
Anna  Aniela  Flak           
ul. 
20 - 601  Lublin,  Poland 
annaanielaflak44@gmail.com             4  kwiecieñ  2016  rok

Ojciec  Œwiêty  Franciszek
The  Holy  Father  Francis

                                                             W a t y k a n     
                                                         

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !
Drogi  Ojcze  Œwiêty,  jestem  w  wielkiej  w Bogu mi³oœci w ob³oku niewiedzy i wiedza 

wlana  poprzez  ³askê  Bo¿¹  z  pomoc¹  darów  Ducha  Œwiêtego pozwala poj¹æ mi Trójjedynego
Boga,    z   woli   którego   w   obecnej   pe³ni   czasów  w  nadprzyrodzonej  misji  mej  nast¹pi³a 
równowaga   w  iloœci  cyfrowej  wys³anych  duchowych  przesy³ek  zarówno  do  Ojca  Œwiêtego 
Benedykta   XVI - go,   emeryta   jak   i   do  Waszej  Œwiêtobliwoœci,  bo  wys³a³am  21  wysy³ek
na  rêce  ka¿dego  Papie¿a  czyli  razem  jest  42  wysy³ki,   i  to  bez  ¿adnego  rzeczowego  echa 
na  nie  czyli  jak  widaæ,  ¿e  w  tej  materii  mamy  do  czynienia  z  niesamowit¹ sodomi¹, która
zagnieŸdzi³a  siê  w  Stolicy  Piotrowej,   o   której   nawet   Wasza   Eminencja  nie  wie.  Pragnê
dodaæ,  ¿e  pierwszych  21  przesy³ek  zosta³o  wys³anych  w  przeci¹gu  8 - miu  lat,  a  te  drugie
przez ostatnie 3 lata   czyli  przez  okres  trwania  pontyfikatu  obu  Papie¿y,  z  tym ¿e pontyfikat
Waszej  Eminencji  jeszcze  trwa,   i   w   tym   te¿  roku  dobrnê  do  upragnionych  44  wysy³ek,
które  w  ca³ej  pe³ni  upowa¿niaj¹  mnie,  abym  dopiero wówczas wypowiedzia³a ostatnie s³owo
“ wykona³o  siê ” ( J 19, 30 ),  co  bêdzie  znaczy³o,  ¿e  wype³ni³am  wszystko  co  by³o  mo¿liwe
do   wype³nienia   na   tej  sodomistycznej  ziemi,  aby  mog³a  w  ca³ej  pe³ni  wype³niæ  siê  wola
Pana  naszego  odnoœnie  do  odwiecznych  wyroków  wzglêdem  duszy  mej.  

 Z  pomoc¹  Boskiego  Oblubieñca  wysz³am  z  mroków  i  cieni  œmierci,   aby   przejœæ
d³ugi   wewnêtrzny   proces   dojrza³oœci   duchowej,   bo   przecie¿   przesz³am  przez  wszystkie 
stadia  nocy  ciemnej,  które   by³y  i  s¹  niezbêdne  do  ods³oniêcia niepojêtych tajemnic Bo¿ych,
tak¿e  duchowe  Dzie³o  Niebios,  które  odwiecznie by³o przeznaczone na duszê m¹ dokonywa³o 
siê  za  poœrednictwem  czystej  kontemplacji,  która  jest  noc¹  dla  duszy,   ale  równie¿  udrêk¹ 
i   cierpieniem.   W   oliwnym   ogrodzie   cierpienia  i  mi³oœci  dusza  moja  niezmiernie  chwali
Pana  swego,  ¿e  uczyni³  jej  tak  wielkie  rzeczy,  które  s¹ obce dla faryzeuszy Jego, w zwi¹zku
z  czym  zawsze  cierpiê  i  radujê  siê  w  Ukochanym,  którego  kocham  nade wszystko i pragnê
ponad  wszystko,   tak¿e  najprzeró¿niejsze  ob³udy,  k³amstwa  i  potwornoœci  zmiennej  nicoœci
nad  nicoœciami  nad  wyraz  przygniataj¹  mnie  i  s¹  niesamowitymi  boleœciami  dla duszy mej, 
jak  i  dla  serca  mego.

Za  spraw¹  Ducha  Œwiêtego ¿yjê w najwy¿szej prawdzie Wszechmog¹cego, aby w ¿yciu 
przysz³ym  dusza  ma  mog³a  osi¹gn¹æ  wieczn¹  szczêœliwoœæ,   dlatego  te¿  przechodz¹c  przez 
poszczególne  stopnie  doskona³oœci  mistycznej  drabiny  dusza ma coraz bardziej przeobra¿a siê
w  Boskiego  Mistrza  osi¹gaj¹c  niejednokrotnie  taki  stan,   ¿e   ona   jest   jednym  p³omieniem
w  Nim,   tak¿e   wszystko   to   co   ona  otrzymuje  nale¿y  raczej  do  przysz³ego  ni¿  obecnego
¿ycia,   bo   przecie¿   ona   nieustannie   przygotowywana  jest  do  przysz³ych,  wiecznych  wizji
w   Panu  naszym  ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ).   Poprzez  najprzeró¿niejsze  cierpienia  swe  mam 
wyryte  w  twierdzy  duszy  swej  Œwiête  Znamiê  Krzy¿a,  i  z  woli  Bo¿ej za wstawiennictwem
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Matki  Mi³osierdzia  Maryi  z  wielkim  trudem  dusza  ma wspina siê po mistycznych szczeblach 
Góry  Œwiêtoœci,  i  czasami  jest  tak,  ¿e  ona  bardzo  przybita  sprawami  ziemskimi  do Krzy¿a 
Chrystusowego  stoi  w  miejscu  i  czeka,   aby   Oblubieniec   Niebieski   da³   jej   trochê  wody 
¿ycia  wiecznego,  która  och³odzi³aby  i  wzmocni³aby  j¹  na  dalsz¹  drogê  krzy¿ow¹  do  Portu 
Zbawienia.

 W  duchu  powo³ania  monastycznego  cierpieniami  by³am  przetorturowana  i przeorana 
na  ró¿ne  sposoby,  które  w  sposób  niewymowny  pozwoli³y  duszy  mej  zatopiæ siê w mi³oœci 
Ukochanego,  dlatego  te¿  rozœwiecona  œwiat³em  Jego  nieustannie  pod¹¿a  ona  do  bezdennej, 
mi³osnej  g³êbiny  Jego,  która  znajduje  siê  w  Majestacie  Jego.  W  kontemplacji dzie³a ascezy
mistycznej  zdobywam  pokój  duchowej  mi³oœci  i  to,  co  czujê  i  prze¿ywam  nie  mo¿na tego 
wyraziæ,  bo  jest  to  g³êboka  tajemnica  duchowego  ¿ycia,  gdzie Œwiat³o Bo¿e prowadzi duszê 
moj¹  w  ciemnej  nocy  do  Boskiego  Oblubieñca,   aby   mog³a   ona  zdobyæ  i  posi¹œæ  mi³oœæ 
Przyjaciela  Niebieskiego, i równie¿ odczuæ przedsmak ¿ycia wiecznego i byæ ¿ywym doznaniem 
¿ycia  Boga.   W   mi³osnych,   ekstatycznych   upojeniach   w³adze   duszy   mej   przechodz¹  na
w³adze  zmys³ów,   i   w   takich  niepojêtych  przes³odkoœciach  wszystkie  w³adze  przesi¹kniête
s¹  mi³owaniem  Boskiego  Oblubieñca,  tak¿e  znajdujê  siê  w  teologii  misterium  Pana  mego, 
w  której  realizujê  Dzie³o  Jego  poprzez  Niego  Samego  w  Duchu  Œwiêtym.

Radoœæ  paschalna  zmartwychwsta³ego  Chrystusa   przesi¹k³a   wszystkie  w³adze  duszy
mej,  ¿e  ona  przez  Ojca  Przedwiecznego  w  Synu  poprzez  Ducha  Œwiêtego   ¿yje   nie  tylko
na   granicy   czasu   i   wiecznoœci,   ale   poza   czasoprzestrzeni¹,   bo   przecie¿   podczas  nocy
mistycznych  na  czas  okreœlony  opuszcza  ona w Ukochanym pow³okê cielesn¹,  aby poznawaæ 
niepojêtoœci  Jego  w  misterialnych  g³êbinach  Jego.  Na   mojej   ciernistej   i   mi³osnej  drodze 
œwiêtoœci  upajam  siê  ³askami  Najœwiêtszego,  który   pozwala   mi   wspó³pracowaæ  w  Dziele 
Odkupienia,  dlatego  te¿  z  mi³oœci  do  Niego  i  w  mi³oœci  Jego  pe³niê umi³owan¹ wolê Jego.
W  swoim  odwiecznym  powo³aniu  urealniam,  aktualizujê   i   uobecniam   nieustann¹   prawdê 
Bo¿¹,   któr¹   czyniê   w   mi³oœci,   dziêki   wstawiennictwu   Niepokalanej,   tak¿e   zdajê  sobie
sprawê  z  tego,  ¿e  w  tak  wielkiej  nadprzyrodzonej  misji  nale¿y  byæ œciœle skoncentrowanym 
wokó³  Krzy¿a  i  zmartwychwsta³ego  Chrystusa,  centralnych  tajemnic  naszej  wiary.

 Najœwiêtszy  ustawicznie  nawiedza  duszê  moj¹, tak¿e On ustawicznie przebywa w niej, 
co  odczuwaj¹  to  wszystkie  cz³onki  cia³a  mego,  dlatego  te¿ przesi¹kniêta pe³ni¹ mi³oœci Jego 
¿yjê  jedynie  wol¹  Jego  i  zamykam  siê  w  niepojêtej  mocy  mi³osierdzia  Jego.  Z  woli Bo¿ej
dusza ma jednoczy siê z Bogiem w Oceanie Duchowego Nieskoñczonego Mi³osierdzia,  i  mimo, 
¿e  ona  ma  niesamowity  ogrom  ³ask  Bo¿ych,  które  doœwiadcza nadprzyrodzonym sposobem, 
to  wszystko  rozpatruje  ona  w  Bogu,  aby  móc  wejœæ  w  coraz  gêstsze  g³êbiny  Bo¿e.   Duch 
Œwiêty  o¿ywia  pe³nienie  woli  Ojca  Przedwiecznego,  dlatego  te¿  dusza  moja coraz czêœciej 
pogr¹¿a  siê  w  przeczystych  tajemnicach  Trójjedynego  Boga,  który  tak  bardzo  wzmacnia  j¹ 
wszechmocn¹    i   wszechpotê¿n¹   moc¹   Sw¹,   aby   po   wype³nieniu   woli   Jego  mog³a  ona 
odfrun¹æ  w  Nim  na  wiekuiste  wczasy.

¡  Bóg  zlecaj¹c  cz³owiekowi  jakieœ  konkretne  zadanie  do  wype³nienia,  wyposa¿a  go 
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równoczeœnie  w  pewne  dary  i  zdolnoœci  potrzebne  do  owocnego  wykonania  tego zadania ¢
( Anna  Jenke ),  tak¿e  dusza  moja  jako  czasowe  stworzenie  odwiecznie wybrana do poznania 
i  ods³oniêcia  ludzkoœci  niewielkiego  r¹bka  nadprzyrodzonych  tajemnic  œciœle  jest powi¹zana
z  pozaczasowym  Bogiem,   i   zachodzi   tutaj  bardzo  œcis³a  relacja  czyli  Bóg,  œwiat  i  dusza
ma  na  siebie  oddzia³ywuj¹,   i   wszystko   jest   powi¹zane  w  sposób  nierozerwalny  i  tworzy 
najdoskonalsz¹  ca³oœæ  w  tak  wielkiej  duchowej  sprawie.  

W    poprzednich    latach    mej    drogi    krzy¿owej    dusza    ma    odrzuca³a    wszelkie
nadprzyrodzonoœci,   ale   obecnie   niejednokrotnie   przebywa   ona   w   realnej   rzeczywistoœci 
nieskoñczonego  œwiata,  i  widzi  wszystko  to  oczyma  swymi,   dlatego   te¿   niemo¿liwe   jest 
odrzucanie   Boskiego   œwiata,   które   zaczyna  siê  dla  dusz  naszych  z  chwil¹  przekroczenia 
progu  œmiertelnego  na  ca³¹  wiecznoœæ.  Ka¿da  dusza  po przekroczeniu progu œmiertelnego na 
ca³¹  wiecznoœæ  ju¿  nie  bêdzie  sz³a ciemn¹ noc¹ wiary, jedynie ciemn¹ lub jasn¹ noc¹ realnego 
Boskiego  œwiata.   Œ w i ê t y   A u g u s t y n    podaje,   ¿e   podczas  snu  zmys³y  odpoczywaj¹, 
a  mimo  to  we  œnie  wszystko  s³yszymy,  widzimy  i  rozmawiamy  ze  sob¹,  tak  samo bêdzie, 
gdy   dusza   oderwie   siê    od    cielesnego   wiêzienia   z  przejœciowej  pielgrzymki,  i  poprzez 
poszczególne  Krêgi  Niebieskie  bêdzie  zbli¿a³a siê do Boga, oczywiœcie gdy nie jest potêpiona.

Gdy  z  woli  Bo¿ej  poza  czasoprzestrzeni¹  dusza ma w jednoœci z Jezusem Chrystusem
stanowi  jednoœæ  w  troistoœci,  to  ona  nigdy  nie  wie  czy  ona  wróci  do  cia³a ?,  tak¿e ju¿ tak 
od  d³u¿szego  czasu,  gdy  idê  spaæ,   to   nie   wiem  czy  jeszcze  przebudzê  siê ?,   dlatego  te¿ 
zawsze,  gdy  obudzê  siê,  to  w  duchu  mówiê,  ¿e  czeka mnie kolejny dzieñ na tym grzesznym 
padole,  i  skoro  zosta³  mi  on  ofiarowany,  to  nie  mogê  zmarnowaæ  go  i  muszê  prze¿yæ  go 
jak  najlepiej  w  Panu  swym.  Ten  Sam  Duch,  który  mówi³  przez  Proroków  dzia³a  w  duszy 
mej  i  prowadzi  j¹  do nieœmiertelnego Chrystusa, który nie podlega prawom przestrzeni i czasu, 
tak¿e  w  mojej  duchowej  misji  w  ca³ej  pe³ni  podda³am  siê  S³owu  Bo¿emu,   i  wszystko  co 
dzieje  siê  wokó³  mnie  sprawia  moc  Najwy¿szego,  który  jest  ¿yciem  i  zmartwychwstaniem 
dla   wszystkich  dusz  ( J  11,  25 ).   Z  pragnieniem  Boskim  zbli¿am  siê  do  koñca  ziemskiej
pielgrzymki  i  nieprzerwanie  stojê  u  stóp  Krzy¿a  Bo¿ego,   i   w  wielkiej  pokorze  przyjmujê 
mi³oœæ  i  moc  Bo¿¹,   która   wraz   z   Mam¹  Boleœciw¹  daje  mi  si³ê  do  wytrwania  pod  tym 
Krzy¿em.

Niejednokrotnie   dusza   moja   jest   udrêczona  w  Boskim  Oblubieñcu,  ale  staram  siê 
weseliæ  w  Panu  swym  nie  tylko  w  radoœciach,  ale  równie¿ i w smutkach, bo skoro w Œwiête 
Rêce  Jego  powierzy³am  ducha  mego  ( Ps 31, 6 ),  to  wiadomo,  ¿e  On  Sam  dzia³a  we  mnie 
i   wywy¿sza   duszê   m¹   w   Sobie.   Stolica   M¹droœci,   Maryja    niewidzialn¹    moc¹   Sw¹ 
przygotowuje  duszê  m¹  na  wieczyst¹  ucztê  w upojnej winnicy Syna Swego Jezusa Chrystusa, 
który   bêdzie  nas  s¹dzi³  z  ca³ej  doczesnoœci  ( Koh 11,  9 ),   gdzie   byliœmy  na  tej  grzesznej 
ziemi  jedynie  goœæmi  ( Ps  119, 19 ),   tak¿e   w   ¿yciu   przysz³ym  Wybawca  nasz  odda  nam 
wszystko  wed³ug  naszych  czynów  ( Ps  62, 13 ).

Na   swojej   duchowej   drodze   nieustannie  walczê  z  mocami  ciemnoœci,  a  wszystko 
to  pokonujê  dziêki  Opatrznoœci  Bo¿ej,   i   jest   to   walka  ciê¿ka  i  trudna,   ale   przy   Bogu, 
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który   ma   pieczê   nad   wszystkim   -   jest   niczym,    tak    jak    wszystkie   cierpienia,   które
przechodzê  równie¿  s¹  niczym  w  porównaniu  z  przysz³¹  Chwa³¹  Bo¿¹,  a  poza  tym  trzeba 
o  tym  wiedzieæ,   co   Pan   Jezus   przepowiedzia³  nam,  ¿e  walka  z  mocami  ciemnoœci  trwa 
i  trwaæ  bêdzie  a¿  do  koñca  œwiata.  Zawsze  by³o  i  bêdzie,   ¿e   tylko   Bóg  jest  pocz¹tkiem 
i   koñcem   ka¿dej   sprawy,   dlatego  te¿  ca³y  czas  jestem  ufna  i  gotowa  na  dzia³anie  Bo¿e 
konsekwentnie   wykonuj¹c   wszelkie   rzeczy,   które   powsta³y   z   nicoœci,   bo  przecie¿  nasz 
Zbawiciel  wszystkie  rzeczy  wyprowadza  z  nicoœci,  bo  nicoœæ  równie¿  s³ucha Boga, zakwita 
i  staje  siê  materialnym  bytem,  staje  siê  ¿yciem,  tak¿e  poprzez  moj¹  duchow¹  pracê z woli 
Bo¿ej   wzrasta   chwa³a   wiary   katolickiej,   jedynej   prawdziwej   i   obowi¹zuj¹cej   w  ca³ym 
Wszechœwiecie. 

W  moim  odwiecznym  powo³aniu,   które   przekazane   jest   w  mistycznych  ksi¹¿kach
przek³adam  to  co  wieczne,  nad  to  co  tymczasowe,   aby   zagubione   owce  Bo¿e  wesz³y  na
drogê  prawdy,  wolnoœci  i  sz³y  naprzód  za  Nauczycielem  Niebieskim dopóki mog¹, bo je¿eli 
nast¹pi  niemoc,  to  jedynie  zostanie  ¿arliwa  modlitwa,  aby  byæ  zbawionym.  Moje wszystkie 
mistyczne  ksi¹¿ki,  to  walka  o  dobro  oraz  ukazanie  realnego duchowego œwiata na podstawie 
mojego  mistycznego  ¿ycia,  które  jest  zupe³nie obce dla œwiata zmys³owego. Skoro Pan Jezus
wielokrotnie  nakazywa³  pisaæ  mi  i  to  do  samej  œmierci  mej,  to  znaczy,  ¿e pragnie On, aby 
moje  ksi¹¿ki  by³y  dostêpne  wszelkim  duszom  po  œmierci  mej,   gdy   dusza  ma  bêdzie  ¿y³a 
jedynie  w  prawdziwej  wolnoœci  i  mi³oœci  Bo¿ej,  oczywiœcie  je¿eli  ona  zas³u¿y  sobie na to.
Modlê  siê  za  pomoc¹  pisania  i  poprzez  to  modlitewne  pisanie sp³ywaj¹ ³aski Bo¿e na duszê 
m¹,  która  d¹¿y  do  ca³kowitej czystoœci równej czystoœci Samego Boga.  W moim odwiecznym 
powo³aniu  nigdy  nie spocznê, bo tutaj chodzi o prawdê Bo¿¹, która jest Najwiêksz¹ Œwiêtoœci¹, 
tak¿e  we  wszystkim  zaufa³am  S³owu  Przedwiecznemu,   który  nigdy  nie  opuœci  duszy  mej,
która  przesi¹kniêta  jest  wieczn¹,  tajemnicz¹  mi³oœci¹  Jego.

Dziêki  odkupieñczej  mi³oœci  Najœwiêtszego  zamknê³am  oczy  cia³a  i duszy, i wesz³am
w  najwiêksz¹  ciemnoœæ,  tak¿e  jestem  bezpieczna  przed  nieprzyjació³mi,  którymi  to  s¹  moi 
domownicy  czyli  moje  zmys³y  i  w³adze  ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ),  tak¿e  w  tych  ciemnych
nocach    ducha   wszystko   jest   rozjaœnione   blaskiem   Ukochanego   i   za   wstawiennictwem 
macierzyñskiej   Przewodniczki   Duchowej   Maryi  moje  ¿ycie  jako  pustelniczki  wewnêtrznej 
³¹czê  z  dzia³alnoœci¹  misyjn¹,  która  wyra¿ona  jest  w  moich  duchowych  ksi¹¿kach,  których
jak  do  tej  pory,  to  nikt  nie  czyta  z  Kongregacji  Nauki  Wiary,  dlatego  w  ¿aden sposób nie
mogê  byæ  zrozumiana. 

 Od  samego  pocz¹tku  wst¹pienia  na  drogê  duchow¹  wiedzia³am, ¿e z pomoc¹ Niebios 
sprostam   powo³aniu   Bo¿emu,   w   którym   nie   ma   ¿adnych  ustêpstw,   bo  jako  Aposto³ka
Bo¿a   mam   przekazywaæ   prawdê   z   czasoprzestrzeni   Bo¿ej   z  rzeczywistego  widzialnego 
i   niewidzialnego   Wszechœwiata   dla   antymoralnej  cywilizacji,  która  odrzuci³a  Tego,  który 
zwyciê¿y³  z³o,  pokona³  grzech  i  œmieræ.  Mój  Pasterz  Niebieski,  dziêki  któremu nie brak mi
niczego  ( Ps  23, 1 )   da³   poznaæ   duszy   mej   nie   tylko  niezg³êbione  tajemnice  Swe,  które 
odwiecznie  by³y  przygotowane  na  ni¹,  ale  równie¿  ogrom  nieprawoœci zniewolonego œwiata
we  wszystkich  sferach  w³¹cznie  z  niedouczonymi  i  niedoœwiadczonymi  kap³anami.  
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D r o g a   E m i n e n c j o,   niewidzialny   Stwórca   przemawia   do   grzesznych   dzieci 
Swych   niejednokrotnie   za   pomoc¹   proroctw,   które   ukazywane   s¹   w  proroczych  snach,
o  czym  jest  ju¿  mowa  w  Starym  Testamencie,   kiedy   to   faraon  mia³  bardzo  dziwne  dwa
sny,  które  oznacza³y  to  samo,  a  znaczenie  tych  snów  objaœni³  mu  dopiero  Józef,  który tak
bardzo  by³  przeœladowany  i  zniewalany  (Rdz 41, 15 - 36).  Ja  natomiast  zaraz  po  krzywdzie
moralnej   z   9. 10. 1985 r.  mia³am  równie¿  dwa,  ale  identycznie  takie  same  mistyczne  sny,
gdzie  dusza  moja  odbi³a  siê  od  mojej  by³ej  macierzystej  uczelni  tj.  od Wydzia³u Rybactwa 
Morskiego  Akademii  Rolniczej w Szczecinie, która by³a dla mnie nieludzk¹ kaŸni¹ i lewitowa³a 
ona  w  Chrystusie  na  olbrzymich  wysokoœciach,  ¿e  a¿  dobi³a  do  samego  sk³onu  Nieba,  co
by³o  prorocz¹  oznak¹,  ¿e  ona  wzbije  siê  ponad  wyrz¹dzon¹  krzywdê  i  wype³ni  wolê Bo¿¹
w  sobie,   o   czym   bardzo   dok³adnie   piszê   na   ten   temat   w   “ Dziele  ascezy  mistycznej
ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego. ” Od tych dwóch proroczych, identycznie takich 
samych  snów,  w  których  tak  naprawdê  dusza  ma  opuœci³a  w  Panu  naszym czasoprzestrzeñ 
by³am  ju¿  w  Chrystusie  na  100 %  pewna,  ¿e  dusza  ma  w  Ukochanym  opuszcza  cia³o.

Na  mojej  drodze  doskona³oœci  pomimo  tak  wielu  przeciwnoœci,   dziêki  mi³osiernym 
Rodzicom   Niebieskim   mia³am   wszystko   stopniowo   przekazywane,   co   odwiecznie   by³o 
zaplanowane   na   duszê   m¹,   tak¿e   na   wezbranych   falach   ¿ycia  mego  jestem  nad  wyraz 
bezpieczna,   bo   wszyscy   pseudonaukowcy,   którzy   uczestniczyli  poprzez  najprzeró¿niejsze 
przestêpstwa  w  nie  nadaniu  mi  stopnia  doktora  po  obronionej  pracy  doktorskiej  nie  s¹ ju¿ 
u  steru  w³adzy,  bo  s¹  na  emeryturach  czyli  ich  “ do¿ywotnie  bohaterstwo ”  w  robieniu z³a 
zakoñczylo siê,  o  czym  powoli  dowiaduje  siê  ca³a ludzkoœæ poprzez moj¹ stronê internetow¹. 
Niezale¿nie   od   tego   proroctwa   mia³am   jeszcze  parê  innych  proroctw,  o  których  pisa³am 
we  wczeœniejszych  duchowych  listach,  tak¿e  wszystko  wype³nia  siê  zgodnie  z mistycznym, 
proroczym  snem  z  23. 11. 1984 r.,  w  którym  to dusza mojej Babci Katarzyny uratowa³a duszê 
moj¹  z  przepo³owionego,  topi¹cego  siê  statku,  aby  nie  posz³a  ona  na  dno  wraz z wrogami 
Boga,   tak¿e   poprzez   uzdrawiaj¹ce   cierpienia   zosta³a  ona  uratowana  i  z  wielkim  trudem 
w  mi³osnym  udrêczeniu  wspina³a  siê  ona  po  schodach  mistycznych  Statku  Bo¿ego  na sam 
szczyt  jego,  który  osi¹gnê³a  czyli  zosta³a  ona  w  Bogu  zbawiona. 

Kapitan   Niebieski   musia³   ukszta³towaæ   córkê  Sw¹  wed³ug  charakteru  Swego,  aby 
ona  wspina³a  siê  do  Niego  po  mistycznych  schodach  nadprzyrodzonego  statku  Jego,  i st¹d 
ten   proroczy  sen  ze  statkiem,   aby   dusza   ma   zakosztowa³a   smak   Niebieskiej   Ojczyzny 
i  usilnie  têskni³a  za  ni¹  do  koñca  ziemskiego  ¿ycia.  W  tym  proroctwie  Bo¿ym,  w  którym
mam  przepowiedziane  ca³e  moje  ziemskie  ¿ycie a¿ do zbawienia, fale ¿ycia mego by³y bardzo 
spienione,  ale  wszystko  przesz³am  z  woli  Bo¿ej  przy  pomocy  duszy mojej ukochanej Babci 
Katarzyny,  która  jako  pierwsza  przepowiedzia³a  mi,  ¿e  Stwórca  powo³a³  mnie  do  wielkich
spraw  Swych,   i   byæ   mo¿e   dusza   moja   bêdzie  opuszcza³a  w  Bogu  cia³o,  aby  poznawaæ
niepojêtoœci  duchowego  œwiata,  aby  w  pe³ni  czasów  móc  to wszystko przekazaæ potomnym. 

Moje  chwilowe  osch³oœci,  choroby   czy   te¿   niepowodzenia   tak  bardzo zahartowa³y
duszê  moj¹   do  walki  w  Imiê  Pana  mego,   który  bez  interwencji  mojej  usuwa  przeszkody 
ludzkie  z  mojej  mistycznej  drogi,  abym  zdana  jedynie  na  Niego  wype³ni³a  odwieczny Plan 
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Jego.  W  mojej  ziemskiej  pielgrzymce  przesz³am  tak  wiele wewnêtrznych walk, tak¿e w tych 
udrêczonych  i  pe³nych  trwogi  ciemnych nocach, które dokonywa³y siê za spraw¹ Najwy¿szego 
uodparnia³am  siê  na  najprzeró¿niejsze  przeciwnoœci  i  doœwiadczenia,  a  ponadto dusza  moja 
zosta³a przygotowana do przyjmowania przeb³ogich ³ask Pana naszego,  a poza tym te przeb³ogie
cierpienia   pomaga³y   uzyskaæ   duszy   mej   jak  najwiêksz¹   doskona³oœæ,  a  co  za  tym  idzie 
w  szybkim  tempie  wzrasta³a  moja  dojrza³oœæ  duchowa  w  Ukochanym.  

Z  Z  woli  Pana  mego  w  Trójcy  Jedynego za wstawiennictwem Ró¿y Duchowej Maryi
podjê³am  z  pe³nym  oddaniem  wymiar  apostolstwa  Bo¿ego,  aby  odrobinê  ujawniæ  niepojête 
s³odkoœci  Bo¿e  duchowego  œwiata dla dusz zbawionych, jak i okropnoœci dla dusz potêpionych 
czy  te¿  w  czyœæcu  cierpi¹cych,  które  zaczynaj¹ siê z chwil¹ przekroczenia progu œmiertelnego 
na  ca³¹  wiecznoœæ,  tak¿e   w   ¿arliwej  pisanej  modlitwie  bez  lêku  w  Chrystusie  rozjaœniam 
œwiat³em  Ewangelii  Jego  duchowe  Dzie³o  Jego,   dla   którego   poœwiêci³am  ca³e  ¿ycie  swe, 
dlatego  te¿  troszczê  siê  o  nie,  aby  w  pe³ni  czasów  przynios³o  ono  plon  obfity  ( J 12, 24 ).

D r o g i    O j c z e   Œ w i ê t y,   �  Królestwo   Bo¿e   wymaga   naszej  wspó³pracy,  ale
jest   przede   wszystkim   inicjatyw¹   i   darem   Pana.   Nasze   skromne  dzie³o,  pozornie  ma³e
w  obliczu  z³o¿onoœci  problemów  œwiata,   jeœli   zostanie  w³¹czone  w  dzie³o  Boga,  nie  lêka
siê  trudnoœci.   Zwyciêstwo   Pana  jest  pewne:  Jego  mi³oœæ  sprawi,  ¿e  zakie³kuje  i  wzroœnie
wszelkie  ziarno  dobra  obecne  na  ziemi.   Otwiera   nas   to   na  zaufanie  i  nadziejê,  pomimo
napotykanych   dramatów,   niesprawiedliwoœci   i   cierpienia.   Ziarno  dobra  i  pokoju  kie³kuje
i   roœnie,   poniewa¿   mi³osierna  mi³oœæ  Boga  sprawia,  ¿e  dojrzewa  ,   i   s³owa   te   zosta³y 
wypowiedziane   przez   Wasz¹   Œwiêtobliwoœæ   na   jednej   z   wyg³oszonych  homilii,  i  skoro
darmo  otrzyma³am  zatrzêsienie  ³ask  Bo¿ych,  do  których  to  te¿  zaliczaj¹  siê  mistyczne sny,
tak  obecnie  w  Chrystusie  darmo  te¿  przeka¿ê  trochê darmowych ³ask Niebios, które dosiêg³y 
duszê  m¹  czy  te¿  mnie  sam¹,  i  które  skopiujê  z  moich  duchowych  ksi¹¿ek.  

9  sierpnia  2007  roku   w   mistycznym   œnie   bêd¹c   na   najwiêkszych  wysokoœciach 
w  górach  nie  zauwa¿y³am  przepaœci   i   w    ostatniej   chwili   kurczowo  z³apa³am  siê  ska³y, 
i  wzywa³am  pomocy.   Obok   przechodzi³o   du¿o   ludzi,   którzy   mieli  przewrotne  sumienia 
i  zatwardzia³e  serca,   tak¿e   nikt   z   nich   nie   reagowa³   na   moje   g³oœne   jêki   i   wo³ania 
o  pomoc.   W  oddali  zobaczy³am  statek  i  mimo,  ¿e  na  tym  statku  nie  by³am  cieleœnie,  ale 
duch  mój,  który  rozwoi³  siê  by³  on  tam,  tak  jak  wybrañcy  Bo¿y  za  pomoc¹  daru bilokacji 
s¹  jednoczeœnie  w  dwóch  miejscach,   tak   za   pomoc¹   tego   daru   duch  mój  by³  w  dwóch 
miejscach  jednoczeœnie  w  ciele,  jak  i  na  statku.  Nagle  zda³am  sobie  sprawê,  ¿e  d³u¿ej nie 
utrzymam  siê  tych  ska³,   które  s¹  nad  przepaœci¹  i  runê,   bo   moje   rêce  z  wielkiego  bólu
opad³y  ju¿  ca³kowicie,  i  w³aœnie  w  tym  momencie,  kiedy  zaczyna³am  odrywaæ siê od ska³y, 
aby  wpaœæ  w  przepaœæ,  przejrzyœcie  zrozumia³am,  ¿e  wola  Bo¿a  uwolni  mnie  w  koñcu od 
tego  grzesznego  œwiata   i   nareszcie   dusza   ma   znajdzie   siê   w   Bogu  na  ca³¹  wiecznoœæ 
w  duchowej  OjczyŸnie  Jego.   W   tym   odrywaniu  rêki  od  ska³y  pojê³am  umys³em  Samego
Boga,   ¿e   w   Nim   pokonam   przejœciowy,   pe³nego  zak³amania  œwiat  i  dusza  ma  osi¹gnie 
wieczn¹  szczêœliwoœæ;   i  jakie  to   by³o   dla   mnie  okropne  rozczarowanie,  kiedy  budzê  siê, 
¿e  to  jeszcze  nie  koniec,   ¿e   jeszcze   ¿yjê,   i   ¿e   dalej   muszê   kontynuowaæ  swoj¹  drogê 
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krzy¿ow¹.  Nie  jest  wa¿ne  cia³o,   które  obróci  siê  w  proch,   ale   wa¿na  jest  jedynie  dusza, 
i  tam  gdzie  pomoc  ludzka  koñczy  siê,   to   zawsze  zaczyna  siê  pomoc  Boska,   co   mia³am 
to   odzwierciedlone   w   tym   proroczym   œnie,   gdzie   ta   przepaœæ   po   ludzku   by³a  wielk¹
beznadziejnoœci¹,  i  gdzie  ludzie  przechodz¹cy  obok  pozbawieni  ³aski  Bo¿ej  id¹cy  za  ¿ycia
swego  na  wieczne  potêpienie  pragnêli  zadecydowaæ  o  moim  ¿yciu,  bo byli pewni w swoich
ograniczonych  rozumach,  ¿e  to  ju¿  koniec  ze  mn¹.   Ten  mistyczny  sen  odzwierciedla  ca³e 
moje  ¿ycie,  bo  zosta³am  stworzona  do  rzeczy  wiecznych  tj.  dla  Nieba  i  dla  mnie liczy siê 
tylko  Chwa³a  Boga,  i  za  nic mam ludzi, którzy pod¹¿aj¹ za pró¿nymi i przyjemnymi rzeczami 
œwiata  przejœciowego,  które  s¹  najgorszym  brudem.  Na  mojej  drodze doskona³oœci idê przez 
Maryjê  do  Pana  Jezusa,  i  dusza  ma  pragnie  w  jak najwiêkszej mi³oœci z³¹czyæ siê z Bogiem, 
aby   móc  w  œwiat³oœci  wiecznej  Królestwa  Niebieskiego  mi³owaæ  Oblubieñca  Niebieskiego 
nieskoñczon¹  mi³oœci¹  Jego.

30  maja  2008  roku   z  woli  Bo¿ej  w  mistycznym  œnie  dusza  ma  opuœci³a  w  Bogu 
wiêzienie  cielesne,   i  w  zakodowanym  filmie  ¿ycia  Babci  Katarzyny  zobaczy³a  ona  ostatni 
moment   przekroczenia    progu   œmiertelnoœci   jej   duszy   oraz   ostatnie   dni   bytowania   jej 
w  duchowym  doczesnym  œwiecie  a¿  do  chwili  pogrzebu,  które by³y ostatecznym przejœciem
do  wiecznoœci.  Nawet  nie bêdê stara³a siê opisywaæ tego wszystkiego, bo to jest nieopisywalne, 
powiem   tylko   krótko,   ¿e   dusza   Babci   Katarzyny   w   b³ogim  spokoju  przekroczy³a  próg
œmiertelnoœci  na  ca³¹  wiecznoœæ   i   w   wielkiej   pokorze   wch³ania³a  ona  mi³oœæ  Bo¿¹  oraz 
z  czu³oœci¹  patrzy³a  na  zamglony  ziemski  œwiat,   który   na   zawsze   opuœci³a  ona,  i  dziêki 
któremu   uœwiêci³a   siê   jej   dusza.   Za   moment   dusza   ma   znalaz³a  siê  w  zakodowanych
filmach  dusz  potêpionych  i  oczyma  swymi  zobaczy³a ona w Bogu ostatni moment okropnego
przekroczenia  progu  œmiertelnoœci  tych  dusz,  na  których  czeka³  uradowany  diabe³.

Dusze,   które   jeszcze   by³y   w   ciele   niezmiernie   mêczy³y   siê,   bo  odchodzi³y   do
wiecznoœci   bez  pojednania  siê  z  Bogiem,   i  ten  okropnie  przera¿aj¹co  bezradny  i  bezsilny
krzyk   by³   ostatnim   ich   wewnêtrznym   krzykiem  w  doczesnoœci,  bo  obecnie  te  wszystkie
potêpione  dusze  niemi³osiernie  cierpi¹  w  piekle.  W  tej  opisywanej  mistycznej  nocy  po  raz 
kolejny dusza ma znalaz³a siê w Bogu na cmentarzu dusz potêpionych,  które  jest  autentycznym 
piek³em,   i   to  co  widzia³a  ona  tak  wiele  razy  w  przesz³oœci,  jeszcze  bardziej  nape³ni³o  j¹ 
nieopisywalnym  przera¿eniem.  Po  tych  przejœciach  z  woli  Bo¿ej  w  u³amku  sekundy  dusza 
ma   ogarnê³a   dusze,  które  jeszcze  s¹  w  cia³ach,  i  niezmiernie  zacierpia³a  w  Bogu  widz¹c 
tak   wiele   zatrutych  owiec,  które  ju¿  za  ¿ycia  s¹  wcieleniami  diab³ów.   Raptem  poczu³am 
lekki  ból  na  czubku  g³owy,  co  by³o  oznak¹,  ¿e  dusza  ma  wróci³a  do  cia³a,  i  zanim  cia³o 
me   nabra³o   ciep³a,   to  w  wizji  wyobra¿eniowej  zobaczy³am  diab³a,  który  sta³  obok  mnie, 
a   póŸniej   w   wizji   umys³owej   czu³am  jak  on  jest  w  moim  pokoju,  i  s³ysza³am  wyraŸne 
rozradowane  sapanie  jego,  a  kiedy  on  chcia³  dotkn¹æ  mnie,  to  wówczas  z jêkiem zaczê³am 
modliæ  siê  i  prosiæ  Boga,  ¿eby  zabra³  mi  tego  przeokropnego  szatana. 

Cierpienie  i  niepojêta  rozkosz  duchowa  nie  odstêpuj¹  mnie  ani  o  jeden  krok,  tak¿e
w  sposób  widzialny   dusza   ma   ci¹gle   dotykana  jest  ³askami  Bo¿ymi,  i  z  woli  niepojêcie 
przes³odkiego  Oblubieñca  Niebieskiego  smakuje  ona  pokarmy  mi³oœci  Jego,  które  nie maj¹ 
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miejsca  w  marnym,  doczesnym  œwiecie,  gdzie  przeœladowana  jest  prawda  i  prawa  Bo¿e. 

Z  Zawsze,  ale  to  zawsze  wszystkie  cierpienia  ofiarujê  za wszystkich grzeszników na 
tym   zmaterializowanym   œwiecie,  jak  i  za  dusze  cierpi¹ce  w  czyœæcu,   dlatego   te¿   Ojciec 
Niebieski  ka¿dego  dnia  dba  o  to,   aby  córka  Jego  cierpia³a  w  Nim,  i  mimo,  ¿e  na  s³odki
rozkaz  Pana  mego  sk³adam  relacje  ze  swoich  cierpieñ  i  jest  mi  niejednokrotnie  nad wyraz 
ciê¿ko,  ale  nigdy  nie  zamieni³abym  je  na  nic,  bo  w  doczesnym  œwiecie  na  nic  nie  mo¿na
zamieniæ  wartoœci  Bo¿ych,  bo  wszystko  jest  najwiêkszym  brudem,   które  przesi¹kniête  jest 
diabelskimi  poczynaniami.  

2  stycznia  2009  roku    we    œnie    dusza  moja   ponownie   opuœci³a   w   Bogu   cia³o 
i   lewitowa³a   nad   niezwykle   niebieœciutkimi   wodami  oceanów  œwiata,  gdzie  lekko  kropi³ 
deszcz,   po   czym   wznios³a   siê   ona   w   Bogu   poza   chmury,  gdzie  œwieci³a  jasnoœæ  nad
jasnoœciami,   a   nastêpnie   z   fenomenaln¹   prêdkoœci¹   Bo¿¹  lewitowa³a  ona  w  niepojêtych 
przestrzeniach   Królestwa   Niebieskiego,    gdzie    przepiêkna    niebieskoœæ   rozprzestrzeniona 
by³a  ze  wszystkich  stron,  tak¿e  dusza  ma  upaja³a  siê  t¹  tajemn¹  doskona³oœci¹,  której by³o 
ci¹gle  jej  ma³o.  Ta  przepiêkna  opisywana  ³aska  pozwoli³a duszy mej oderwaæ siê od gorzkiej
i  brudnej  doczesnoœci,  bo  przecie¿  ona  by³a  za  zas³on¹  progu  œmiertelnego  i  wszystko  to,
co   zmienne   zostawi³a   ona   za   sob¹   i   jedynie   kosztowa³a   niepojêt¹  mi³oœæ  Bo¿¹,  która
znajdowa³a  siê   w   tajemnicach   Pana   naszego,   a   kiedy  obudzi³am  siê  i  wszystko  zosta³o 
przekazane  do  pamiêci  mej,   to   jeszcze  przez  parê  chwil  ¿y³am  w  tej  ju¿  przesz³ej  i  nad 
wyraz  rozkosznej  s³odyczy  Bo¿ej.

Dusza   ma   wesz³a   w   prawdziwe   ¿ycie   Trójjedynego   Boga,   dlatego   te¿  ma  ona
upodobanie  jedynie  w  Nim,  bo  On  jest  najwiêksz¹,  najdoskonalsz¹  i  niezast¹pion¹ wieczn¹ 
mi³oœci¹,  która  jest  upojna  i  nienasycona  dla  wszystkich  zbawionych  dusz.  Prawdy  Boskie
s¹  przeb³ogie  i  one  s¹  odkryte  dla  dusz  zbawionych,  i  jak  najbardziej  jasne, bo s¹ czytelne 
w  Samym  Trójjedynym  Bogu,  i  dusza  ma, kiedy podczas snu opuœci w Bogu czasoprzestrzeñ, 
to wszystkie te niewyra¿alne piêknoœci widzi ona oczyma swymi, i te niepojêcie uszczêœliwiaj¹ce 
tajemnice  upajaj¹  j¹  tak¹  mi³oœci¹  Bo¿¹,  ¿e  tego  nie  da  okreœliæ  siê,  bo jak mo¿na okreœliæ 
uczucia  duszy  zbawionej,  która  jest  w  Niebie  ?,  wiadomo,  ¿e  w  ¿aden  sposób,  bo  to  jest 
nie  do  okreœlenia,  bo  po  prostu,  to  przekracza  nasze  pojêcia  umys³owe.

Bywa³y   takie   chwile   dla   duszy   mej,   ¿e   ona  by³a  opromieniona  Samym  Bogiem 
i  bi³  z  niej  ¿ar  Samego  Boga,   mimo,   ¿e   daleko  jej  do  œwiêtoœci,  ale  Boski  Oblubieniec
nie   patrzy   na   moje   drobne   uchybienia   i   drobne   b³êdy,   lecz  dalej  urabia  duszê  m¹  na
podobieñstwo  Swe  i  daje  jej  tak  przeb³ogie  ³aski  ze  œwiata  Swego,   ¿e  ona  coraz  bardziej 
têskni  za  Nim  i  cierpi,  kiedy  On  zostawi  j¹  chocia¿by  na  chwilê. Kiedy dusza ma z³¹czona 
jest  ¿arem  niewys³owionej mi³oœci Samego Oblubieñca Niebieskiego, to tego najdoskonalszego 
zjednoczenia   nie   sposób   opisaæ,   ale   ono   nie   jest   przecie¿   ci¹g³e   i   mija,  bo  przecie¿ 
z  upojnych  wêdrówek  dusza  ma  musi  wracaæ w Bogu do cielesnego wiêzienia, które znajduje 
siê  w  szarej  i  brudnej  rzeczywistoœci  doczesnego  œwiata,  które  pragnie  ¿yæ  jedynie wed³ug 
diabelskiego  brudu.
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Z  11  na  12  stycznia  2010  roku   w   mistycznej  nocy  dusza  ma  ponownie  opuœci³a
w  Bogu  cia³o  i  bardzo  mêczy³a  siê,   bo  w  oddali   widzia³a   ona   niesamowite   mêki   dusz 
potêpionych,  a  kiedy  tak  ³ka³a  ona  niesamowitym  p³aczem, to zjawi³y siê dusze jej Rodziców 
i   zaczê³y  one  odci¹gaæ  j¹  od  tego  potêpionego  miejsca.   Kiedy  z  niesamowitym  krzykiem 
obudzi³am  siê,  to  z  tej  niesamowitej  boleœci  by³am  bardzo  spocona,  ale  wkrótce  ponownie 
zasnê³am   i   z   woli   Bo¿ej  dusza  ma  znowu  znalaz³a  siê  w  tym  samym  miejscu,  tak¿e  tê 
ówczesn¹  sytuacjê  ona  odebra³a  tak  jakby  mia³a  tam  byæ  wiecznie,   i  w  tej  kulminacyjnej 
rozpaczy   podobnie   jak   poprzednio  znowu  pojawi³y  siê  zmartwione  dusze  jej  ukochanych 
Rodziców,   które  natychmiast  zabra³y  j¹  z  tego  piekielnego miejsca,   które  by³o  tak  blisko. 
W  tych  dwóch  omawianych  wypadkach  dusza  moja  mia³a  w  Bogu  tê  œwiadomoœæ,  ¿e  jest 
dusz¹,   ale   kiedy   sytuacja   powtórzy³a   siê   po   raz   trzeci,  ¿e  ponownie  przebudzi³am  siê 
i  zasnê³am,  i  znowu  znalaz³am  siê  w  zasiêgu  piek³a, to nie jestem tego pewna czy faktycznie 
dusza  moja  opuœci³a  cia³o  czy  te¿  byæ  mo¿e  przesz³o  to  wszystko  w  sen.  W ka¿dym b¹dŸ 
razie  dusze  moich  Rodziców  by³y  i  w  tym  ostatnim  przypadku,   tak¿e   odrobinê   wesz³am 
w  niewyobra¿alne  cierpienia  dusz  potêpionych,  które   by³y  dla  duszy  mej  horrorem  prawie 
nie  do  przetrzymania,  i  gdyby  nie  pomoc  dusz  Rodziców  mych,   to  pewnie  skoñczy³abym 
swoje  nêdzne  ¿ycie  podczas  tak  okropnego  snu  czy  te¿  tak druzgoc¹cej ³aski Bo¿ej. Jeszcze 
jedn¹  rzecz  przeka¿ê,   która  utkwi³a  mi  z  tej  potrójnej  ³aski,   a   mianowicie,  kiedy  dusze 
Rodziców  mych  zbli¿y³y  siê  do  duszy  mej,   to   one   przyby³y   w  takim  mgielnym  ob³oku, 
i   absolutnie   nie   dotykaj¹c   jej   spowodowa³y,   ¿e   dusza   moja   znalaz³a  siê  miêdzy  nimi 
wœród  tego  mistycznego  ob³oku,   gdzie   nast¹pi³a   natychmiastowa   reakcja,   ¿e  zacze³yœmy 
powoli   oddalaæ   siê   od   tych   nad  wyraz  cierpi¹cych  dusz,  które  w  swoich  potêpieñczych 
mêkach  nie  maj¹  koñca.   Nad   samym   ranem   s³ysza³am   dosyæ   d³ugie   mamrotanie  duszy 
ma³ego   ch³opczyka,  i   to   ciche   jakby   utyskiwanie   na   dobre   obudzi³o  mnie,  i  wówczas 
zaczê³am  modliæ  siê  za  duszê  tego  ch³opca,   który  móg³  mieæ  nie  wiêcej  jak  7  lat,  jak  to 
wyczu³am  w  Bogu.

Dawniej  ju¿  wspomina³am,   ¿e  podczas  snu  dosyæ  czêsto  s³yszê  g³oœne  oddychania, 
jakieœ  sapania,  krzyki,  a  nawet  i  gwizdy  do  mojego  ucha,  ale  ja  do  tego  ju¿ przywyk³am, 
jedynie  tylko  zawsze  proszê  Ojca  Niebieskiego,   aby   tylko   dusze  te  nie  zmaterializowa³y
siê,   bo   to   by³oby   zbyt   wielkie  prze¿ycie  dla  mnie,  które  mog³oby  powaliæ  mnie  z  nóg.
Dusze,  które  krêc¹  siê  wokó³  mnie  przewa¿nie  ja  je  nie  znam,   bo   je¿eli  chodzi  o  dusze 
Rodziców  mych,  to zawsze rozpoznajê je, kiedy s¹ wokó³ mnie w tej niewidzialnej doczesnoœci, 
a  poza  tym  ich  obecnoœæ  odbieram  tak  ciep³o  i  mi³oœnie, a ponadto z woli Bo¿ej dusza moja 
spotyka  siê  z  nimi  dosyæ  czêsto  w  zaœwiatach,  gdy  tylko  w  mistycznych nocach opuœci ona 
w  Bogu  pow³okê  cielesn¹.  Gdy  dusze  Rodziców  mych  czy te¿ dusza mojej Babci Katarzyny 
Tañskiej wystêpuj¹ w niepojêtych i niedostêpnych sferach Królestwa Niebieskiego,  to  wówczas 
kontaktujê  siê  z  nimi  za  pomoc¹  ducha  ich  dusz,  który  przenika  w  Bogu wielowymiarowy 
œwiat  Bo¿y,  tak¿e  duchowo  jestem  z  nimi,  bo  ich  duch  przenika  mnie  i  wspomaga  duszê 
moj¹  w  ziemskiej  wêdrówce,   abym   mog³a   moc¹   Bo¿¹   godnie   dotrwaæ  do  wyznaczonej 
mety  za  któr¹  znajduje  siê  próg  wiekuistej  wiecznoœci.

Kiedy   dusza   ma   znajduje  siê  w  najboleœniejszej,   a   zarazem  najciemniejszej  nocy 
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ducha,  to  nie  jest  ona  w  stanie  o  czymkolwiek  myœleæ,  bo wokó³ wyczuwa ona przeraŸliwe
nicoœci  nad  nicoœciami,   i   te   niewyraŸalne   udrêki  duszy  przechodz¹  na  wszystkie  cz³onki
cia³a  mego,   tak¿e  serce  moje,   jak  i  ca³y  umys³  mój  wydaje  przeraŸliwe  ciche  jêki,  które
s³yszy   jedynie   Jezus   Chrystus,   a   diabe³   widz¹c  mnie  cierpi¹c¹  wydaje  radosne  okrzyki,
które  upajaj¹  go.  Jak   widaæ  z  mojej  drogi  krzy¿owej   dusza  ma   dosyæ  czêsto  przechodzi 
z  jednej  skrajnoœci,  która  jest  wielkim  Niebem  w  drug¹  skrajnoœæ,  która  jest  piek³em czyli 
dwa  przeciwstawne  bieguny,  tak¿e  cia³o  me  jest  wielk¹  przeszkod¹  dla  duszy  mej,  bo ono 
jest  powodem  tej  niesamowitej  huœtawki,  która  dosiêga  raz  Niebieskiego  Mistrza,  a drugim 
razem  diab³a,  który  jest  panem  piek³a. 

10  maja  2011 roku  we  œnie  po  pó³nocy  znalaz³am  siê  na  olbrzymiej  polanie, gdzie 
by³o  mnóstwo  jadowitych  Ÿmij,   które  pragnê³y  uk¹siæ  mnie  swoim  Ÿmijowym  jadem,   aby 
mnie  zabiæ,  dlatego  te¿  prze¿ywa³am  niesamowite  udrêki,  a ponadto nie doœæ, ¿e nie¿yczliwi 
i  bezkarni  ludzie  okradli  mnie  z  pieniêdzy,  które  mia³am  w  koszyku,  to jeszcze naigrywali
siê  oni  z  mojej  bezradnoœci  w  jakiej  siê  znalaz³am.   W   tym  œnie,   który   odbiera³am  jako 
realnie  istniej¹c¹  doczesnoœæ  zrozumia³am,   ¿e  obecnie  w  szczególny  sposób  bêdê  cierpia³a 
poprzez  mêki  cielesne,  jak  i  duchowe  dla  dobra  Koœcio³a  Pana  naszego  Jezusa  Chrystusa, 
jak  i  dla  Niego  Samego  (Kol 1, 24).  Na  tej  polanie  pe³nej  Ÿmij  by³am  jakby w amfiteatrze, 
bo  by³am  obserwowana  przez  zwolenników  z³a,  którzy nagminnie piêtnuj¹ prawe owce Bo¿e, 
tak¿e od razu zda³am sobie sprawê z tego,  ¿e jestem niewygodna dla ca³ego zdemoralizowanego 
œwiata  ze  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misj¹,   przy   okazji  której  wyjdzie  moja  krzywda  moralna 
z  9. 10. 1985 roku.   Wœród    tych   ob³udników,   którzy   z   bezpiecznej  odleg³oœci  z  pogard¹ 
przypatrywali  siê  mi,  zobaczy³am  tylko  jedn¹  znajom¹  twarz,  która  by³a  zwi¹zana  z by³ym 
re¿imem komunistycznym,   a   by³   to   pan   D r z y c i m s k i   z   by³ego  Wydzia³u  Rybactwa
Morskiego   Akademii   Rolniczej  ze  Szczecina,   który   by³  szefem  ca³ego  Istytutu,   któremu 
podlega³am,  i  który  przyczyni³  siê  w  wielkiej  mierze,  ¿eby  po  obronionej pracy doktorskiej 
nie  nadaæ  mi  stopnia  doktora,  tak¿e  w  ówczesnym  momencie  w  duchu  pomyœla³am  sobie:
¡ panie Drzycimski pragniesz uchodziæ za wielkiego uczonego,  a  tak  naprawdê  jesteœ g³upcem 
i  idziesz  z  przemijaj¹c¹  m¹droœci¹  na  zatracenie  wieczne. ¢   Nad  tymi  jadowitymi Ÿmijami 
pojawi³a siê dusza Mamy mej,  która  w  duchu  rzek³a  mi: ¡ Ania  pamiêtaj,  nikt  nigdy  nie jest 
doœwiadczany  ponad  si³y  swe  i  w  Bogu  pokonasz  wszystko. ¢   Po tych  proroczych s³owach 
duszy  Mamy  mej  Ÿmije  uspokoi³y  siê   i   zaczê³y   one   spokojnie   wchodziæ  do  s³omianych 
koszyków,   które   nagle   pojawi³y   siê   z   Nieba,   tak¿e   by³am   uratowana   na   przekór   si³ 
lewicowo - libertyñskich,  które  za  wszelk¹  cenê  pragnê³y  usidliæ  mnie   w   swoje  diabelskie 
szpony.  Z  tego  proroczego  snu  o  Ÿmijach  pamiêtam  jeszcze  tyle,  ¿e ¿adna Ÿmija nie uk¹si³a
mnie,  a  te  które  by³y  najbli¿ej  mnie  w  zasiêgu  paru  centymetrów  zd¹¿y³am  w  porê z³apaæ
w  miejscu,   gdzie  koñczy  siê  im  g³owa,  które  niewidzialn¹  si³¹  zosta³y  zabite,   tak¿e  by³o 
trochê  krwi.

Gdy  Dzie³o  Pana  naszego,  które  w  wiernoœci,  pokorze  i  jednoœci  prowadzê  w  Nim 
wyjdzie   na   œwiat³o   dzienne   obecnej   Sodomy  i  Gomory,  to  bêdzie  to  olbrzymi  szok  dla
wszystkich   “ geniuszy   nowoczesnego  œwiata ”,   którzy   przez   swoje  nieprawoœci  nak³adaj¹ 
ob³udne  pêta  ( Rz 1, 18 )  dla  ca³ej  ludzkoœci,  dlatego  te¿  ci  zwolennicy  k³amstwa  i œmierci 
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bêd¹   robiæ   wszystko,   aby   zniszczyæ   je,   ale   wiadomo,   ¿e  w  Dzie³ach  Bo¿ych  wszyscy
wojuj¹cy  wpadaj¹  w  wieczn¹  zag³adê.    Bezowocni   synowie   ciemnoœci  w  nieczystoœciach, 
rozpuœcie  i  bezprawiu  nagminnie  atakuj¹  wolnoœæ  s³owa, tak¿e w swoich ob³udnych mediach 
pragn¹  oni  zaistnieæ  w  kraju  czy  te¿  na  œwiecie,   aby   czerpaæ   jedynie   osobiste   korzyœci, 
tak¿e  za  nic  maj¹  oni  honor,  godnoœæ  i  sprawiedliwoœæ.   Na   swojej   drodze   œwiêtoœci  od 
czasu  do  czasu  wracam  do  jarzma  bezprawia,   które  ow³adnê³o  ca³¹  ludzkoœæ,  bo  przecie¿
okna   moich   zmys³owych   i   duchowych   w³adz   odbieraj¹   grzeszne   ¿ywio³y   tego  œwiata, 
w  którym  przysz³o  pe³niæ  mi  umi³owan¹  wolê  Mistrza  Niebieskiego.

10  maja  2012  roku   po   po³udniu   by³am   tak   bardzo   zmêczona,  ¿e  musia³am  siê 
przespaæ,  i  we  œnie  zobaczy³am  samych  ksiê¿y  arcybiskupów  i  kardyna³ów z Polski,  którzy
nareszcie   zaprosili   mnie,   aby   poznaæ   narzêdzie   Bo¿e   duchowego  Dzie³a  Bo¿ego,  które 
odwiecznie  by³o  zaplanowane  na  duszê  m¹,   tak¿e  objêta  i  przepe³niona  Bogiem  rzeczowo 
i  bardzo  powa¿nie  przemawia³am  Nim  Samym,   odpowiadaj¹c  na  zadawane  pytania,   które
z  ³atwoœci¹  mo¿na  by³o  odnaleŸæ  w  moich  duchowych  ksi¹¿kach  napisanych  w Chrystusie. 
W  tym  mistycznym  œnie  duchowieñstwo  orzek³o, ¿e to Dzie³o Najœwiêtszego, które prowadzê 
w  mi³osnej,  ¿elaznej  dyscyplinie  Jego,  jest  jednoczeœnie  rozpraw¹  doktorsk¹  i habilitacyjn¹, 
jakich  jeszcze  nie  by³o  w  historii  œwiata.

Z   woli   Wszechmocnego   dusza   ma   wesz³a  w  bezdenne  mi³osierdzie  Jego,   tak¿e 
w  duchu  skupienia  Jego,  w  wewnêtrznej  harmonii  œwiata  doczesnego  i  duchowego,  ulegle
i   pokornie  w  oderwaniu  od  wszystkiego,   co   przemijaj¹ce   wype³niam   wyroki  i  obietnice 
Jego,   i   skoro   rozpoczê³am,   to   i   skoñczê   Dzie³o   Jego,   tak¿e   nie   odst¹piê  od  Prawdy
Bo¿ej,   bo   ona   gwarantuje   wieczne   zbawienie  dla  duszy  mej.   Jedynie  tylko  w  m¹droœci 
Najœwiêtszego  mog³am  dokonaæ  tak  wielkiego  Dzie³a  Niebios, które obecnie broniê i obroniê 
w  Umi³owanym,  poniewa¿  dokona³a  siê  pe³nia  na  nie,  mimo,  ¿e  jeszcze  jestem  w  czasie, 
aby  móc  przynieœæ  jak  najdoskonalszy  owoc  Pana  naszego,  a  wiadomo,  ¿e ca³kowita pe³nia 
nast¹pi  po  œmierci  mej,  gdy  dusza  ma  wejdzie  w nieœmiertelnoœci Stwórcy na ca³¹ wiekuist¹ 
wiecznoœæ.

19  lutego  2013  roku   we   œnie  nad  samym  ranem  zobaczy³am  Benedykta  XVI - go 
w  klasztorze  klauzurowym,  w  którym  ma  on  byæ od 28 lutego, tak¿e momentalnie wyczu³am
ducha  jego,  który  mêczy³  siê  t¹  obecn¹  sodomi¹,   która   miêdzy   innymi   doprowadzi³a  go
do  abdykacji.  Ten  obola³y  duch  jego  przeszed³  na  ducha  mego,   który   momentalnie  zosta³
powalony,   i   w   tym   niewypowiedzianym   cierpieniu   obudzi³am   siê   modl¹c  siê  do  Pana 
naszego,  aby  da³  du¿o  mocy  Swej,   aby   obecny   Papie¿  przetrwa³  tê  bolesn¹  decyzjê  sw¹ 
dla  dobra  Koœcio³a  Jego.

1 marca  2014 roku  po  po³udniu  by³am  nad  wyraz  obola³a  i  bezsilna we wszystkim, 
nie  tylko  na  chwilow¹  niemoc  sw¹,   ale   przede   wszystkim   na  z³o  jakie  rozpanoszy³o  siê 
na  tym  œwiecie,   tak¿e   by³am   zmuszona  po³o¿yæ  siê,  i  znajdowa³am  siê  w  takim  sennym 
letargu,   maj¹c   wra¿enie   jakbym   by³a   zwyciê¿ona   przez  ha³aœliwe  moce  tej  zniewolonej 
cywilizacji,  które  sku³y  mnie  okowami  swej  wynaturzonej  ideologii.  W  jednoœci  z Jezusem 
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Chrystusem  za  wszelk¹  cenê  pragnê³am  wyrwaæ  siê  z  tej  swej niemocy, tym bardziej, ¿e nie
mog³am   ani   rêk¹,   ani   te¿   nog¹   ruszyæ   czyli  by³am  unieruchomiona  we  w³asnym  ciele. 
Musia³am  zapaœæ  w  g³êboki,  ale  mêcz¹cy  sen,  bo  przed  sob¹  w najwiêkszych ciemnoœciach
zobaczy³am  ogrom  cierpi¹cych  dusz,  i  jak  to  odczyta³am  w  Panu  naszym,  ¿e by³y to dusze 
cierpi¹ce  na  dnie  czyœæca,   i   wœród  nich  by³y  i  takie,  które  zna³am.  W  ówczesnym  czasie 
pomyœla³am  sobie,  ¿e  z  wielkim  trudem  zosta³am  wyrwana   z   re¿imów  materialistycznych 
pogr¹¿onych  w  niewiedzach  i  nienawiœciach,  i  to  tylko  po  to, aby móc znaleŸæ siê w jeszcze 
gorszych  krainach  duchowego  œwiata,  w  których serce, umys³, jak i ca³a dusza nie wytrzymuje
tych  potwornoœci.   W   tej   opisywanej   ³asce  dusza  ma  nie  mia³a  ³aski  zrozumienia,  co  do 
po³o¿enia  jej  tzn.  czy  ona  by³a  w  ciele  czy  te¿  poza  cia³em ?,  ale najprawdopodobniej ona
opuœci³a  w  Bogu  czasoprzestrzeñ,  ale w tym ciê¿kim po³o¿eniu wiedzia³am jedno, ¿e wszystko
muszê  znieœæ  dla  Ukrzy¿owanego,   aby  byæ  godniejszym  narzêdziem  w  rêkach  Jego,  i  aby 
te¿  dusza  ma  poprzez  te  najprzeró¿niejsze  udrêki  by³a  jak  najbardziej wypolerowana i lœni³a 
œwiat³em  Jego,  przez  co  sta³aby  siê  czytelnym znakiem dzia³ania Jego w tej obecnej Sodomie 
i  Gomorze.  Za  nic  mam œmieciowe m¹droœci przejœciowego œwiata, bo dla mnie najwa¿niejsza
jest  prawda  Nieœmiertelnego,   dlatego   te¿   w   s³u¿bie   mi³oœci   do  Ewangelii  Pana  naszego
i  Koœcio³a  Jego  z  nadprzyrodzon¹  odwag¹,  si³¹ prawdy i modlitwy wykonujê Dzie³o Niebios, 
które  pomo¿e  wielu  duszom  uœwiêciæ  siê. 

21 kwietnia 2015 roku  po  pó³nocy we œnie,  który odbiera³am jako realn¹ rzeczywistoœæ 
duchowej  pielgrzymki  mej  znalaz³am  siê  na  Oceanie Atlantyckim bior¹c udzia³ w naukowym
rejsie  pod  amerykañsk¹  bander¹,  a  poniewa¿  by³am  zatrudniona  z  mocy  Stwórcy, tak¿e nie
by³am  tam  mile  widziana  i  obchodzono siê ze mn¹ bardzo obcesowo, ale ja z nimi wszystkimi
¿y³am  w  jednoœci  Ducha  Œwiêtego,   w  zwi¹zku  z  czym  za  wstawiennictwem  Niepokalanej
wszystko  z  ³atwoœci¹  pokonywa³am.   Na   tym   naukowym   statku   prawie  wszyscy  ¿yli  dla
kultury  odrzucenia  z  tym,  ¿e  czêœæ owiec Bo¿ych ¿y³a na bezdro¿u nie wiedz¹c w któr¹ stronê
skierowaæ  swoje  kroki,   a   widz¹c   moje  oddanie   wy¿szym  celom  by³a  bardzo  zbudowana
moj¹  postaw¹.  Nikt  nie  potrafi³  wyrzuciæ  mnie  z  tego statku, tak jak odrzuca siê niewygodne
sprawy,  bo  wszyscy  wiedzieli,  ¿e  jestem  gotowa przelaæ swoj¹ krew za odwieczne powo³anie
swe,   tak¿e  musieli  akceptowaæ  moj¹  obecnoœæ,   która   powodowa³a  u  nich  niejednokrotnie
zmianê   ich   zachowañ   na   lepsze.    Nie   zwraca³am   uwagi   na   nikogo,   tak¿e   wszystkich
traktowa³am   jak   powietrze,   dlatego   te¿   jako   wierny   œwiadek   niezast¹pionego   Pasterza 
Niebieskiego   w   heroicznej   mi³oœci   Jego   wype³nia³am   ka¿dy  dzieñ,  który  coraz  szybciej
zbli¿a³  mnie  do  kresu  ziemskiego  pielgrzymowania.  Z  tego bardzo proroczego snu pamiêtam 
jeszcze  to,  ¿e  by³am  najbiedniejsz¹  osob¹,  a  oni  wszyscy  tonêli  w  materialnym dobrobycie 
z  tym,  ¿e  we  wnêtrzu  swym  mieli  duchow¹  pustyniê,  w zwi¹zku z czym w swej samotnoœci 
i  wewnêtrznej  rozpaczy  bali  siê  prawdy  i  wolnoœci,  nie  dopuszczaj¹c  do  serca i duszy swej 
realnie  istniej¹cego  Stwórcê.  Pod  koniec  rejsu  zauwa¿y³am,  ¿e niektóre osoby zaczê³y czyniæ 
dobro   dla   swoich   braci   i   odrobinê  te¿  i  dla  mnie,   tak¿e   zbudowana  tym  faktem  nagle 
obudzi³am  siê,  aby   w   Chrystusie  prze¿yæ  kolejny  dzieñ  mego  ¿ycia  na  œcie¿kach  œwiat³a, 
mi³oœci,  pokoju  i  ¿ycia,  które  zosta³y  wytyczone  przez  Niego  Samego  w  Duchu  Œwiêtym.

Zakorzeniona   w   Chrystusie   pozwoli³am   siê   Mu   prowadziæ   z   pe³nym   oddaniem 
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i   pokor¹,  a  poniewa¿  On  dobrze wie co mi potrzeba, jak i owcom Jego, dlatego te¿ tak bardzo
ubogaca  mnie  ³askami  Swymi,  tak¿e  oœwiecona w Duchu Œwiêtym momentalnie odpowiadam
na  wszystkie  natchnienia  Jego,  które  coraz  bardziej  przybli¿aj¹ duszê m¹ do Królestwa Jego.
Poprzez  trudnoœci  dnia  codziennego  jestem  szczêœliwa w Boskim Oblubieñcu,  który przecie¿ 
jest  mój,  a  ja  jestem  Jego ” (Pnp 2, 16),  i  dziêki  któremu  niejednokrotnie  by³am upominana 
cierpieniami i odczu³am otch³añ doczesnej pustki, nicoœci i œmierci,  która wprowadzi³a duszê m¹ 
do niezg³êbionych, niepojêtych i upojnych tajemnic Jego,  w  których  panuje wiekuista wolnoœæ, 
mi³oœæ,  prawda  i  pokój.  W  swojej  umi³owanej  i  ukrytej  pustelni,  któr¹  mam  w  duszy mej 
w   nieskoñczonej   radoœci   i   mi³oœci  Chrystusowej  kontynuujê  duchowe  Dzie³o  Jego,  które 
pozwala  duszy  mej  trwaæ  i ¿yæ w Nim w jednoœci z Ojcem Przedwiecznym w Duchu Œwiêtym.

9 marca  2016 roku  po  pó³nocy  we  œnie  dusza  ma  opuœci³a  w  Boskim  Odkupicielu
czasoprzestrzeñ  i  znalaz³a  siê  w  niezwyk³ej jasnoœci nad jasnoœciami w samym Niebie widz¹c 
przed  sob¹  w  œwietlistej  postaci  Umi³owanego,  który  tak  czule  i mi³oœnie rzek³ jej: ¡ Córko
Moja,   dusza   twoja   bêdzie  œwiêt¹. ¢  Gdy  dusza  ma  w  nadprzyrodzonej  cichoœci  bez  s³ów 
radowa³a  siê  Oblubieñcem swym, wielbi¹c Go nienasycon¹ mi³oœci¹ Jego, to nagle w z³ocistych
promieniach  pojawi³a  siê  dusza  Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go,   która   rzek³a   do  duszy  mej: 
¡ Siostro  moja,  po  œmierci twej dusza twoja bêdzie wyniesiona na o³tarze. ¢  Na te s³owa dusza
ma  odpowiedzia³a:  “  W  ¿yciu  swym  tak  wiele  nagrzeszy³am,   tak   wiele  mia³am  potkniêæ, 
wiêc  jak to mo¿e byæ mo¿liwe ? ”,  a  wówczas  dusza  jego  rzek³a: ¡ Siostro moja, cierpieniami 
i   czynami  swymi   a¿   nadto   odpokutowa³aœ   za   wszystkie  grzechy  nie  tylko  swoje,  tak¿e 
zas³u¿y³aœ  sobie  na  Niebo. ¢  Dusza  moja  niewyra¿alnie  by³a  szczêœliwa  widz¹c  przed sob¹
Boskiego  Zbawiciela,   jak  i  duszê  Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go,  mru¿¹c  nieco  oczy  w  tych 
niesamowitych  Boskich  promieniach,  które  przecie¿  razi³y  j¹, co jest oznak¹, ¿e jej daleko do 
doskona³oœci.  Gdy  obudzi³am  siê,  to  bardzo  piek³y  i bola³y mnie powieki, co tak naprawdê to
od  miesi¹ca  bardzo  one  bol¹  mnie,  ¿e  okulista  przepisa³ mi krople o nazwie tobrosopt - dex, 
które  w  du¿ym  stopniu  ³agodz¹  ból.   

Drogi  Biskupie  Rzymu  i  Nastêpco  Œwiêtego  Piotra,  powy¿ej  pocz¹wszy  od  2007 
do  2016  roku  skopiowa³am  ze  swoich  mistycznych  ksi¹¿ek  po  jednej  ³asce z ka¿dego roku,
a  tych  ³ask  mia³am  przecie¿  tysi¹ce,  ¿e  nie  nad¹¿am  ju¿  pisaæ  o  nich,  tak¿e pod wp³ywem
Ducha  Œwiêtego  przekazujê  jedynie  takie  wa¿niejsze,  aby  we  mnie mog³a wype³niæ siê wola
Pana  naszego,  który  da³  i  w  dalszym  ci¹gu  daje  duszy  mej,  jak  i mnie samej tak wiele ³ask 
Swych,   ¿e  co  do  ich  iloœci,   to  trzeba  wzi¹æ  tak  mniej  wiêcej  wszystkie  ³aski  jakie  mieli 
wszyscy   Œwiêci   od   momentu   zabicia   Boskiego   Odkupiciela   i   Zbawiciela,   o  czym  ju¿
wczeœniej  pisa³am  na  ten  temat. 

Od  lat  nie  modlê  siê  pacierzamy,  jedynie  tylko  duchowo  w  duchu  swym  do S³owa 
Wcielonego,  które  sta³o  siê  cia³em  i  zamieszka³o  miêdzy  nami,  jak to podaje Pismo Œwiête, 
abym  zawsze  by³a  ofiar¹  Jego  i  w  pe³ni  Bóstwa  Jego  nigdy  nie  zmarnowa³a  ³ask,  ani  te¿ 
darów  Jego.  Z  mi³osiernej  ³aski Bo¿ej, która nigdy nie opuszcza mnie poprzez cnoty heroiczne 
w  mi³oœci,  prawdzie  i  pokoju  przekazujê  swoje  przebogate  ¿ycie  duchowe, w którym z woli 
Wszechmog¹cego   dusza   moja   wesz³a   w   wy¿sze  sfery  Jego.  Ukochany  wprowadzi³  mnie 
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w  morze  ³ask  Swych,  dlatego  te¿  tymi  przedziwnymi ³askami wyprowadza mnie z nieszczêœæ 
mych,  tak¿e  wola  Jego  jest  realizowana  zgodnie  z  zamiarami  Jego.  Cierpliwie  i  spokojnie 
piszê  w  Imiê  Pana  swego,  który  nieprzerwanie  zanurza  i  umacnia  mnie  w  Bóstwie Swym, 
abym  poprzez  czêœciow¹  odczuwaln¹  mêkê  Jego  w  ciele  swym,  jak  i  w  duszy swej by³am
wynagrodzeniem  za  wszystkich tyranów œwiata,  którzy kamieniuj¹ i katuj¹ najprzeró¿niejszymi
przeœladowaniami  dzieci  Jego, aby tylko ¿yæ wed³ug dekalogów cywilizacji k³amstwa i œmierci.

Na   wzburzonym   morzu   ¿ycia   mego   nieustannie   s³yszê   niemy   krzyk   zabijanych
nienarodzonych  dzieci,  i  one  równie¿  przyczyni³y  siê  miêdzy innymi i do tego, ¿e ujawni³am 
siê  ze  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misj¹ na internetowej stronie mej,  aby móc zatrzymaæ te okrutne 
holokaustowe  mordy,   które  s¹  niesamowit¹  zbrodni¹  przeciwko  Panu  naszemu,  jak  i  ca³ej 
trzody  Jego,  o  czym  wie  ca³a  ludzkoœæ  z  wyj¹tkiem  wszelkiej  maœci  oprawców nienawiœci 
i  przemocy,  którzy  przebywaj¹  w  otch³ani  ob³udy,  k³amstwa  i  œmierci.

 
 D r o g i    O j c z e    Œ w i ê t y,   moc¹    wspó³czuj¹cej    ³aski    Pana   naszego   jestem

nieustannie  uzdrawiana  i  przemieniana,  tak¿e  na  drodze pokuty nape³niona mi³oœci¹, radoœci¹
i   pokojem  Ukochanego  w  nierozerwalnej  wiêzi  z  Niepokalan¹  przekazujê  g³êbok¹  prawdê 
¿ycia  duchowego,   która  wkroczy³a  w  ¿ycie  me,   w   zwi¹zku  z  czym  z  wielkim  oddaniem 
s³u¿ê  Panu  swemu,  który  nieustannie  wspiera  duszê  moj¹  i  strze¿e Dzie³a Swego, w którym
jestem  jedynie  nieudolnym  narzêdziem w Œwiêtym Rêkach Jego. Z mi³oœci do Ukrzy¿owanego 
naœladujê  Mamê  Jego,   aby   podobaæ   siê   Jemu,  i  aby  dusza  moja  mog³a  zostaæ  zbawiona 
i  mog³a  te¿  przebywaæ  w  wieczystej  Chwale  Jego,  która  jest  przes³odk¹  niepojêtoœci¹  nad 
niepojêtoœciami  w  nieskoñczonych  i  nad  wyraz  chwalebnych wiekuistoœciach. Wszechmocny 
Boski Oblubieniec dotkliwie i nieodwracalnie dotkn¹³ duszê m¹ niepojêt¹ i nienasycon¹ mi³oœci¹ 
Sw¹,  dlatego  te¿  ona wierna zasadom Jego rozkoszuje siê trwa³ym i wiekuistym pokojem Jego.

K  Idê  z  wiar¹  i  pokor¹,  i  Duch  Œwiêty  dzia³a  we  mnie  w  kontekœcie trynitarnym, 
w   kontekœcie  historiozbawczej  chrystologii  i  ostatecznego  patrocentryzmu  przez  Chrystusa,
w  Chrystusie  i  z  Chrystusem  na  Chwa³ê  Ojca  ( W.  Œwierzawski ).    Przewodnik   Niebieski
tchn¹³   w   duszê   m¹   Swego   Ducha,   Ducha   Swojej   Mi³oœci   i   Dobroci,   i  Swoj¹  drog¹
doprowadza  mnie   do  zjednoczenia  ze  Sob¹,  abym w sprawiedliwoœci Jego,  otrzyman¹ przez 
wiarê   przekaza³a   œwiatu   tajemnicê   odwiecznego   znikania   bytów  skoñczonych  w  œwiecie 
nieskoñczonym  czyli  tzw.  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  która  mieœci  siê  w  KRZY¯U 
CIERPIENIA,  który jest  znakiem i god³em dzieci Bo¿ych, bo Krzy¿ Chrystusowy przezwyciê¿a 
sam¹  œmieræ,  piek³o,  szatana,   i  poprzez  Przenajœwiêtszy  Krzy¿  zbli¿amy  siê  drog¹  mi³oœci 
do Królestwa Niebieskiego. Ca³a moja nadprzyrodzona misja odbywa siê poprzez Boga, któremu 
nale¿y  siê  pierszeñstwo  we  wszystkim,  i  dziêkujê Ojcu Niebieskiemu za wszystkie cierpienia, 
które  zawsze  obracaj¹  siê  na  po¿ytek  duszy  mej  oraz  proszê  Go,  abym  nie  wpuszcza³a do 
duszy  niepotrzebnych  myœli,  i  abym zawsze by³a mê¿nej wiary jak Matka Mi³osierdzia Maryja, 
i  wytrwa³a w najboleœniejszych i najwy¿szych doœwiadczeniach, jakie s¹ mi zsy³ane z woli Jego.

T a j e m n i c   Królestwa   Niebieskiego   ¿aden   cz³owiek   nie  osi¹gnie  moc¹   natury, 
bo   przecie¿   wiedz¹   nigdy   nie   dosiêgnie   siê   spraw   Bo¿ych   i   Samego   Boga,  bo  tutaj 
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potrzeba  wielkiej  mi³oœci  Bo¿ej,   aby   poprzez   Krzy¿   Chrystusowy   dusza   mog³a   przejœæ
przez  zas³onê  cz³owieczeñstwa  Bo¿ego  do  Królestwa  Prawdy  i  Mi³oœci  Bo¿ej.  Moj¹ misjê, 
która  pochodzi  od  Boga  mog¹  tylko  oceniæ wybitni teologowie, którzy bardzo dobrze wiedz¹, 
¿e   przyrodzonymi   si³ami   umys³u  nie  roztrzyga  siê  spraw  i  tajemnic  Bo¿ych,  które  mog¹ 
byæ  ogl¹dane  jedynie  oczyma  duszy,  w  zwi¹zku  z  czym  dobrze  zdajê  sobie  sprawê z tego, 
¿e   moje   ¿ycie   wewnêtrzne   œwiat   zmys³owy   nie   zrozumie,   bo   ono  jest  bardzo  trudne, 
i  wiêkszoœæ  ludzi  na  œwiecie  jest  niezdolnych  do  zrozumienia  misji  mej,  na której przecie¿
nie  znaj¹  siê  na  niej  i  nie  maj¹  te¿  elementarnej  wiedzy  na  jej  temat,  dlatego te¿ nie maj¹
prawa  wypowiadaæ  siê  na  jej  temat,  o  czym  ju¿  wczeœniej  pisa³am  na  ten  temat.     

K  W  relatywistycznej  dyktaturze,  która  broni  praw,  których tak naprawdê nie ma, bo
przecie¿  oparte  s¹  one o skrajnie anarchistyczne standardy, które serwowane s¹ przez libera³ów 
i  lewicowców,  którzy  sami  stworzyli  Europejski  Trybuna³  Praw  Cz³owieka,  aby  dzia³a³  on
na  ich  zasadach,   które   naruszaj¹   prawa   konwencji  w  niewygodnych  sprawach  czyli  jako
martwy   w   demokracji  ma  on  jedynie  wielki  poklask  i  wziêcie  u  sodomitów.   Jako  ofiara
niesprawiedliwoœci   tego   fikcyjnego   stworu   Europejskiego   Trybuna³u  pozbawionego  praw 
w   niewygodnych   sprawach   nie   mogê   milczeæ   na   takie   jawne  bezprawia,  które  zosta³y
zaserwowane  mi  przez  ten  nieludzki  Trybuna³  w  sprawie  mojej naukowej krzywdy moralnej 
z  9. 10. 1985 r.  zadanej  przez  pseudonaukowców  w  re¿imie  komunistycznym.  Gdy  1 marca
2016 r.   wys³a³am  po  raz  trzeci  list  do  Przewodnicz¹cego  Komisji  Europejskiej,  aby  podj¹³ 
on  odpowiednie  kroki  w  celu  likwidacji lub te¿ naprawy tego trêdowatego Trybuna³u, prosz¹c 
te¿  w  wys³anym  liœcie  do Premier Polski Beaty Szyd³o o interwencjê w tej sprawie,  to  30. 03.
2016 r.   dosta³am  poczt¹  emailow¹  list  od  Komisji  Europejskiej  mówi¹cy,  ¿e  jedynie  Rada 
Europejska,  która  ustanowi³a  Europejski  Trybuna³  ¡  czuwa  nad  poszanowaniem  Konwencji 
o  ochronie  praw  cz³owieka  i  podstawowych  wolnoœci  (powszechnie  znanej  jako europejska 
konwencja  praw  cz³owieka )  ¢,   w   zwi¹zku  z  czym  4. 04. br.  wys³a³am  list  do  ca³ej  Rady 
Europy   na   rêce   Przewodnicz¹cego  tej  Europejskiej  Rady.  Wszystkie  te  listy  umieszczone
s¹  w  folderze,  który  nazwany  jest:  “ Kamieñ  Wêgielny  Dzie³a  Bo¿ego ”, a na mojej  stronie 
internetowej  / http:annaanielaflak.eu /  znajduj¹  siê  one  w  pasku  numer  81,  82,  85  i  86. 

D r o g a     E m i n e n c j o,    poprzez    niebiañsk¹   cierpliwoœæ   uczestniczê   w   mêce 
Chrystusa   i   w   cierpliwoœci   Ukrzy¿owanego   zgodnie   z  poleceniem  Jego  dobijam  ju¿  do 
upragnionych  44 - ech  wysy³ek  duchowych  do  Watykanu  ( brakuje mi jedynie dwie wysy³ki ) 
w  sprawie  duchowego  Dzie³a  Niebios, tak¿e mam g³êbok¹ nadziejê, ¿e na 11 - lecie wysy³ania
tych  duchowych,  tak  wa¿nych  wysy³ek  w  koñcu “ dostukam siê ” do drzwi Waszej Eminencji
i  doczekam  siê  otwarcia  przewodu  badawczego  nadprzyrodzonej  misji  mej.  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  mej stronie internetowej, która 
ju¿  wkrótce  osi¹gnie  300 000  odwiedzin.    

                             Szczêœæ  Bo¿e !                                                      
                     Anna  Aniela  Flak 
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