  poznawa³a  tajemnice  w  Nim,  które  znajduj¹  siê  poza  przestrzeni¹ naszego przemijaj¹cego 
œwiata,   w   zwi¹zku   z   czym   nie   zwa¿am   na   milczenie   “ kompetentnych ”   duchownych
w  sprawie  nadprzyrodzonej  misji  mej, któr¹ przekazujê w tak licznych nadsy³anych wysy³kach
do  Watykanu,   bo   dla   mnie   liczy   siê   jedynie   wype³nienie   woli   Boskiego   Odkupiciela
w  stosunku  do  duszy  mej  i  ca³ego  œwiata. 

 
Ojciec  Niebieski  wielokrotnie  postawi³  mi  na  drodze  mej  niezmiernie  zatrute  owce, 

które  swoim  okropnym  postêpowaniem  doda³y  mi  przeolbrzymiej  odwagi  Bo¿ej,  ¿e  nigdy, 
ale  to  nigdy  nie  mia³am  lêku  w  g³oszeniu  prawdy  Jezusa  w  Imiê  którego wykonujê Dzie³o 
Jego,  dlatego  te¿  zniosê  nie  tylko  bezduszn¹  i  niekatolick¹  ciszê na duchowe wysy³ki me od 
Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  kard.  Gerharda  Ludwiga  Müllera,  który  najwyraŸniej nie 
radzi  sobie  ze  swoim  stanowiskiem  powoduj¹c  niesamowit¹ agoniê Chrystusowego Koœcio³a, 
ale   równie¿   zniosê   wszystkie   obelgi   i   przeciwnoœci,  jakie  jeszcze  czekaj¹  mnie  na  tym
ziemskim,  przemijaj¹cym  padole,   aby   tylko   dusza   ma  mog³a  zas³u¿yæ  sobie  na  wieczn¹, 
upojn¹   szczêœliwoœæ   w   Niebie.   Dawniej   podziwia³am   wielu   Œwiêtych,    kiedy   nabierali
niepokonanej  mocy  Bo¿ej  podczas  najokropniejszych  przeœladowañ,  a  teraz  widzê po sobie, 
¿e   przy  nawarstwiaj¹cych  siê  cierpieniach  i  przeciwnoœciach  coraz  bardziej  obojêtniejê,  bo
dusza   moja   ma   przed   sob¹   Oblubieñca   Niebieskiego,   tak¿e   ziemski   œwiat   ze  swoimi
grzesznymi   prawami   nie   ma   dla  mnie  ¿adnego  znaczenia,  bo  ja  s³ucham  siê  nie  œwiata, 
jedynie  tylko  Trójjedynego  Boga.

Jako  mistyczna  córka  Mistycznego  Kap³ana  jestem  bardzo  mocna duchem Koœcio³a 
i  prawa  Bo¿ego,  i  za  spraw¹  Pasterza  Niebieskiego  dusza  ma  wysz³a  z  granic naturalnego 
¿ycia  i  poznaje  ona  w  swym  czystym  duchu  niepojête  tajemnice  Bo¿e.  Z  woli Oblubieñca
Niebieskiego  dusza  ma  wkroczy³a   w   Bosk¹   i   Wieczn¹  Rzeczywistoœæ,  i  oœwietlona  oraz 
wzmocniona   darami   Ducha   Œwiêtego   uchwytuje   Bosk¹  Prawdê  w  mi³osnych  komnatach 
Umi³owanego.  Dusza  ma  przekroczy³a  granicê  wiedzy  kontemplacyjnej,   poniewa¿  znajduje 
siê  we  wspólnocie  Ojca  z  Synem  w  Duchu  Œwiêtym,  dlatego  te¿  w  nocach  mi³oœci Bo¿ej,
w   widzeniu   uszczêœliwiaj¹cym   w   Œ w i a t ³ o œ c i    C h w a ³ y    mi³uje   ona   Pana  swego 
nieskoñczon¹  mi³oœci¹  Jego.

Z  ca³ej  mojej  drogi  duchowej  wynika  jasno,  ¿e  dusza  ma  wznosi  siê  w  niewiedzy,
i  mój  rozum,   wola,   wyobraŸnia   i   pamiêæ   skierowane   s¹   ku   wnêtrzu  duszy,  i  tam  ona 
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kontempluje Boskiego Oblubieñca,  który  objawia  siê  jej  w  ca³ej  pe³ni. W moim odwiecznym
powo³aniu,   które   zmierza   do   œwiêtoœci,   w³adze   duszy   i   wszystkie   zmys³y   musz¹  byæ 
skoncentrowane  na  Bogu,  aby  dusza  ma  mog³a  byæ  zjednoczona w Chrystusie,  bo wówczas 
w  takim  stanie  ona  znajduje  siê  w  niepojêtym  ukojeniu,  w  ekstatycznej niewypowiedzianej 
szczêœliwoœci.  Z  woli  Bo¿ej  dusza  moja   dosyæ   czêsto   przebywa   w   niepojêtej  œwiat³oœci 
i  mi³osnej  nocy,   która   jest   przepojona   nieskoñczon¹  dobroci¹  Boga,  tak¿e  z  Chrystusem 
w  Bogu  syci  siê  ona  mi³oœci¹  duchow¹  Stwórcy   i   grawituje  w  Nim  w  niepojêtej  mi³oœci 
Jego.   Dusza   ma   na   wskroœ   przepojona   jest  przeogromnym  Majestatem  Boskim,  i  kiedy
z  upojnych  wêdrówek  wraca  ona  do  cielesnych  krat,   to   jeszcze   przez   d³u¿szy  czas  ¿yje
ona  blaskiem  œwiat³a  Bo¿ego,  które  pochodzi   z  rzeczywistoœci  Bo¿ej,   dlatego  te¿  nie  ma 
co  dziwiæ  siê  jej,  ¿e  ona  tak  bardzo  pragnie  wyrwaæ siê z tej grzesznej i nudnej doczesnoœci
do  nieskoñczonoœci,  bo  tam  wszystko  przewy¿sza  ca³kowite  poznanie  rozumu  ludzkiego.

Z  woli  Nieskoñczonego   dusza   ma   po   opuszczeniu   czasoprzestrzeni   podczas  snu
wielokrotnie  by³a  w  ukrytej  i  tajemniczej  mi³oœci  Bo¿ej,  i  ogieñ  mi³osny  Ducha  Œwiêtego,
który  jest  nienasyconym,  mi³osnym  p³omieniem  ognia  Bo¿ego  powodowa³,   ¿e  ona  mdla³a 
z  tego  b³ogiego,   ekstatycznego  stanu  w  zachwycie  Boskiej  wolnoœci.   Dusza   ma   poznaje 
p r a w d ê    w    tajemnicy   mi³oœci,   która  ma  miejsce  poza  porz¹dkiem  naturalnego  œwiata, 
dlatego  te¿  ma  ona  w  Bogu  stanowiæ  jedno  z  Chrystusem,  aby  móc umy³em Samego Boga 
rozumieæ  tajemnice  Jego.

Mistrz  Niebieski  zawsze  w  przypowieœciach  mówi³  do  owiec  Swych,   aby   daæ  im
poznaæ   tajemnice   Królestwa   Swego  (  Mt 13,  10 - 12 ),    natomiast    duszy    mej    ods³ania 
tajemnice   Swe   nie   tylko  poprzez  znaki  czasu   czy   te¿  w  mistycznych  snach,   ale  przede
wszystkim  poprzez  najprzeró¿niejsze  ³aski,  z  których  najwiêksz¹  jest  ta,   ¿e  w mistycznych 
nocach    dusza   moja   opuszcza  w  Nim   czasoprzestrzeñ,   i   w  Nim   te¿   widzi   i   pojmuje
niepojêtoœci   Jego,    które    dostêpne    s¹    jedynie   dla   dusz,   które   pozby³y   siê   cielesnej,
œmiertelnej   pow³oki.   W   mojej   nadprzyrodzonej   misji    najukochañsze    S³owo   Wcielone
rozprasza  ciemnoœci  Sob¹,  dlatego  te¿  wiele  razy znajdowa³am siê w przecudownym, Boskim 
b³ogostanie,  który  nie  sposób  opisaæ  ograniczonym  jêzykiem, aby móc przekazaæ to wszystko 
dla przemienienia serc  i  dusz  dla  wszystkich bezowocnych lewicowo - libertyñskich masonów, 
którzy  w  swoich  faryzejskich  naukach  promuj¹  jedynie  cywilizacjê  k³amstwa  i  œmierci.

D r o g a   E m i n e n c j o,   to  jest  ju¿  moja  43 - cia  wysy³ka  do Watykanu w sprawie
duchowego  Dzie³a  Pana  naszego,  które  odwiecznie  by³o  przeznaczone  na  duszê  m¹,   tak¿e
gdy  dobrnê  do  44 - tej  wysy³ki,  to  mam  nadziejê  w  Boskim  Oblubieñcu  mym,  ¿e w koñcu
dostukam  siê  do  Waszej  Eminencji  i  bêdzie  otworzony  przewód badawczy nadprzyrodzonej
misji  mej.  Dopóki  ¿yjê,  to  moja  misja  ca³y  czas  trwa  i  zakoñczy  siê  ona  z chwil¹ œmierci
mej,  tak¿e  wiadomo,  ¿e  nie  opuszczê  jej  do  samej  œmierci  swej,  bo  przecie¿  wykonujê  j¹ 
w  Imieniu  Ojca  Przedwiecznego  i  Jezusa  Chrystusa  w  Duchu  Œwiêtym,  i  w niewidzialnym 
œwiecie   dojrza³am   duchowo,   aby   móc   w   ciszy,   bez  jakiegokolwiek  zgie³ku,  w  ukryciu 
w   ciemnej   nocy   wiary   kontemplowaæ   jak   najg³êbsze   tajemnice   Niebios,   które  ma³ymi
partiami  przekazujê  w  duchowych  listach,  które  umieszczone  s¹  równie¿  i  na mojej stronie 
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internetowej,  i  to  tylko  dlatego,  ¿e  nie  mia³am  i  jak  widaæ  nie  ma  sposobu,  aby pobudziæ
kard.  Gerharda  Ludwiga  Müllera  do  dzia³ania,   który   wzoruj¹c   siê   na  wielu  zmys³owych
ksiê¿ach  kardyna³ach  i  arcybiskupach  przyj¹³  biern¹  postawê,  myœl¹c  b³êdnie,  ¿e  mnie  tym
zniechêci.   W   Boskim   Odkupicielu   wiem  jak  pisaæ  i  co  pisaæ,  aby  trafiæ  do  serc  i  dusz 
wszystkich  owiec  Pana  naszego,  który  ¡ jest  wype³nieniem  obietnic  Bo¿ych,  poniewa¿  jest 
Tym,  który  daje  cz³owiekowi  Ducha  Œwiêtego,  “ wodê ¿yw¹ ”,  która gasi pragnienie naszego 
niespokojnego  serca,  spragnionego  ¿ycia,  mi³oœci,  wolnoœci, pokoju  -  spragnionego  Boga ¢, 
jak  to  wyrazi³a  siê  przepiêknie  Wasza  Eminencja  na  jednej  ze  swoich  homilii. 

Wed³ug  mojego  myœlenia,  to  ja  ju¿  dawno skoñczy³am Dzie³o Bo¿e, które odwiecznie 
przeznaczone   jest   na   duszê   m¹,   ale   skoro  ja  mam  pisaæ  a¿  do  samej  œmierci  swej,  co 
przes³odko   nakaza³   mi   Sam   Zbawiciel,   to   jasno   wynika,   ¿e   wed³ug  myœlenia  Bo¿ego 
zakoñczy   siê   ono   wówczas,    kiedy   dusza   ma   uleci   w   mi³osny   bezkres   Bo¿y  na  ca³¹ 
wiecznoœæ.   W   moim   odwiecznym   powo³aniu   oparta  jestem  o  ska³ê  Bo¿¹  i  stawiê  czo³o 
ca³emu  zmianierowanemu  œwiatu,  bo  pomimo,  ¿e jestem bezradna i bezsilna na rozpanoszone 
z³o  w  zniewolonym  i  ograniczonym  œwiecie,  ale  moje mistyczne ksi¹¿ki, które wnosz¹ dobro 
Bo¿e  bardziej  otworz¹  serca  i  dusze  na umi³owany, mistyczny œwiat Królestwa Niebieskiego.

Matka,  Poœredniczka  £ask  i  Królowa  Ca³ego  Wszechœwiata  wspomaga mnie ³askami 
Swymi,  abym  wszelkie  trudnoœci pokonywa³a w znaku zmartwychwsta³ego Chrystusa i wyda³a 
owoc  nadprzyrodzony  dla  ca³ej  ludzkoœci,  dlatego  te¿  w  moim  odwiecznym  powo³aniu  nie 
mogê  zatrzymaæ  siê  nawet  na  moment,  dopóki  nie  wype³niê  umi³owanej woli w Bogu Ojcu, 
Synu  Bo¿ym  i  Duchu  Œwiêtym  na  Chwa³ê  Niebios,  bo  to  przecie¿ jest warunek,  aby dusza 
moja  mog³a  jak  najszybciej  zamieszkaæ   w   wiekuistej  OjczyŸnie  a¿  po  wsze  nieskoñczone 
czasy.    Skoro    pos³annictwo    Bo¿e    wype³niam    z   teologiczn¹   teori¹   za   poœrednictwem 
najwspanialszej  Orêdowniczki,  Niepokalanej,  która  troszczy  siê  o  ca³y  Koœció³, to wiadomo
te¿,  ¿e  staram  siê  w  Chrystusie  przekazywaæ  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê  jak  najwyraŸniej 
tj.  jak  najczytelniej,  aby  ¿adna  dusza  nie  zw¹tpi³a,  co  do  prawdziwoœci  interwencji  Trójcy 
Œwiêtej  i  Ró¿y  Duchowej  Maryi  w  nie.  W  moim  odwiecznym  powo³aniu  s¹ rzeczy bardzo 
trudne   i   niemo¿liwe   do   przekazania  bez  pomocy  Trójcy  Œwiêtej  i  Matki  Bo¿ej,  i  wiem, 
¿e  dusza  moja  musia³a  osi¹gn¹æ  odpowiedni  poziom  duchowy,  aby  wejœæ w tajemnice Bo¿e 
odwiecznie  jej  przeznaczone,  aby  nastêpnie  przekazywaæ je w swoich mistycznych ksi¹¿kach,
które  w  pe³ni  czasów  wyznaczonej  przez  Stwórcê  i  tak  bêd¹  przekazane  dla  potomnych.

Dzie³o  Bo¿e  powoli  kszta³tuje  siê  i  Boski  Odkupiciel,   który   króluje   w  duszy  mej 
rz¹dzi   Dzie³em   Swym,   i   przebóstwia   j¹   na   drodze   mojej   egzystencji    oraz    rozdziela
ciemnoœci   od   œwiat³a,   i   ³¹czy   duszê   moj¹   ze   Sob¹   i  z  Koœcio³em  w  jedn¹  mistyczn¹ 
Osobê,  w  jedno  Cia³o  (Ef  5, 31 - 32),  w  zwi¹zku  z  czym  ca³a  moja  nadprzyrodzona  misja
jest  urzeczywistnieniem  tego,   co  Bóg  przez  Chrystusa  w  Duchu  Œwiêtym  pragnie  udzieliæ 
ca³emu  œwiatu  za  poœrednictwem duszy mej.  Nieœmiertelny przeznaczy³ moj¹ nadprzyrodzon¹ 
misjê  na  te  wspó³czesne,  bezprawne i bezbo¿ne czasy,  aby tyrani i kaci tego zdeprawowanego 
œwiata   mieli   wgl¹d   w   wymiar   duchowy,   który  przekracza  ich  rozum,  dlatego  te¿  z  jak 
najwiêksz¹   starannoœci¹   praktycznie   skoñczy³am   ju¿   rozpoczête  Dzie³o  Ukochanego,  aby 
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wstrz¹sn¹æ  wszystkimi  wrogami  Jego,  dla  których  niepojêtoœci  wiecznej  nieskoñczonoœci s¹ 
nie  tylko  dalekie,  ale  zupe³nie  obce,  bo  one  nie  maj¹  nic  wspólnego  z  doczesnoœci¹.

Ciemne  œwiat³o  wiary  prowadzi  duszê  moj¹  w  ciemnej  nocy  niewiedzy,  dlatego te¿
ona  jest  nad  wyraz  szczêœliwa  w  Umi³owanym,  bo  przecie¿  ona  nigdy nie pob³¹dzi w Nim, 
tym  bardziej,  ¿e  tak  czêsto,  choæ  chwilowo,  ale  w  sposób  szczególny  jest ona zjednoczona 
z  Nim,  a  poza  tym  podczas  snów  prawie  non - stop  opuszcza  ona w Nim pow³okê cielesn¹.
Dusza  moja  jest  ¿yw¹  ofiar¹  i  mi³oœci¹  Boskiego  Oblubieñca,  i  dziêki  aktom  mi³osierdzia 
i  pos³uszeñstwa  wzglêdem  Pana  swego,  który  przecie¿  duchowo  poœlubi³  j¹,  ona  nie mo¿e 
zaprzepaœciæ   Dzie³a   Jego,   które   ratuje   oziêb³e  i  zagubione  dusze,   które  znajduj¹  siê  na 
potêpieñczej  drodze.

Kap³an   Niebieski   nieprzerwanie   udziela   siê   duszy   mej,    która    rozkoszuje    siê
nienasycon¹   mi³oœci¹   Jego,   tak¿e   w   takich   mi³osnych   upojnoœciach  ona  zawsze  mdleje 
za  Nim  w  tych  ekstatycznych  stanach  mi³oœci.  Gdy  w  zaœwiatach,  poza  kratami cielesnymi 
dusza   moja   dostêpuje   tej   ³aski,   ¿e   znajduje   siê   w   mi³osnej  przepaœci  Pana  swego,  to 
wiadomo,   ¿e   ona  przepojona  jest  do  najwy¿szych  granic  ¿arem  najczystszej  mi³oœci  Jego 
i  wielkoœæ  Jego  nie  przera¿a  j¹,  bo  przecie¿  ona  jest  przeobra¿ona  w  Niego. 

Je¿eli  dusza  moja  w  Panu  swym  przekracza  tak  czêsto  próg  œmiertelnoœci, to mimo, 
¿e  ona  wiele  razy  nie  widzi  Go  przed  oczyma  swymi,  ale  przecie¿  On  zawsze  jest w niej, 
i  ona  lewituje  w  Nim  czyli  ona  przebywa  w  chwilowym  i ca³kowitym zjednoczeniu z Nim, 
tak¿e,  gdy  wraca  ona  w  Nim  do  cia³a  swego,  to  ci¹gle  têskni  za wiecznym zjednoczeniem
z  Nim,   aby   mog³a   zatopiæ   siê   ona  w  wiekuistej  szczêœliwoœci,  w  œwiat³oœci  odwiecznej 
œwiata  Jego.   Dusza  moja  ¿yje  S³owem  Bo¿ym,  i  ja  ca³a  podda³am  siê  woli  Najwy¿szego, 
tak¿e  si³¹  i  moc¹  Pana  swego,   którego   przecie¿   zamiarów   nie  przeniknê  realizujê  swoje 
odwieczne  powo³anie  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Jego.

Tak  wielu  by³o  Œwiêtych,  którzy  byli  pojeni  ³askami  Boskiego  Oblubieñca,   ale  tak 
niewielu  mia³o  te  same  ³aski,  co  dusza  moja,   która  podczas  snów  opuszcza  w  Chrystusie
czasoprzestrzeñ,   i   tak   szczerze   mówi¹c   z   wyj¹tkiem   czcigodnej   S³ugi   Bo¿ej   M a r t y 
R o b i n,  której  dusza  od  samego  pocz¹tku  jest  w  Niebie,  nie  mam  na  kogo  powo³aæ  siê, 
bo  nikt  tych  ³ask  nie  zarejestrowa³  w  duchowych  dzie³ach  swych,   ale  niezale¿nie  od  tych 
³ask,  które  dusza  moja  doznaje  poza  pow³ok¹  cielesn¹,  to  równie¿  ona  cieszy  siê  w  Panu 
swym,   kiedy  jest  w  cielesnym  wiêzieniu  i  to  jedynie  wówczas,   gdy   Ukochany  w  sposób
szczególny  przepaja  j¹  Sob¹.  Niezale¿nie  od  tych  ³ask  od  czasu  do  czasu w twierdzy duszy 
mej  s³yszê  g³os  Pana  swego,  a  poza  tym  miewam czasami wizje wyobra¿eniowe, umys³owe, 
i  parê  jeszcze  innych  przes³odkoœci  i  czy  te¿  okropnoœci,   o  których  ju¿  przecie¿  pisa³am, 
a  poza  tym  odbieram  ducha  dusz,  które  znajduj¹  siê  w  ³asce  uœwiêcaj¹cej  lub  te¿ tej ³aski 
s¹  pozbawieni.

Gdy  z  woli  Najœwiêtszego dusza  moja  znajduje siê  w  duchowym  œwiecie Jego poza 
progiem  œmiertelnoœci,   to   ona   jest   poza   wszelk¹   zmys³owoœci¹,  natomiast,  gdy  ona  jest 
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w  ciele,  to  wszystko  j¹  mêczy,  to  co  doczesne, i dosyæ czêsto przesi¹kniêta jest ona nie tylko 
mi³oœci¹  Umi³owanego,  ale  równie¿  i  gorycz¹  tej  zdeprawowanej  ludzkoœci,  która  tak  rani 
Stwórcê,   a   poza   tym,   mimo,   ¿e   Wszechmocny  zawsze  jest  w  niej,  ale  natê¿enie  mocy
Jego  jest   ró¿ne,   tak¿e   nie   zawsze   ona   osi¹ga   ekstatyczne   stany   upojenia,   dlatego  te¿ 
niezmiernie  mêczy  siê  ona  w  tych  cielesnych  kratach,  które  tak  bardzo  utrudniaj¹ jej pe³n¹ 
wolnoœæ,  jaka  faktycznie  wystêpuje  w  duchowym  œwiecie  Pana  naszego.

Dziêki   Opatrznoœci   Bo¿ej   ci¹gle   jestem   pobudzana   do   dzia³ania   Bo¿ego,   tak¿e 
w  ¿arliwoœci,  godnoœci  i  b³ogoœci  Chrystusowej  wykonujê  odwieczne  powo³anie  na Chwa³ê 
Królestwa  Niebieskiego.   Z   wielkim  oddaniem,  w  niezale¿noœci  oraz  w  pokoju  i  wolnoœci 
Umi³owanego   pracujê  w  winnicy  Jego,  w  której  dusza  ma  doznaje  niewyra¿alnej  mi³oœci, 
¿yczliwoœci   i   wdziêcznoœci   od   Samego   Nieskoñczonego.    Dusza   ma    jest   oczarowana 
i   zafascynowana   swoim    U k o c h a n y m,    bo   ona   niewyra¿alnie   uwielbia   Go,  i  kiedy 
spotka  siê  z  Nim  twarz¹  w  Twarz,  to  rozkoszuje  siê  ona  Nim  mi³oœci¹  Jego,   dlatego  te¿
ci¹gle  pragnie  ona  byæ  tylko  z  Nim  i  odpoczywaæ  tylko  w  Nim.

W³adca  mi³oœci,   Jezus   Chrystus   tak   hojnie  obdziela  duszê  m¹  skarbami  Swymi,
¿e   nawet  jak  daje  ona  ¿ycie  cia³u,   to   jeszcze   odrobinê   syci  siê  ona  przesz³ymi  ³askami 
Jego  i  mimo,   ¿e   ja   podchodzê  do  tych  przemijaj¹cych  ³ask  w  sposób  duchowy,   ale  one 
utkwione  w  pamiêci  mej  raduj¹  równie¿  i  serce  me,  jak  i  ca³y  mój  umys³, a poza tym one 
pozwalaj¹   prze¿yæ   mi   w   Bogu   nastêpne   przeciwnoœci,   które  b¹dŸ  co  b¹dŸ,  ale  zawsze 
dokonuj¹   siê   z   dopuszczenia   Bo¿ego.   Ogrom   niesamowitych   ³ask,   które  nieprzerwanie 
towarzysz¹  mi  w  przemijaj¹cym  i  w  tak  krótkim  ¿yciu   dokonywane   s¹   za   spraw¹  Boga 
i  s¹  nie  tylko  dla  mnie,  ale  równie¿  i  dla  wiedzy  ca³ego  œwiata  i  wszystkich pokoleñ, aby 
¿adna   zb³¹kana   i   wahaj¹ca   siê   dusza   nigdy   n i e   z w ¹ t p i ³ a    w    mi³osiernego  Boga 
i  w  rzeczywiste  ¿ycie  duchowe,  które  towarzyszy  nam  w  sposób niewidzialny, a bêdzie ono 
ods³oniête  nam  wszystkim,  gdy  zaœniemy  w  Panu  na  ca³¹  wiecznoœæ. 

Wszystkie   moje  duchowe  ksi¹¿ki  pisane  s¹  w  imiê  mi³osiernego  Jezusa  Chrystusa, 
tak¿e   z   mej   drogi   œwiêtoœci  w  prawdzie  i  szczeroœci  Bo¿ej  przekazujê  nie  tylko  upojne 
³aski  Bo¿e,   ale  równie¿  i  radoœci  oraz  krzy¿e  dnia  codziennego.  Si³a   wy¿sza   manewruje 
moim    umys³em,    tak¿e    pos³uszna    wezwaniu    Bo¿emu   kontynuujê   pisanie   na   Chwa³ê 
Niebios,   i   Stwórcy   dziêkujê   za  wszelkie  natchnienia  do  tak  niezwykle  trudnego  pisania, 
które   przecie¿   dotyczy  spraw  duchowych,  które  nie  s¹  ani  wyczuwalne,  ani  te¿  widzialne 
dla   zwyk³ych   œmiertelników,   a   poza  tym  moje  niezwyk³e  ³aski,  którymi  dusza  moja  jest 
non - stop  obdarzana  przerastaj¹  nawet  umys³y  duszpasterzy  niezwykle  uduchowionych.

Gdy  dusza  moja  w  b³ogim  ukojeniu  lewituje  w  Bogu  w  sferach  dostêpnych jedynie 
dla   dusz   zbawionych,   to   wiadomo,   ¿e   ona   jest   odciêta  od  wszystkiego,  co  j¹  wi¹za³o 
z  ziemi¹,   tak¿e  ona   jest  zatopiona  jedynie  w  kosztowaniu  niepojêcie  przes³odkiej  mi³oœci 
Oblubieñca  swego.  Czasami  s¹  takie  sporadyczne  sytuacje,  ¿e  dusza moja wie, ¿e jest dusz¹, 
ale  to  odbywa  siê  przede  wszystkim  wówczas,   gdy   ona   lewituje   w   sferach  doczesnoœci 
czy  te¿  jakby w zaprogramowanych mistycznych sceneriach,  które  maj¹  odnoœniki  do  realnej 
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zmiennoœci,  ¿e  ona  z  woli  Bo¿ej  spotyka  siê  z  duszami  najbli¿szych,  które  przepowiadaj¹ 
jej  najbli¿szy  odcinek  drogi  krzy¿owej  przewa¿nie  bez  s³ów  jedynie  tylko wyrazem twarzy.
Wydaje  mi  siê,   ¿e   ju¿   tak   wiele   napisa³am   w   swoich  mistycznych  ksi¹¿kach  na  temat 
niepojêcie  przes³odkich  ³ask,  jakie  z  woli  Bo¿ej  miewa  dusza  ma,   ¿e   Stolica   Apostolska 
nie  bêdzie  ju¿  mia³a  absolutnie  ¿adnych  w¹tpliwoœci.

To,  ¿e  mam  tak  bardzo  urozmaicon¹  drogê  krzy¿ow¹,   to   nie   jest   ¿adna   nowoœæ, 
bo   ka¿da   owca   Bo¿a   w   mniejszym   czy   w   wiêkszym   stopniu  cierpi,  ale  te  niepojêcie 
przes³odkie   doœwiadczenia   dla   duszy   mej,   które   pochodz¹  z  nie  z  tego  œwiata,  a  które 
istniej¹   wiecznie   s¹   do   przekazania  przeze  mnie  po  to,  aby   ca³a   cywilizacja   k³amstwa 
i   œmierci   odrzuci³a   drogê   zatracenia   i   uwierzy³a   w   ¿ycie   duchowe,   które  zaczyna  siê 
za   zas³on¹   progu   œmiertelnego,  i  nawet  istnieje  wœród  nas,  bo  w  niewidzialnych  sferach,
które  otaczaj¹  nas.   Jako   mistyczna   córka   Kap³ana   Niebieskiego   dokonam  w  Nim  wiele
czynów  pe³nych  mocy,  i  On  podepcze  nieprzyjació³  mych  ( Ps 108, 14 ),  tak¿e  za  nic mam 
przejœciowe   utrapienia  i  najprzeró¿niejsze  niedole,   bo  dla  mnie  najwa¿niejsza  jest  idealna 
œwiêtoœæ,   która   zaprowadzi   duszê   m¹   prosto   do   umi³owanej   wiecznej  krainy,  w  której 
króluje  mój  Umi³owany.  

Czasami   to   zbyt   bardzo  przejmujê  siê  t¹  cywilizacj¹  tortur,  przemocy,  rozwodów, 
wojen,   najprzeró¿niejszych   zboczeñ   i   gwa³tów,    ¿e    tymi    œmieciami   najokropniejszego 
bezprawia  i  rozpusty  nasi¹kniêty  jest  mój  rozum  jak  i  dusza  ma,   tak¿e   dosyæ  ciê¿ko  jest 
mi   oderwaæ   siê   od   tych   diabelskich  biczy,   które   tak  bardzo   rani¹   mojego  Oblubieñca
Niebieskiego.   Modlê   siê   za   wszystkie   zab³¹kane   owce  Bo¿e,  które  troszcz¹  siê  jedynie
o  przemijaj¹ce   i   nic   nie   warte   doczesne   sprawy,   ale   jak   widaæ   efekt  jest  ¿aden,   bo 
deprawatorzy  œwiata  dalej  topi¹  siê  w  b³ocie  najgorszej  demoralizacji,  dlatego  te¿  ta  moja 
bezsilnoœæ  dobija  mnie  i  niezmiernie  mêczê  siê  z  tym,   bo   jak   mo¿na  radowaæ  siê  skoro
mamy    do    czynienia    z   Sodom¹   i   Gomor¹,   i   to   nawet   w   fikcyjnym   i   bezprawnym
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,   na   którego   napisa³am   skargê 
do  Rady  Europy,   która   utworzy³a   sobie  “ cielec ”,  który  jest  adekwatny  do  ich  poczynañ 
liberalno - lewicowych,  co  wszystko  wo³a  o  pomstê  do  mi³osiernego  Boga.   Tak  jak  ka¿dy 
cz³owiek  zmagam  siê  z  najprzeró¿niejszym  bólem  i  cierpieniami  dnia codziennego, ale jako
córka  wszechw³adnego  Stworzyciela  jestem  pe³na  werwy,  niesamowitej  inicjatywy,   a   poza 
tym  jestem  mocna  Bogiem,  tak¿e  nikt,  ani  te¿  nic nie zepchnie mnie do diabelskiej otch³ani, 
która  jest  wstêpem  do  wieczystego  piek³a.

Zdemoralizowany   œwiat,   gdzie   brak   jest   ludzi   o   wysokiej  moralnoœci,  rozpocz¹³ 
bezwzglêdn¹  walkê  z  Koœcio³em,  z  moim  najukochañszym  Jezusem  Chrystusem,   dlatego
te¿  ja,   jako   oddana  córka  Jego  przeciwstawiam  siê  rozpanoszonemu  z³u  i  walczê  w  Imiê 
Jego,   bo  przecie¿  moj¹  Ojczyzn¹  jest  wieczyste  Niebo,  i  moc¹  oraz  mi³oœci¹  Pana  swego 
pokonam  jak  najbardziej  ob³udn¹  i  niezwykle  zak³aman¹ uniê europejsk¹, w której wystêpuj¹ 
niewyobra¿alne  wewnêtrzne  sprzecznoœci,  i  która  w  sposób  jawny  zmusza do deptania praw 
Bo¿ych.   Niezast¹piony   Kap³an  Niebieski  o¿ywia  duszê  m¹  ³ask¹  i  œwiat³em  Swym,  i  ona
ci¹gle  pragnie  jak  najwiêcej  dobrego  czyniæ  dla  Niego,  jeszcze  kiedy  jest  w  przejœciowym 
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ciele,  dlatego  te¿  w  twierdzy  duszy  swej  i  z  g³êbi serca swego wo³am do Niego, aby uczyni³ 
jawny  cud  w  Dziele  Swym,  który  prowadzê,  aby  zaczê³a  siê  era  ³amania  wrogów  Jego na 
Chwa³ê  Jego.

Z  Wysz³am   z   rzeczywistoœci   ziemskiej   i  z  woli  Bo¿ej  wesz³am  w  rzeczywistoœæ
niebiañsk¹,  gdzie  ¯ywa  Gwiazda  Ewangelicznego  Prawa  i  Koœcio³a  Œwiêtego Maryja, która 
ma  wszelk¹  moc  i  w³adzê  nad  ka¿dym  cz³owiekiem,   i   która  jest  kluczem  do  ods³oniêcia 
t a j e m n i c y   T r ó j k ¹ t a   B e r m u d z k i e g o   sta³a siê równie¿ umocnieniem wszystkich 
a¿  po  wsze  czasy.  Ró¿a  Mistyczna  pomaga  mi  przezwyciê¿aæ  z³o  i  wszelk¹  s³aboœæ,  uczy
mnie  równie¿  zawierzenia,   i   przez   wiarê   i   mi³oœæ   wprowadza  duszê  moj¹  w  tajemnice 
Bo¿e  odwiecznie  jej  przeznaczone.

Do  wch³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  nigdy  gwa³tem bym siê nie pcha³a, 
gdyby  Bóg  nie  powo³a³  mnie,   który   ju¿   dawno   wskaza³  mi  odwieczn¹  wolê  Sw¹,  tak¿e 
obecnie  idê  wiernie  za  tym  nadprzyrodzonym  drogowskazem, i proszê Boga,  abym wszystko
wype³ni³a  zgodnie  z  Planem  Jego, bo najmniejsza sprawa Ÿle za³atwiona lub grzech spowoduje
fatalne  skutki.  Ojciec  Niebieski  stworzy³  mi  odpowiednie  warunki  i w tych warunkach mam
uœwiêciæ  siê,  i  wszystko  co  robiê,   to   robiê  z  woli  Bo¿ej  i  to  w  wielkim  pos³uszeñstwie, 
aby  poprzez  duszê  moj¹  p³ynê³a  moc  Bo¿a  na  ca³¹  ludzkoœæ,  dlatego  te¿  w  mojej samotni 
na  modlitwie  jestem  wierna  powo³aniu  Bo¿emu,  i  Opatrznoœæ  Bo¿a  zawsze  przychodzi  mi 
z   namacaln¹   pomoc¹  w  chwilach  krytycznych,   w   sytuacjach   w³aœciwie   bez   wyjœcia  na 
ludzki  rozum.

Prawdê    t a j e m n i c y    T r ó j k ¹ t a    B e r m u d z k i e g o   najpierw   rozmyœla³am 
i   rozwa¿a³am  sposobem  naturalnym  opartym  na  rozumie  poprzez  drogê  zmys³ow¹,  formy, 
obrazy   i   by³   to  sposób   odpowiednio   w³aœciwy,   zanim   definitywnie   nie   przesz³am    na 
d r o g ê   d u c h o w ¹,   gdzie  tê  tajemnicê  raz  poznawa³am  w  sposób  naturalny,   natomiast 
innym   razem  w  sposób  nadprzyrodzony  i  tak  na  zmianê,  i  Zbawiciel  czyni³  to  stopniowo
udzielaj¹c  duszy  mej  widzeñ,  form,  obrazów  i innych wiadomoœci zmys³owych i duchowych, 
aby  dusza  moja  mog³a  od³¹czyæ  siê  od  tego  wszystkiego,  co  nie  podpada pod zmys³y i bez 
form  jednoczyæ  siê  z  Nim  ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ).

Ka¿de  dziecko  przychodzi  na  œwiat  w  strasznych  bólach,    tak   i   D z i e ³ o   B o ¿ e
odnoœnie  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  przysz³o w najokropniejszych bólach, 
aby  wydaæ  nadprzyrodzony   owoc,   i   st¹d   ta   krzywda   moralna  z  9. 10. 1985 r.   zwi¹zana
z  bezprawnym  nie  nadaniem mi stopnia doktora zadana przez pseudonaukowców na re¿imowej 
uczelni Wydzia³u Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie, która by³a pocz¹tkiem 
Dzie³a  Bo¿ego,  gdzie  dusza  moja  wesz³a  w  prawid³ow¹  interpretacjê  i na prawid³ow¹ drogê 
prawdy  Bo¿ej,   która   wiedzie   do   œwiat³oœci  wiekuistej,  o  czym  ju¿  wczeœniej  pisa³am  na 
ten  temat.

Do   rozwi¹zania   tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  dochodzi  siê  nie  przez  naukowe 
analizy,   ale   przez   dokonywanie   siê   wewnêtrznej   przemiany,   gdzie  dusza  po  szczeblach 
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mistycznych  statku  Bo¿ego  idzie  do  Boga  Trójjedynego,  tak¿e  poznaæ  tê  Bosk¹  tajemnicê, 
to  zdobyæ  doskona³¹  wolnoœæ  ducha,   i  dziêki  temu  ¿yæ  w  poufnej  przyjaŸni  sam  na  Sam 
z  Bogiem,  i  ¿ycie Jezusa Chrystusa ma objawiaæ siê w naszym œmiertelnym ciele (2 Kor 4, 11).

Zosta³am  odwiecznie  powo³ana  przez  Jezusa  Chrystusa  ( Rz 1, 1 - 6 )  do  ods³oniêcia 
misterium  Chystusa,  które  jest  ukryte  od  wieków  i  pokoleñ,   i   teraz  zostaje  objawione  na 
Chwa³ê  Bo¿¹,   tak¿e  z  woli   Bo¿ej   dusza   moja   wesz³a  w  to  ukryte  misterium  tajemnicy
Trójk¹ta  Bermudzkiego,  w  sens,  zamiar  i  Plan  Dzie³a  Bo¿ego,  aby  zrozumieæ  i  poznaæ  tê 
tajemnicê  w  Panu  naszym  i  przekazaæ  j¹  œwiatu  za  spraw¹  Jego  ( Wac³aw   Œwierzawski ). 
Prowadzona   by³am   i   jestem   przez   Ducha   Œwiêtego,   który   jest   jedynym,   prawdziwym 
i   autorytatywnym   interpretatorem   ods³oniêcia  nie  tylko  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego, 
ale  ca³ej  nadprzyrodzonej  misji  mej  i  wiadomo,  ¿e  w  porz¹dku  naturalnym zawsze jest tak, 
¿e  to  co  najpewniejsze,  to  jest najciemniejsze (Thomas Merton).  Trójca Œwiêta i Niepokalana
poprzez  duszê  m¹  ods³aniaj¹  tajemnicê  Sw¹  zwan¹  tajemnicê Trójk¹ta  Bermudzkiego, która 
jest  mo¿liwa  do  ods³oniêcia,  poniewa¿  narodziliœmy  siê  z  Ducha  (J 3, 6 - 8)  i  w Chrystusie 
odzyskaliœmy  œwiat³oœæ  prawdy,  która  daje  nam  wolnoœæ.

¡  Dzie³o   ascezy   mistycznej   ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  ¢,  które
sk³ada siê z 9 - ciu ksi¹g  (1373 strony)  jest  œwiêtym  powo³aniem za pomoc¹ którego zbli¿a³am
siê  do  Boga,  którego  wielbiê  i  wys³awiam  nade wszystko, i który nieustannie panuje w duszy 
mej  i  kieruje  ni¹,  oraz  tak  wiele  rzeczy  daje  i  dopuszcza,  a  moja  rzecz w tym,  abym  by³a 
pos³usznym  narzêdziem  w  Rêkach  Jego.  S³owo Przedwieczne wtajemnicza³o mnie w  wielkie 
misterium  Swoje  i  prowadzi³o  do  Ojca  Swego  oraz  udziela³o  Ducha  Swego,   abym  mog³a
poj¹æ  umys³em  Jego  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  któr¹  dusza ma ju¿ pojê³a w Boskim 
Odkupicielu,   i   która   wymaga   wspó³dzia³ania   nadprzyrodzonej   wiedzy  i  mi³oœci  poprzez
prawdziw¹  kontemplacjê,  która  jest  mi³uj¹cym  poznaniem  Boga  ( Thomas Merton ).

Bez   kontemplacji   i   wewnêtrznej   modlitwy   nie   mo¿e   byæ  mowy  o  jakimkolwiek
rozwi¹zaniu  tajemnicy  Bo¿ej  Trójk¹ta  Bermudzkiego  i  zbawieniu  siê,  bo w tym tak wielkim 
powo³aniu  Bo¿ym nale¿y iœæ odwa¿nie, z najwiêksz¹ powag¹ za powa¿nym wezwaniem Bo¿ym, 
i  z  woli  Bo¿ej  wnikaæ  w  najg³êbsze  prawdy  Niebios,   tak¿e   bez   Boga  nie  ma  absolutnie 
¿adnej  nadziei  na  ods³oniêcie  tej  odwiecznej  tajemncy  Jego,  która  mieœci  siê w tajemniczej 
Mi³oœci  Jego,  bo  w  tej  tak  wielkiej  sprawie  Bo¿ej  dusza  i  serce  musz¹  czuwaæ  w  sposób 
nadprzyrodzony,  aby  móc  byæ  wywy¿szonym  dla  nadprzyrodzonego  poznania rzeczywistoœci 
Królestwa  Niebieskiego.

Do  tej  pory  w  rozwi¹zaniu  tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ka¿dy cz³owiek pok³ada³ 
nadziejê  tylko  w  sobie  samym,  w  swojej  ograniczonej  m¹droœci,   co  jest  niczym  i  zawsze 
zawiod³o,  bo  wszyscy  znajdowali  siê  w  przepaœci  k³amstwa, w morzu pró¿noœci, a wiadomo, 
¿e  bez  œwiat³a  i  mocy  Bo¿ej  absolutnie  nie ma ¿adnych szans, i najpe³niejsza forma poznania
jest  jedyna  -  tylko  i  wy³¹cznie  w  Bogu.   A¿   do   czasów   wspó³czesnych   wszyscy,  którzy
próbowali   rozwi¹zaæ   zagadkê   odwiecznych   znikniêæ   bytów   skoñczonych    w   zmiennym
œwiecie  znajdowali  siê  w  pró¿ni  grzechu, w ciemnoœci z diab³em, tak¿e wszystkie rozwi¹zania 
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by³y  fikcyjne,  i  ka¿dy  kto  przystêpowa³  do  rozwi¹zania  tej  tajemnicy  Bo¿ej  by³ zaœlepiony 
na  prawdê  nadprzyrodzonej  rzeczywistoœci,   bo   wszystko   robiono   wed³ug   swego   zdania, 
a  wiadomo,  ¿e  wynios³oœæ  i  pycha  do  niczego  nie  prowadz¹.

Drogi   Biskupie   Rzymu   i   Nastêpco   Œwiêtego   Piotra,    wszystkiego   uczy   mnie 
M¹droœæ  Bo¿a  (Mdr 7, 21),  abym  w  doskona³oœci  mog³a przekazaæ œwiatu pojêt¹ przez duszê
m¹  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  jako  owoc  z  Winnicy Bo¿ej, dlatego te¿ jestem ukryta 
w  ciemnoœciach  w  “ chmurze  niewiedzy ”,  gdzie  umi³owany  Stwórca  udziela siê mi biernie, 
wspomagaj¹c  i  przyspasabiaj¹c  duszê  moj¹  do  zjednoczenia  ze  Sob¹,  i na ten list wystarczy 
ju¿  porcja  przekazywanych  niepojêtoœci Kap³ana Niebieskiego w sprawie omawianej tajemnicy
Jego,   o   której  bêdê  po  trochu  pisa³a  do  Waszej  Eminencji  do  samej  œmierci  swej,  bo  ja
bardzo  dobrze  zdajê  sobie  sprawê  z  tego,  ¿e  ona  przerasta  myœlenie nawet wielu nad wyraz 
doœwiadczonych  i  uduchowionych  kap³anów.

Dziêki  dotkniêciom  Bo¿ym,  które  udzielane  s¹  duszy  mej  pozbawiam siê  wszelkich 
niedoskona³oœci,   i   dusza   moja   nape³nia   siê   cnotami   Bo¿ymi,   tak¿e   ka¿de   niebiañskie 
dotkniêcie  pe³ne  s³odyczy  i  rozkoszy  wynagradza  mi  wszelkie  krzy¿e   i   trudy  pielgrzymki 
ziemskiej.   W  dotkniêciach  Bo¿ych,   które   s¹   czêœci¹   zjednoczenia  poznajê  prawdy  Bo¿e 
i  odwa¿nie,  z  wielk¹  pokor¹  wspó³cierpiê  z  Chrystusem  i  konam  razem  z  Nim na Krzy¿u.
Im  bli¿ej  Góry  Karmel,   tym   dusza   moja  otrzymuje  obfitsze  ³aski  i  nadprzyrodzone  dary, 
i  to  w  takich  chwilach,  kiedy  najmniej  spodziewa  siê,  ale wszystko otrzymuje ona w sposób 
nadprzyrodzony.

Niebiescy  Mistrzowie  poprzez  wlane  ³aski  podczas  modlitwy  obficie oœwiecaj¹ córkê 
Swoj¹  i  za  pomoc¹  cnót  teologicznych podnosz¹ j¹ do Swego niepojêtego, nadprzyrodzonego, 
wiekuistego  œwiata.  Podczas   swojej   misji   mam   przed  oczyma  Krzy¿  Chrystusowy,  tak¿e 
idê   krwawymi   œladami   Chrystusa   w   Bosk¹,   Wieczn¹  Przestrzeñ,  a  œwiat³o  wiary  i  g³os 
wiary  towarzysz¹  mi  w  ciemnoœciach  Bo¿ych.  Po  drabinie  mistycznej  wznoszê  siê do Bytu
Samoistnego,   do   œwiata   wewnêtrznego   Boga,    a   œwiat³oœæ   prawdziwej   nadprzyrodzonej 
rzeczywistoœci  oœwieca  duszê  moj¹  w  ciemnoœciach  Bo¿ych  ( J 1, 4 - 9 ),   tak¿e  nieustannie 
wspó³pracujê  z  Duchem  Bo¿ym,  który  dziêki  uwielbieniu Syna mo¿e dzia³aæ bez ograniczeñ,
i  rozdzielaæ  komu  chce  i  ile  chce  ( J  3,  8 ).

Wszystkie  dary,  jakie  otrzymujê  -  dostrajaj¹  mnie  do  specjalnych  natchnieñ,   dziêki
którym   jestem   zdolna   do   dokonywania  nadprzyrodzonych  s¹dów  i  decyzji,  i  z  ³atwoœci¹
mogê  wykonywaæ  swoj¹   misjê,  bo  przecie¿  tego  wszystkiego  nie  osi¹gnê³abym  za pomoc¹ 
swoich  w³adz,  nawet  pod  przewodnictwem  ³aski  (T. Merton).  Poprzez  liturgiê  Najœwiêtszej 
Eucharystii,  która  dodaje  mi  si³y  -  spotykam  siê  z  Bogiem,  i wszystko poznajê przez wiarê, 
ale  po  od³¹czeniu  siê  duszy  mej  od  cia³a  na  ca³¹ wiekuist¹ wiecznoœæ bêdzie ona poznawa³a 
nadprzyrodzone  prawdy  przez  widzenie.

Ca³a   moja   duchowa   misja   jest   przeœwietlona   œwiat³em  Bo¿ym  i  odbywa  siê  ona 
wy³¹cznie   poprzez   misterium   Chrystusa  w  jednocz¹cym  spotkaniu  ze  Zbawicielem,   który 
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zawsze  ¿yje  i  wstawia  siê  za  córk¹  Sw¹  ( Hbr 7, 25 ),  i  nawet  rozkaza³  ciemnoœciom,  aby 
jaœnia³y  Œwiat³em  Jego,  i  zab³ysn¹³  w  sercu  mym, by olœniæ mnie jasnoœci¹ poznania Chwa³y
Swej  na  obliczu  Swym  ( 2 Kor  4,  6 ).

D r o g a   E m i n e n c j o,  Duch  Œwiêty pomaga mi poznawaæ Chrystusa i w Chrystusie 
odnajdywaæ   Ojca  ( J  14,  16 - 20 ),   oraz   o¿ywia  i  zacieœnia  moje  zjednoczenie  z  Jezusem 
Chrystusem,   tak¿e   za   przyczyn¹   Jego   stajê  siê  z  dnia  na  dzieñ  coraz  bardziej  duchowa 
( 2 Kor 4, 16 ),   i  nape³niona  Duchem  Jego  mogê  odwa¿nie  g³osiæ  s³owo  Bo¿e  ( Dz 4, 31 ),
które  przekazujê  w  duchowych  listach  do  duchowieñstwa.   S³owo   Wcielone   przygotowa³o 
mnie,  abym  by³a  bardzo  mocna  duchem  Koœcio³a  i  prawa  Jego,  dlatego  te¿ prowadzi mnie 
pod  os³on¹  Swej  Boskiej  ciemnoœci,  tak¿e  dusza  moja  przyzwyczai³a  siê do tych ciemnoœci, 
które  zewsz¹d  j¹  otaczaj¹;   i  skoro  z  woli  Bo¿ej  rozpoczê³am  Dzie³o  Bo¿e,  które  zmierza 
do   od³oniêcia   ziemskiemu   œwiatu   nie   tylko  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  ale  r¹bka
innych  tajemnic  Bo¿ych,  które  mieszcz¹  siê  za zas³on¹ progu œmiertelnego, to i tak otrzymam 
³askê  do  wytrwania  i  osi¹gniêcia  celu.

Z  Dziêki   nieskoñczonemu   mi³osierdziu  Oblubieñca  Niebieskiego  jako  niestrudzona
aposto³ka  Ewangelii  Jego  zrealizowa³am  prawie  w  ca³ej  pe³ni  testament  Jego  niestrudzenie
wspinaj¹æ  siê  na  wy¿yny  œwiêtoœci,   które  przecie¿  osi¹gam  dziêki   ³asce  Ducha  Œwiêtego,
i   obecnie  pos³uszna  Nieœmiertelnemu,  który  przecie¿  nakaza³  opisywaæ  mi  niezwyk³e ¿ycie
me  i  to  do  samej  œmierci  mej,  co  zapewni  duszy  mej  wiekuiste  zbawienie,   podam  trochê 
³ask  Bo¿ych,  wliczaj¹c  w  nie  równie¿  mistyczne  sny,  które  skopiujê  ze  swoich duchowych 
ksi¹¿ek,   które   przecie¿   jak   do   tej   pory   nie   s¹   czytane  przez  kompetentnych  teologów 
powo³anych  z  ramienia  Kongregacji  Nauki  Wiary.  

30  marca  2008  roku  w  dniu swoich urodzin w Wielk¹ Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego
mia³am  niesamowit¹  ³askê  Bo¿¹  miêdzy  godzin¹  14. 30  a  15. 30  po  po³udniu,  która  warta
jest  opisania,  a  mianowicie  poprzedniej  nocy  nie mog³am spaæ, w zwi¹zku z czym po³o¿y³am 
siê  na  ³ó¿ku,  aby  odrobinê  zasn¹æ,  i  w  tym  momencie  poczu³am  przeraŸliwe  zimno ca³ego 
cia³a,  które  w  jednej  sekundzie  ca³e  znieruchomia³o,  ¿e  nie  mog³am  zrobiæ  ¿adnego ruchu.
Mimo,   ¿e  dusza  ma  by³a  w  ciele,  a  ja  czu³am  siê  tak,  jakby  cia³o  moje  by³o  z  kamienia 
czy  z  o³owiu.   Zaczê³am   w   duchu   odmawiaæ   ¡ Zdrowaœ  Maryja ... ¢  i  w  tym  momencie
poczu³am  lekki  ból  na  czubku  g³owy  i  dusza  ma,  która opuœci³a bardzo powoli cia³o stanê³a 
nad  cia³em  moim  czyli  nad  swoim  cielesnym  wiêzieniem.  

Kiedy  dusza  ma  tak  przez  chwilê  patrzy³a  na  cia³o,  któremu  daje  ¿ycie, to by³a ona
pewna,   ¿e   ju¿   nie   wróci   nigdy  do  materialnego  cia³a   i   z   luboœci¹   zaczê³a  dziêkowaæ
Oblubieñcowi  Niebieskiemu,   ¿e  nareszcie  wys³ucha³   i  zabiera  j¹  na  sta³e,  i  to  w  Wielkie 
Mi³osierdzie  Bo¿e  i  w  dodatku  w  dniu  moich  urodzin,   co  jest  wielkim  znakiem  z  Nieba.
By³am   strasznie    rozczarowana    i    za³amana,    kiedy    dusza    ma    ponownie  znalaz³a   siê
w  skamienia³ym  i  lodowatym  ciele,  po  czym  znowu  opuœci³a  ona zdrêtwia³e cia³o i znalaz³a 
siê  ponownie  przy  ciele,   a   nastêpnie  z  szybkoœci¹  fenomenaln¹  znalaz³a  siê  ona  w  Bogu
w  Œwiat³oœciach  Bo¿ych,  ale  ten  urywek  bytowania  duszy  mej  mam  wymazany  z  pamiêci, 
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tak¿e   nic   nie   mogê   na   ten  temat  napisaæ,   wiem   tylko   tyle,   ¿e  dusza  ma  by³a  bardzo
radosna,  to  znaczy  musia³a  tam  coœ  widzieæ  i  smakowaæ,  bo  do  g³êbi by³a zalana niepojêt¹
mi³oœci¹  Bo¿¹.  

Z  wêdrówki  z  zaœwiatów  Bo¿ych  dusza  ma  znalaz³a  siê  ponownie   w   przeraŸliwie 
wyziêbniêtym  ciele,   i   po   raz   trzeci  w  Bogu  silnie  wyrwa³a  siê  z  cia³a,  aby  spojrzeæ  na 
swoje  materialne  wiêzienie,  i  jednoczeœnie  w  tym  czasie   mia³a  ona  wizjê  wyobra¿eniow¹, 
w  której  widzia³a  ona  mistyczne  komnaty  Królestwa  Niebieskiego,  które  utkane  by³y jakby 
ze   œwiat³a   z³ocistego,    a    poza   tym   rozmawia³a   ona  z  Jezusem  Chrystusem,   ale   kiedy 
ostatecznie  wróci³a  ona  do  cia³a,  które  powoli  rozkurczywa³o  siê  i  nabiera³o  ciep³a,   to  po 
raz   kolejny   mia³am   wymazane   prawie  wszystko  z  pamiêci  swej.  Kiedy  zaczê³am  powoli 
wstawaæ,  to  czu³am,  ¿e  Pan  Jezus  jest  blisko  mnie,  mimo,  ¿e  nie  widzia³am  Go,  i  kiedy 
wypowiedzia³am   s³owa:  ¡ Panie  Jezu,  Ty  przecie¿  wiesz,  ¿e  bardzo  kocham  Ciebie  ¢,   to 
wówczas  poczu³am  siê  jak  dopiero  co  narodzone  Dzieciê  Jezus, ale Zbawiciela ju¿ nie by³o.
Tak  szczerze  mówi¹c,  to  wracanie  duszy  mej  do  cielesnego  cia³a,  to  s¹  najgorsze horrory, 
bo  powroty  z  nieskoñczenie  mi³osnej  Ojczyzny  Bo¿ej  do szarzyzny przesi¹kniêtej grzechem, 
to  dla  duszy  mej  jest  jakby  piek³em.  Poprzez  tak  czêste lewitacje  duszy mej w mistycznych
nocach  sta³a  siê  ona  œwiadkiem  przemienienia duszy swej w Boga, kiedy lewituje ona w Nim, 
bo  ona  kocha  Go  mi³oœci¹  Jego  i  tajniki  Królestwa  Niebieskiego  pojmuje  umys³em  Jego.

1 sierpnia 2008 roku  po  opuszczeniu  czasoprzestrzeni  w  mistycznym  œnie  dusza  ma 
lewitowa³a  w  Bogu  nienasycon¹  mi³oœci¹  Jego  w niedostêpnych sferach Jego, i ta przedziwna 
i   przecudowna   samotnoœæ   oraz   ca³kowita   cisza   upaja³a   j¹   niebiañsk¹   s³odycz¹.   W  tej 
niepojêtej   lewitacji    dusza   ma   znajdowa³a   siê   w   duchowym   blasku   Bo¿ym   dog³êbnie 
przemieniona  w  Boga,  który  ow³adn¹³  j¹  ca³kowicie  i  objawia³  jej  mi³oœæ  Sw¹.  Dusza  ma
by³a  tak  niezmiernie  rozpalona mi³osnym ogniem kochania Samego Boga,  ¿e kiedy obudzi³am 
siê,    to    poczu³am   jedynie   bolesny   ¿ar   jakby   potêpienia,    ¿e   ponownie   znalaz³am   siê 
w   grzesznym   œwiecie   wœród   posiewu   nienawiœci   ludzkiej.   Je¿eli   mam   byæ  szczera,  to
omawiana  ³aska  Bo¿a  jest  tego  rodzaju  lewitacj¹,   która  najbardziej  odpowiada  duszy  mej, 
bo  ona  czuje  siê  tak  jakby  by³a  Samym  Bogiem,  i  aromatyczny, mistyczny zapach Niebios, 
który  czasami  towarzyszy  jej  wznosi  j¹  w  b³ogim  stanie  w  coraz  wy¿sze sfery niepojêtoœci 
Bo¿ej,  które  nie  maj¹  koñca.
 

9 stycznia 2009 roku po pó³nocy w mistycznym œnie wznosi³am siê na szczyt mistycznej
Góry  Karmel,  której  szczyt  znajdowa³  siê  poza  chmurami,  ale  kiedy przekroczy³am wiêksz¹ 
po³owê   tej   Œwiêtej   Góry,    to   utraci³am   dar   lewitacji   i   by³am   zmuszona   iœæ   w¹skimi 
i  niezmiernie  stromymi  schodami,  które  znajdowa³y  siê  obok.  Nagle  przede mn¹ pojawi³ siê 
zakonnik  w  br¹zowym  stroju,  który  poinstruowa³  mnie,   ¿e   ju¿   od   tego   momentu,  gdzie 
straci³am   dar  lewitacji  obowi¹zuje  nieskalana  czystoœæ  we  wszystkim,   aby  móc  lewitowaæ 
w  Bogu,  a  ponadto  doda³  mi,    ¿e   równie¿   i   on   straci³   moc  lewitowania  od  tej  granicy 
Bo¿ej,   poniewa¿   dosyæ   czêsto   zdarza   siê   mu,    ¿e   podczas  odprawiania   Mszy   Œwiêtej 
myœlami   jest   on   przy   przejœciowych   sprawach   doczesnego   œwiata,  dlatego  musi  iœæ  do 
Spowiedzi  Œwiêtej. 
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Kiedy  z  wielkim  trudem  dotar³am  na  ten  mistyczny   szczyt   G ó r y   K a r m e l,   to 
widzia³am  jedynie  mg³ê,  która  rozpoœciera³a  siê  przede  mn¹,   i   wówczas   jeszcze   raz   ten 
sam  zakonnik  powiedzia³ mi,  ¿e  to  moje  grzechy  przys³aniaj¹  widzialne  sprawy niepojêtego 
Trójjedynego  Boga,  dlatego  te¿  powinnam  wyspowiadaæ  siê  jak  najszybciej,   aby  znik³o  to 
mgielne  widmo,  i  ¿ebym  mog³a  wszystko  widzieæ  oczyma  Samego  Boga.   Ucieszy³am  siê, 
¿e   w   zasiêgu   rêki   mojej  mam  zakonnika,   który   natychmiast   mo¿e   wyspowiadaæ  mnie, 
a  kiedy  szukaliœmy  jakiejœ  wolnej  ³awki,  które  by³y  wokó³  tej  mistycznej  Góry,  to okaza³o
siê,  ¿e  wszystkie  by³y  zajête,  tak¿e  bardzo  wewnêtrznie  cierpia³am,  ¿e  nie  mo¿e byæ zdjêty 
balast    grzechowy   z   duszy   mej,    który    tak    bardzo    przeszkadza    rozumieæ   i   widzieæ 
w   Trójjedynym  Bogu  wszystkie  niepojête  sprawy  ca³ego  Wszechœwiata,   dlatego   te¿  z  tej 
wielkiej  bezradnoœci  zaczê³am  wewnêtrznie  rozpaczaæ  i  zaraz  obudzi³am  siê. 

Natomiast  9 stycznia 2009 roku  we  œnie  nad samym ranem dusza ma opuœci³a w Bogu
cielesne  wiêzienie  i  lewitowa³a  w  przepiêknych,  mistycznych nocach, które by³y rozœwietlone 
Boskimi  promieniami,   i   w  tej  upojnej,  niepowtarzalnej  scenerii  wznosi³a  siê  ona  w  Bogu 
w  coraz  to  wy¿sze  sfery  niepojêtej  nieskoñczonoœci, i równie¿ tam spotka³a ona rozradowane
dusze  Rodziców  swych  i  rozpromienion¹  duszê  Babci  Katarzyny.  

22 marca 2010 roku,  gdy tylko podczas snu dusza ma opuœci³a w Bogu czasoprzestrzeñ, 
to  znalaz³a  siê  ona  na  krótk¹  chwilê  w najwy¿szej œwiêtoœci w niepojêtych g³êbinach mi³oœci 
Najwy¿szego   w   samym   Niebie,   tak¿e   w   ówczesnym   momencie  ona  by³a  przeistoczona 
w  Pana  swego.   Zbawiciel  mia³  szat¹  bia³¹  i  wszystko  by³o  w  idealnej  bieli  w  niepojêtym 
blasku,   który   bi³   od   Ukochanego,   tak¿e   dusza   moja   zosta³a   rozœwietlona  i  oœwiecona 
Samym  Bogiem  i  nie  mog³a  wprost  naradowaæ  siê  t¹  niezwyk³oœci¹,  która niespodziewanie
dosiêg³a  j¹.   Dusza  ma  znajdowa³a  siê  w  odleg³oœci  zaledwie  parê  kroków od Ukochanego,
i  jedynie  w  duchu  rzek³a  Mu:  �  Mój  najukochañszy,  wiekuisty  Panie,   Ty   dobrze   wiesz, 
¿e  ja  niczego,  ani  te¿  nikogo  nie  pragnê,  bo  Ty  wystarczasz  mi  za wszystko, i ¿e ja Ciebie 
niewyra¿alnie  mi³ujê  za  to  wszystko,   co   zrobi³eœ   i   robisz   dla  ca³ego  œwiata  oraz  za  to, 
¿e  wybra³eœ  mi  tak  przepiêkne  powo³anie,  w  którym  za  pomoc¹  ³aski  Twej  w najczystszej 
mi³oœci  Twej  mogê  wype³niæ  go  na  Chwa³ê  Tw¹.      

W   tej   przeb³ogiej,   opisywanej   ³asce   w   obecnoœci   Jezusa   Chrystusa  dusza  moja 
zosta³a  zalana  nieskoñczonymi  dobrodziejstwami  tj. œwiat³em, moc¹ i m¹droœci¹ Ukochanego, 
tak¿e  ona  kocha³a  Go  mi³oœci¹  Jego.  Po tej skoñczonej ³asce dusza moja odczuwa³a obecnoœæ 
Boskiego   Oblubieñca,   tak¿e   obecnie   ca³a   mi³oœæ   Pana   mego   rozlana  jest  na  wszystkie 
cz³onki  cia³a  mego,  dlatego  te¿  jestem  ci¹gle  nienasycona  mi³oœci¹  Ukochanego,  bo  ci¹gle 
odczuwam  niesamowite  pragnienie  kochania  Jego  mi³oœci¹  Jego.

Ta   têsknota   za   Ukochanym   sta³a  siê  duchow¹  rozpacz¹,   bo   przecie¿  ¿ar  mi³oœci
Pana  mego  jest  Ÿród³em  dla  ¿ycia  mego,  dlatego  te¿  zawsze  trwam  przy  Nim  i  nie lêkam 
siê  cierpieñ,   bo   On   zawsze   jest   ze   mn¹.  Z  woli  Nieœmiertelnego  dusza  ma  wiele  razy 
znalaz³a  siê   w   wieczystej,   nieskazitelnej   czystoœci   i   mi³oœci  poza  obrêbem  cia³a  swego,
dlatego  te¿,  gdy  ona  jest  w  cielesnych  kratach,  to  ona  jest  niezmiernie  udrêczona  i  têskni 
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za  Panem  swym,   który  dok³adnie  zna  jej  stan  i  dobrze  wie,   ¿e  ona  nigdzie  nie  znajdzie 
zadowolenia  w  tym  zdemoralizowanym  œwiecie,   w   którym   umys³y   przyæmione  grzechem 
promuj¹  cywilizacjê  k³amstwa  i  œmierci.   Pe³na   zapa³u   i   mi³oœci  Najwy¿szego  w  zgodnej 
harmonii   z   Nim   realizujê   swoje   odwieczne   powo³anie,   tak¿e   wspó³dzia³am    w   dziele 
odkupienia  i  zbawienia  na  Chwa³ê  Wiekuistych  Niebios.

26 kwietnia 2011 roku  wieczorem  niesamowite  udrêki  przeszywa³y  serce,  jak i duszê 
m¹,  tak¿e  w  cichoœci  cierpia³am  w  Panu  swym,  który  da³  mi  odrobinê  poznaæ,  jak bardzo 
cierpia³  w  godzinie  œmierci  Swej,   dlatego   te¿   te   ogniste,  duchowe  strza³y  coraz  bardziej
przytwierdza³y mnie do Krzy¿a Jego, który by³ nad wyraz nie do zniesienia.  W  tych  duchowych
udrêczeniach,   które   trwa³y   ze   3  godziny  rozwa¿a³am  duchowo  mêkê  Ukrzy¿owanego,  a¿
w  koñcu  zasnê³am,  aby  we  œnie  dusza  moja  mog³a  w  Chrystusie  opuœciæ  cia³o   i   znaleŸæ 
siê  w  ró¿nych  wymiarach  wielowymiarowych  niepojêtoœci  Jego, które nie sposób opisaæ.  Nie 
mam  polotu,  ani  te¿ ³aski, aby chocia¿ skrótowo opisaæ te wielmo¿noœci nad wielmo¿noœciami, 
które  tak  bogato  po  raz  pierwszy  ukaza³y  siê  duszy  mej,  która  ci¹gle  rozmyœla³a  o  swoim 
niezast¹pionym  Oblubieñcu,  który  kierowa³  j¹  w  Sobie.  W  tej  przeb³ogiej  ³asce dusza moja 
wiedzia³a  dok³adnie,  gdzie  jest,  ale  wiedzia³a  te¿,  ¿e  wkrótce  bêdzie musia³a wróciæ do krat 
cielesnych,  aby  daæ  mi  ¿ycie,  i  zanim  znalaz³a  siê ona w ciele zd¹¿y³a jeszcze wypowiedzieæ 
do  najukochañszego  Zbawiciela: ¡ Panie  Jezu,  nigdy  nie  zaznam  ulgi,  dopóki  nie  wype³niê 
umi³owanej  woli  Twej. ¢

20  maja  2011  roku   we   œnie   po   pó³nocy   na   krótk¹   chwilê   dusza   ma  opuœci³a 
w  Boskim  Okupicielu  czasoprzestrzeñ  i od razu zrozumia³a, ¿e jest dusz¹, która opuœci³a cia³o, 
tak¿e  ona  w  radosnej  mi³oœci,  z  niewiarygodn¹ szybkoœci¹ przemieszcza³a siê w Ukochanym, 
i  nie  mog³a  naradowaæ  siê,  ¿e  takie  niepojêtoœci  mo¿e  ogl¹daæ  w  Nim.  W  tej  przeb³ogiej 
³asce  dusza  moja   wesz³a   w   tajemne  niepojêtoœci  przeolbrzymiej  nieskoñczonoœci  Kap³ana 
Niebieskiego   i   stara³a  siê  to  wszystko  zapamiêtaæ,   aby  mog³a  ona  zabraæ  to  ze   sob¹  do 
cielesnego,   tymczasowego  mieszkania,   ale   gdy  ona  wróci³a   z   tej   duchowej  podró¿y,  to 
niestety  wiele  nadprzyrodzonoœci  zosta³o  wymazane  z  pamiêci  mej,   tak¿e   napisa³am   tyle, 
co  zosta³o  w  niej.

6  lutego  2012  roku  po  pó³nocy  nie  jestem  za  bardzo  tak  pewna  czy  te¿  dusza ma 
opuœci³a  w  Bogu  cia³o  czy  te¿  by³  to  sen  mistyczny ?,  ale  w  ka¿dym  b¹dŸ  razie wszystko
odbiera³am   to   tak   jakby   to   by³a   realna   rzeczywistoœæ,    a    mianowicie    znalaz³am    siê
w  ciemnoœciach  nad  ciemnoœciami,   które   by³y   rozjaœnione  przez  duszê  Mamy  mej,  która 
pojawi³a  siê  zza  œwiata,  i  w  tych  przeb³ogich ciemnoœciach obie blisko siebie lewitowa³yœmy 
i mimo,  ¿e  to  by³y  ciemnoœci,  ale  ja  w  nich dobrze czu³am siê, i nawet wiele te¿ niepojêtoœci 
widzia³am,  które  nie  maj¹  odpowiednika  w  naszej  grzesznej  doczesnoœci.  W  tej  niepojêtej 
³asce   podczas   przes³odkich   lewitacji   dusza  Mamy  mej  zatrzyma³a  siê  i   tak  przenikliwie 
spojrza³a  w  oczy  me  i  dotknê³a  nosa  mego, i w³aœnie przez sen poczu³am zimne, przejmuj¹ce 
dotniêcie,  które  by³o  przyczyn¹,  ¿e  raptownie  obudzi³am siê, i ten metaliczny dotyk przeszed³
na   wszystkie   cz³onki   cia³a   mego,   tak¿e   by³am   bardzo  zadowolona,   ¿e  mia³am  kontakt 
z dusz¹ mojej drogiej Mamy,  która  pewnie  coœ  chcia³a  powiedzieæ  mi,  ale pewnie nie mog³a.
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{  Mimo,  ¿e  nie  jestem  pewna  co  do  po³o¿enia  duszy  mej   czy   ona   by³a  w  ciele 
czy  te¿  poza  cia³em,  co  wspomnia³am  powy¿ej,  ale  jest  pewne,   ¿e   jednak   dusza   Mamy 
mej  by³a  przy  mnie,   co  wskazuje  na  to  odczuwalny  jej  dotyk,   który  przeszed³  przez  ca³¹ 
dusz¹,  jak  i  cia³o  me.

18 listopada 2012 roku  nad  ranem we œnie,  który odbiera³am jako realn¹ rzeczywistoœæ
obecnej  doczesnoœci,   w   której   jeszcze   pielgrzymujê,    znalaz³am   siê   najprawdopodobniej 
w  Katedrze  Lubelskiej  podczas  odprawiania  Mszy  Œwiêtej,  któr¹ odprawia³ Papie¿ Benedykt 
XVI - ty w towarzystwie wielu ksiê¿y,  gdzie  obok  po  prawej  stronie  w niepojêcie przepiêknej
jasnoœci   nad   jasnoœciami   znalaz³a   siê  dusza  B³ogos³awionego  Jana  Paw³a  II - go.    Dusza 
jego  przepe³niona  radoœci¹  Pana  naszego,  co  uwidocznione  by³o  na  jej  twarzy,   patrz¹c  na
mnie  w  duchu  utwierdzi³a  mnie  w  Dziele  Mistrza  Niebieskiego  i  rzek³a,  ¿e  wszystko  jest 
na dobrej drodze,  która  w  zbawczej  prawdzie  Umi³owanego doprowadzi mnie do wype³nienia
woli  Jego,   i   doda³a  jeszcze,   ¿ebym  w  nastêpnym  liœcie  poda³a  te¿  trochê  znaków  czasu,
za   pomoc¹  których  rozwiejê  wiele  w¹tpliwoœci,  i   w³aœnie  one  przyczyni¹  siê  do  otwarcia
przewodu  badawczego  nadprzyrodzonej  misji  mej  w  Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie.
W  tej  przeb³ogiej  ³asce   w   lœni¹cym   bia³ym   ob³oku   dusza   B³ogos³awionego  Jana  Paw³a 
II - go   by³a   ca³a   w   lœni¹cej  bieli  od  stóp  do  g³owy  wraz  z  bia³¹  mitr¹  na  g³owie,  która 
wydawa³a  przepiêkne  promienie na ca³y koœció³,  natomiast  Papie¿  Benedykt  XVI - ty  ubrany 
by³   w   liturgiczne   z³ote   szaty   wraz  ze  z³ot¹  mitr¹  na  g³owie.   Wszyscy  ustawiali  siê  do 
przyjêcia  Komunii  Œwiêtej,  a  ja  by³am  ustawiona  w  kolejce  do  duszy  naszego ukochanego 
Papie¿a  Polaka,  która  przysz³a  zza  œwiata,  aby  we  œnie  daæ  mi  znaæ,  ¿e  czuwa  nad  moim
odwiecznym  powo³aniem,  które  wype³niê  w  ofiarnej  mi³oœci  Pana  naszego.

W  tym  mistycznym  œnie  pojê³am,  ¿e  dusza  B³ogos³awionego  Jana  Paw³a II - go jako
Œwiêta  jest  zanurzona  w  bezgranicznym  morzu  mi³oœci  Kap³ana  Niebieskiego, który wezwa³ 
j¹  moc¹  i  mi³oœci¹  Sw¹  do  wieczystych  komnat  Swych,   które  czasami  ona  opuszcza,  aby
odwiedziæ  wybrane  dusze  i  swoj¹  obecnoœci¹,  a  czasami  i s³owem wzmocniæ je w ciemnych
nocach  wiary  czy  te¿  ducha.  Gdy  z  wielkim  trudem  obudzi³am  siê,  to  chwilê  nie  spa³am, 
a  gdy  ponownie  zasypia³am,  to  zrobi³o  siê  mi niezmiernie zimno, i pewnie dusza ma musia³a 
opuœciæ  w  Bogu  czasoprzestrzeñ,   bo  na  tle  przeczystego,   niebieœciutkiego  Nieba  by³a  ona
pogr¹¿ona  w  g³êbokiej,  pisemnej  modlitwie,   co   wszystko  to  wprowadzi³o  j¹  w  nadobfite, 
Boskie  radoœci,  i  opisuj¹c  ³aski  Pañskie  jednoczeœnie  widzia³a  ona  w  œwietle  mi³oœci  Pana 
naszego  ogrom  tajemnic  Jego,  które  widzialne  s¹  tylko  w  Nim,  ale  gdy  dusza  ma wróci³a 
do  swych  cielesnych  krat,  to  zaledwie  odrobinê  przekaza³a  do  pamiêci  mej.

W  prawdzie  i  mi³oœci  zmartwychwsta³ego  Chrystusa  posiad³am  tak  wiele,   aby  móc
w   jak   najdoskonalszej   mi³oœci  Jego  wype³niæ  wolê  Jego,  dlatego  te¿  zobowi¹zana  jestem
chocia¿   w   niewielkim   procencie    przelaæ    mistycznymi   s³owami   mistyczn¹   g³êbiê   ³ask 
Najœwiêtszego,  które  sp³ywaj¹  na  grzeszne  dzieci  Jego,   które   nie  chc¹  siê  wznieœæ  ponad
podzia³y   i   wszelkie   nieporozumienia.    Jesteœmy   braæmi  i  siostrami   w   Chrystusie   i   nie
powinnyœmy  ¿ycie  nasze   budowaæ   w   oparciu   o   kruchoœæ   naszej   ziemskiej   egzystencji,
jedynie  tylko  w  czystoœci  i  pos³uszeñstwie  pojednaæ siê z Trójjedynym Bogiem (2 Kor 5, 20), 
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w  którym  nie  ¿adnej  ciemnoœci,  bo On jest œwiat³oœci¹  (1 J 1, 5).  Jestem nad wyraz wraŸliwa 
na  potrzeby  agonalnego  Koœcio³a  Pana  naszego,  który  w  wielkopi¹tkowej  agonii  skona³  na 
Œwiêtym  Krzy¿u  Swym,  i  dobrze  wiem,  ¿e  nic  nie  mogê  uczyniæ  bez  Niego,   ale  w  Nim 
wszystko  (J 15, 5),  tak¿e  poprzez  najprzeró¿niejsze  trudnoœci  i  przeszkody,  które  w  sposób 
niewymowny zahartowa³y mnie, w Ÿródle œwiat³oœci Jego wype³niam wszystko to, co odwiecznie 
by³o  zaplanowane  na  dusz¹  m¹.  Boski  Oblubieniec  ³askami  Swymi,  do których zaliczaj¹ siê
miêdzy  innymi  natchnienia,  jak  i  duchowe  s³owa  Jego  naprowadza  duszê  m¹  na  w³aœciwy
kierunek  nadprzyrodzonych  wiatrów  Swych,   tak¿e  nape³niona  spokojem  Ducha  Jego  p³ynê 
zgodnie  z  duchow¹  busol¹  do  wiekuistego  portu  Jego.

D r o g i   O j c z e   Œ w i ê t y,  jestem  córk¹  œwiat³oœci  (J 12, 36)  i  zd¹¿am  do œwiat³a 
wiekuistego  ¿ycia,  do  naszego  Zbawiciela,  który jest jedyn¹ drog¹, prawd¹ i ¿yciem  (J 13, 6), 
i  który zwyciê¿y³  œwiat  (J 16, 33),  aby  w  ¿yciu  przysz³ym  dusza  moja  by³a  zawsze w Nim,
w  zwi¹zku  z  czym  nasuwa  siê  jasny  wniosek,   ¿e   do   koñca   ¿ycia   swego  bêdê  walczy³a
o   otwarcie   przewodu  badawczego  Dzie³a  Najœwiêtszego  w  Kongregacji  Nauki  Wiary,  aby
mog³y  wype³niæ siê odwieczne wyroki Bo¿e we mnie.  W utrudzeniu i udrêczeniach duchowych, 
jak  i  fizycznych  nieustannie  pracujê  w  winnicy  Ukochanego,  który  z  ka¿dym  dniem  coraz 
bardziej  jednoczy  duszê  m¹  z  Sob¹,  bo  przecie¿ ona ju¿ dawno jest poœlubiona Jemu, dlatego 
te¿  w  tym  ognistym  cierpieniu  coraz  mocniej  nabiera  ona  cech  Jego.  Skoro  z woli Mistrza
Niebieskiego  wesz³am  w  nieskoñczone  mi³osierdzie  Jego,   w  g³êbiê  niepojêtej,  przes³odkiej 
duchowoœci  Jego,  to  przecie¿  wiadomo,  ¿e  dusza  ma  syci  siê  nieskoñczon¹  mi³oœci¹  Jego,
która  powoduje  ekstatyczne  stany  uwielbienia  po³¹czone z mi³osnymi uniesieniami, w których
widzi  ona  jedynie  mi³oœæ,  dobroæ  i  m¹droœæ  Jego. 

Podsumowuj¹c obecn¹ wysy³kê pragnê jeszcze raz zaznaczyæ,  ¿e z ewangeliczn¹ odwag¹ 
i   mi³oœci¹  pracujê  w  s³u¿bie  Oblubieñca  Niebieskiego  mego,   który  tak  bardzo  b³ogos³awi 
i   strze¿e  mnie  na  drogach  Swych,  na  których  z  wiernoœci¹  i  cierpliwoœci¹  dobijam  ju¿ do 
kresu  ziemskiego  pielgrzymowania,   dlatego   te¿   bezduszna  cisza  na  duchowe  wysy³ki  me 
od  duchowieñstwa  nie  jest  w  stanie  zepchn¹æ  poczynañ  mych  na  dalszy  ich  plan,  bo tutaj 
liczy  siê  jedynie  odwieczny  plan  Stwórcy,   który   przesi¹kniêty   jest  nieskoñczon¹  mi³oœci¹ 
Jego,  która  wiadomo,  ¿e  jako  wieczna nie zna ¿adnych barier i granic, jak to wiedz¹ wszystkie 
oddane  owce  Pana  naszego.  Mam g³êbok¹ nadziejê, ¿e duchowny odpowiedzialny za przesy³ki
do   Waszej   Eminencji   nareszcie  j¹  przeka¿e  do  r¹k  w³asnych  adresata,  i  w  koñcu  Wasza 
Œwiêtobliwoœæ   zapozna   siê   z   ca³¹   moj¹   nadprzyrodzon¹   misj¹   i   otrzymam  upragnion¹
odpowiedŸ    mówi¹c¹    o    wszczêciu   przewodu   badawczego   duchowego   Dzie³a   Niebios,
a   w   razie   braku   odpowiedzi   wkrótce   siê   odezwê,   pisz¹c  po  raz  44 - ty  do  Watykanu. 
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  gdy  tylko otrzymam 
dowód  nadania  wysy³ki  do Watykanu,   to  te  dwa  listy  znajd¹  siê  równie¿  na  mojej  stronie
internetowej,  która  przekroczy³a  ju¿  308 000  odwiedzin. 

       Szczêœæ  Bo¿e ! 
                                                                  Anna  Aniela  Flak 
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