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Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus !
Najprzewielebniejszy K s i ê ¿ e A r c y b i s k u p i e piszê ju¿ po raz 46 - ty do
Watykanu w sprawie nadprzyrodzonej misji mej (21 wysy³ek do emeryta Benedykta XVI - go
i obecnie 25 - ta wysy³ka do Papie¿a Franciszka ), z tym ¿e do Kongregacji Nauki Wiary
wysy³am ju¿ 32 - g¹ wysy³kê, lecz na tyle pracoch³onnych, wartoœciowych i drogich te¿
wysy³ek nikt nie reaguje, co mo¿na to bardzo dok³adnie sprawdziæ i zapoznaæ siê z ca³¹
chronologi¹ moich dzia³añ nawet na mojej stronie internetowej / http:annaanielaflak.eu /,
która przekroczy³a ju¿ 467 000 odwiedzin. Na tej tak mojej drogocennej stronie internetowej
znajduj¹ siê wszystkie moje listy skierowane do poprzedników Waszej Ekscelencji zarówno
kard. Williama Josepha Levady, jak i kard. Gerharda Ludwiga Müllera, którzy tak bardzo
ignorowali moje duchowe przesy³ki, ponadto wszystkie listy skierowane do Ojca Œwiêtego
Franciszka i parê ostatnich listów do emeryta Benedykta XVI - go. Umieszczone s¹ tam
równie¿ listy do najwa¿niejszych ksiê¿y kardyna³ów i arcybiskupów, jak i listy skierowane
do Nuncjatury w Polsce oraz dwie odpowiedzi, które otrzyma³am z Watykanu i Nuncjatury
z Waszyngtonu oraz wiele innych wiadomoœci, które wchodz¹ w sk³ad duchowego Dzie³a
Niebios, które musia³o byæ nawet zazêbione o fikcyjny i bezprawny Europejski Trybuna³
Praw Cz³owieka, którego jako pierwsza na œwiecie bez skutku zaskar¿y³am, bo tutaj chodzi³o
o fundament Dzie³a Bo¿ego, który oparty jest na mojej krzywdzie moralnej z 9. 10. 1985 r.,
kiedy to Rada Wydzia³u Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie przy pe³nym
wymaganym kworum nie nada³a mi stopnia doktora czyli dopuœci³a siê karygodnego
zaplanowanego wczeœniej przestêpstwa, o czym ni¿ej napiszê wiêcej.
Od 12 - tu lat ci¹gle jestem ignorowana przez duchowieñstwo w sprawie duchowego
Dzie³a Niebios, które odwiecznie by³o przeznaczone na duszê m¹, tak¿e nie maj¹c innego
wyjœcia na polecenie jedynie Samego Pana naszego Jezusa Chrystusa za³o¿y³am sobie stronê
internetow¹, aby na niej nag³oœniæ swoje odwieczne powo³anie, które jest nad wyraz trudne,
ale oczywiœcie nie dla duszy mej, która wszystko w Bogu pojmuje, i który od samego
pocz¹tku domaga siê, aby by³ w s z c z ê t y p r o c e s b a d a w c z y nadprzyrodzonej
misji mej, która skierowana jest do ca³ej grzesznej ludzkoœci i wszystkich nastêpnych pokoleñ.
Do ka¿dego pos³annictwa Bo¿ego zawsze jest odwiecznie wybrana dusza, a o nadprzyrodzonym
jej powo³aniu mówi¹ znaki czasu, aby ludzkoœæ nigdy nie w¹tpi³a o prawomocnoœci
i skutecznoœci misji, dlatego te¿ jestem g³êboko przekonana o skutecznoœci powierzonej
mi misji, tak¿e w codziennej wielkiej samotni w bliskim wspó³¿yciu z Bogiem przekazujê
Orêdzie Jego, które zawarte w tak licznych duchowych listach skierowanych do duchowieñstwa
pisanych niejednokrotnie w formie artyku³ów czy publikacji oraz z 30 - tu ju¿ duchowych
ksi¹¿ek, a t¹ 30-t¹ ksi¹¿kê pt.: ¡ Zdobywanie mistycznego szczytu Góry Karmel ¢, czêœæ 7-ma,
która zawiera 241 stron zakoñczy³am w³aœnie teraz na intencjê 30 - tu lat, które Pan Jezus
spêdzi³ ze Swoj¹ Matk¹, Najœwiêtsz¹ Maryj¹ Pann¹ i ze Swoim Opiekunem Œwiêtym
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na duchowe Dzie³o Pana naszego, które napisa³am w Nim przypadaj¹ jeszcze ksi¹¿ki
z zakresu teologii duchowoœci mistycznej o takich tytu³ach jak: ¡ Dzie³o ascezy mistycznej
ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ¢ ( 9 ksi¹g ), ¡ Œwiat³oœæ w ciemnoœci
w rzeczywistoœci nadprzyrodzonej ¢, ¡ Lewitacje duszy wybranej w niepojêtych sferach
doczesnoœci i nieskoñczonoœci ¢ (4 czêœci) oraz ¡ ¯ycie mistyczne Anny Flak na ciernistej
i mi³osnej drodze œwiêtoœci ¢ (9 czêœci). Ca³e duchowe Dzie³o Bo¿e liczy ju¿ oko³o 6000 stron,
tak¿e nie mogê dostaæ byle jakiej odpowiedzi wynikaj¹cej z przemyœlenia jakiegoœ
duchownego, który absolutnie nie zna siê na tak wielkim Dziele Bo¿ym, bo tutaj musi byæ
wszczêty proces badawczy i wszystko ma byæ sprawdzone co do ka¿dej litery S³owa Bo¿ego.
Droga Ekscelencjo z pomoc¹ Niepokalanej w Boskim Oblubieñcu zapanowa³am nad
zgie³kiem i wypaczeniem zniewolonej doczesnoœci, poniewa¿ ¿yj¹c w sferze sacrum wszystko
ujmujê w œwietle ¿ywota wiecznego w duchu s³ów Umi³owanego: “ Có¿ bowiem za korzyœæ
odniesie cz³owiek, choæby ca³y œwiat zyska³, a na swej duszy szkodê poniós³ ? ” (Mt 16, 26),
w zwi¹zku z czym tak jak ju¿ wczeœniej pisa³am do poprzedników Waszej Ekscelencji moja
walka o otwarcie przewodu badawczego mojej nadprzyrodzonej misji w Kongregacji Nauki
Wiary bêdzie trwa³a do koñca ¿ycia mego, bo przecie¿ ona skierowana jest do wszystkich
owiec Pana naszego, który nieustannie nape³nia duszê moj¹ m¹droœci¹, blaskiem i mi³oœci¹
Sw¹ i mimo, ¿e ona jeszcze jest w ciele, to i tak od czasu do czasu oczywiœcie na czas
okreœlony podczas mistycznych nocy wyprowadzana jest ona w Bogu z cielesnych krat,
i wprowadzana w nieskoñczone wiekuiste wieki nadprzyrodzonej Ojczyzny Pana naszego.
Na mojej drodze duchowej nieustanne si³y do dalszej walki czerpiê z tego Boskiego
ród³a ¯ycia, jakim jest Przenajœwiêtszy Sakrament O³tarza, dlatego te¿ od mojej drogi
nikt nie odwiedzie mnie, bo wskaza³ mi j¹ i prowadzi mnie Sam Bóg, który da³ mi
rozum, wolê i si³ê, abym zrealizowa³a tê wielk¹ nadprzyrodzon¹ misjê, która ma uzdrowiæ
ca³y zniewolony œwiat oraz wzmocniæ pozycjê Koœcio³a, która nadszarpniêta jest g³ównie
przez nielicznych, grzesznych ksiê¿y, którzy id¹ drog¹ Judasza, tak¿e zawsze jestem gotowa
na pe³nienie rozkazów Umi³owanego gardz¹c przemijaj¹c¹ i nic nie wart¹ s³aw¹. Nie ka¿dy
ma szczêœcie urodziæ siê w prawdziwej wierze katolickiej, która rz¹dzi ca³ym Wszechœwiatem,
st¹d duchowe Dzie³o Bo¿e, które prowadzê z woli Bo¿ej jest drog¹, która poprzez œwiête
znaki czasu prowadzi do tego, aby wszyscy poznali i pokochali umi³owanych Rodziców
Niebieskich, którzy s¹ ród³em Nieskoñczonego Mi³osierdzia.
S z a n o w n a E k s c e l e n c j o dla wielu zmys³owych, niedoœwiadczonych czy te¿
nieoœwieconych kap³anów, do których to zalicza³ siê równie¿ Wasz poprzednik, który tak bardzo
ignorowa³ moje przesy³ki odwiecznego powo³ania mego jest za trudne, tak¿e nie mam z kim
rozmawiaæ na ten temat, a nie mam te¿ czasu, ¿eby zni¿aæ siê do poziomu myœlenia
niedouczonych kap³anów, aby wyjaœniaæ im od podstaw tak trudne sprawy Wszechmocnego,
a poza tym ja ju¿ mia³am wielkiej klasy sta³ego Spowiednika Œwiêtej Pamiêci ks. kan. Henryka
Œwierkowskiego i to przez 16 d³ugich lat a¿ do samej œmierci jego, tak¿e on ukierunkowa³
mnie do koñca ¿ycia, a ponadto dusza jego czuwa nad penitentk¹, która tak wiernie pe³ni
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wie najwiêcej, bo przecie¿ wszystko przekazujê na podstawie jej prze¿yæ, i im g³êbiej ona
wchodzi w tajemnice Ukochanego tym mniej ona wie; i tylko to ratuje duszê m¹, ¿e podczas
snu ona tak czêsto opuszcza³a w Panu swym czasoprzestrzeñ i poznawa³a niepojêtoœci
w nieskoñczonych Przestworzach, bo ¿eby nie te wprost nieprawdopodobne ³aski, to ona
nic nie wiedzia³aby, tak¿e nic nie napisa³abym, i nie mia³abym te¿ tej nadprzyrodzonej misji,
któr¹ ukocha³am nade wszystko i tylko w niej jedynej mogê siê ca³kowicie spe³niæ.
W pe³nieniu woli Pana swego nie spocznê a¿ zasnê w Nim na wieki, dlatego te¿ swoje
¿yciowe powo³anie, które dokonuje siê miêdzy czasem i wiecznoœci¹ pe³niê ca³ym sercem
i dusz¹ sw¹, bo przecie¿ dziêki niemu dusza moja ¿yje w wiêkszym wymiarze Wszechmog¹cego.
Za wstawiennictwem Niepokalanej utrzymujê sta³¹ wiêŸ z Jej Synem Jezusem
Chrystusem, tak¿e w oblubieñczej mi³oœci Ukochanego w mi³osnym znaku Jego pe³niê
z pe³nym oddaniem wolê Jego przy jednoczesnym za¿ywaniu niewymownej i niepojêtej
radoœci Jego, która wprowadzi³a duszê m¹ w niebiañski przybytek wiekuistego szczêœcia.
Mimo, ¿e obecnie nie opisujê ju¿ tak licznych ³ask Wszechmocnego ze wzglêdu na moje
zdrowie, a poza tym nie mam tak czêstych natchnieñ od Ducha Œwiêtego, abym to wszystko
przekazywa³a, ale w ka¿dym b¹dŸ razie zawsze z oddaniem wykonujê najpilniejsze, upojne
rozkazy Zbawiciela w duchowym Dziele Jego, które odwiecznie zaplanowane by³o na duszê
m¹, ¿e nawet do 25. 10. 2017 r. umieszcza³am ogrom komentarzy na YouTube na wielu
kana³ach, co wszystko to wpisane jest w moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê, ale ten okres ju¿ siê
zakoñczy³, bo zakoñczy³y siê te¿ obchody 100 - letnich fatimskich objawieñ. Poza tym nie
ma ¿adnej reakcji z naszego rz¹du, ani te¿ od pos³ów do Parlamentu Europejskiego w sprawie
fikcyjnych dzia³añ Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, tak¿e w takich pó³prawdach nie
ma dla mnie miejsca, i jak widaæ nikt nie chce anga¿owaæ siê w likwidacjê tego prawniczego
strasburskiego stworu czyli zale¿y im na takim prowadzeniu sprawy, aby tylko za wszelk¹
cenê tkwiæ w tej zniewolonej Unii Europejskiej.
Duchowe Dzie³o Nieœmiertelnego, które oparte jest o Ska³ê Jego prowadzê sama w Nim,
co na pewno jest wielkim zaskoczeniem dla duchowieñstwa tym bardziej, ¿e jestem osob¹
œwieck¹, tak¿e to wszystko nie mo¿e pomieœciæ siê w ich umys³ach, bo moja nadprzyrodzona
misja wychodzi poza ramy ich myœlenia i poza ca³¹ nasz¹ epokê. S³u¿ê mi³osiernemu
Pasterzowi Niebieskiemu w prawdzie Jego, i skoro napisa³am w Nim a¿ 30 duchowych ksi¹¿ek
z zakresu teologii duchowoœci mistycznej, to przecie¿ tylko po to, aby nie by³o najmniejszego
cienia w¹tpliwoœci w moim tak trudnym i wprost nieprawdopodobnym powo³aniu duchowym,
które jest mistyczn¹ eksplozj¹ dla ca³ej ludzkoœci. Jeszcze raz pragnê zaznaczyæ, ¿e w Dziele
Pana mego nie istnieje ¿adna pomoc ludzka, ani te¿ ¿adna m¹droœæ ludzka, bo przecie¿
prowadzona jestem nie przez ¿adnych ksiê¿y czy te¿ biskupów, lecz prowadzona jestem przez
m¹droœæ Bo¿¹, bo to jest Dzie³o wybitnie Boskie, dlatego te¿ pe³niê z oddaniem wolê Pana
mego. Te przejœciowoœci przemijaj¹cego œwiata, do których to zalicza siê milczenie Stolicy
Apostolskiej w sprawie niezmiernie tak wa¿nych moich przesy³ek w sprawie nadprzyrodzonej
misji mej wcale nie utrudniaj¹, ani te¿ nie wstrzymuj¹ mi pochodu na drodze za Boskim
Oblubieñcem, bo je¿eli na chwilê przystanê ze swojej niemocy, to po ka¿dym krótkim
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wiêksz¹ energi¹ kontynuujê Dzie³o Pana mego i momentalnie te¿ odpowiadam na wszystkie
natchnienia Jego.
Zosta³am wezwana do uczestnictwa w Bo¿ej naturze ( 2 P 1, 4 ), dlatego te¿ ¿yjê
¿yciem Jezusa Chrystusa, aby wydaæ owoc z Winnicy Jego, tak¿e w wielkim pos³uszeñstwie,
z pokor¹ idê œladami Umi³owanego za dzia³aniem ³aski Jego, aby wola Ojca Niebieskiego
spe³ni³a siê w Niebie, tak i na ziemi (Mt 6, 10). Wiem, komu uwierzy³am i jestem pewna,
¿e Odkupiciel nie zawiedzie i nie opuœci mnie te¿ nigdy ( 2 Tm 1, 12 ), i doprowadzi do
szczêœliwego koñca ca³e moje duchowe Dzie³o, które prowadzê w Nim na czele z Dzie³em
ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego tym bardziej, ¿e wezwa³ mnie
po imieniu do poznania i przekazania œwiatu w³aœnie tej tajemnicy Swej, dlatego te¿ pomaga
utrzymaæ siê duszy mej w obecnoœci Swej, i tak jak ³ania pragnie wody ze strumienia, tak
dusza moja pragnie Boga ( Ps 42, 2 ).
Poprzez ró¿ne ga³êzie filozofii, patrystykê (dzie³a Ojców Koœcio³a), dzie³a teologiczne,
ascetyczno - mistyczne, a przede wszystkim mistyczne, w powi¹zaniu z introspekcj¹ (w³asne
prze¿ycia ) ze szczególnym uwzglêdnieniem œwiêtych znaków czasu, które zachodz¹
w przemijaj¹cym œwiecie, a odnosz¹ siê do nadprzyrodzonego œwiata, pod natchnieniami
Ducha Œwiêtego i czujnym kierownictwem Maryi wesz³am w Otch³añ nocy ciemnej, gdzie
z woli Bo¿ej przekazujê œwiatu odwieczne przes³anie, które zwi¹zane jest z tajemniczymi
znikniêciami bytów skoñczonych w œwiecie nieskoñczonym w obrêbie Trójk¹ta Bermudzkiego
i w innych tajemnych miejscach na œwiecie.
K W latach osiemdziesi¹tych w “ Dziele ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy
Trójk¹ta Bermudzkiego napisa³am takie oto zdanie:  Jeszcze wiele prób mnie czeka w moim
¿yciu, ale najwiêksza bêdzie wówczas, gdy nadejdzie moment decyduj¹cy, kiedy Stwórca
przeka¿e mi ca³¹ tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego, któr¹ nastêpnie w pe³ni czasu bêdê musia³a
przekazaæ ca³ej ludzkoœci. Zaufa³am w ca³ej pe³ni Jezusowi Chrystusowi, dlatego te¿ nigdy
nie zwiedzie mnie œwiat, i dziêki ³asce Bo¿ej z ka¿dej zasadzki wychodzê bardziej czystsza
i przygotowana na decyduj¹cy moment ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego.
W³aœnie w obecnej dobie czasu przyszed³ decyduj¹cy moment ods³oniêcia œwiatu 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, która zosta³a naukowo rozpatrzona przy jednoczesnym
ods³oniêciu jej przez Stwórcê dla duszy mej, i tej tajemnicy Bo¿ej nie mo¿na rozpatrywaæ
bez mojej krzywdy moralnej z 9.10.1985 r. zwi¹zanej z bezprawnym nie nadaniem mi stopnia
doktora po obronionej trzy miesi¹ce wczeœniej pracy doktorskiej (11. 07. 1985 r. ), gdzie
wówczas na Wydziale Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie by³o pe³ne
wymagane kworum, aby nadaæ mi stopieñ doktora, bo to jedno z drugiego wywodzi siê
i jest œciœle zwi¹zane, tak jak Trójca Œwiêta i Mama Niebieska. Nie¿yj¹cy ju¿ na pó³
gwizdka uczony Aleksander Winnicki wszystkiemu jest winien, bo przecie¿ dopuœci³ siê
przestêpstwa, bo by³ na g³osowaniu, a nie bra³ w nim udzia³u, i to tylko dlatego, bo by³
narzêdziem w Rêkach Boga, tak jak ju¿ Judasz, który wyda³ na mêkê Pana naszego Jezusa
Chrystusa. Wszystko to musia³o siê wype³niæ zgodnie z odwiecznym testamentem Stwórcy
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tj. dok³adnie od 1983 r., kiedy podjê³am siê z woli Bo¿ej tak wielkiej misji, bo za spraw¹
Ducha Œwiêtego wiedzia³am dobrze, ¿e za tak wielki nadprzyrodzony cel musi byæ okropna
zap³ata. O tym bolesnym krzy¿u, który przyjê³am w sposób nadprzyrodzony uprzedzona by³am
równie¿ przez Zbawiciela za pomoc¹ wizji i mistycznych snów, i on z punktu widzenia
Bo¿ego by³ konieczny dla poratowania duszy mej, aby doprowadziæ j¹ do œmierci siebie,
i ¿eby ona mog³a stan¹æ obok Pana swego i poznaæ, a nastêpnie przekazaæ ludzkoœci tajemnicê
Trójk¹ta Bermudzkiego.
Wejœæ w samo centrum tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, to musia³am wzi¹æ swój
K r z y ¿, abym mog³a mieæ udzia³ w Jego udrêkach, i to jest podstawowe prawo, aby dojrzeæ
do pe³ni wieku Chrystusowego i byæ godnym na wezwanie najdro¿szego Odkupiciela.
Jedynie w Chrystusowym cierpieniu mo¿na wejœæ w niepojête tajemnice Nieœmiertelnego,
bo przecie¿ ¡ c i e r p i e n i a s¹ cen¹ i znakiem prawdziwych ³ask Bo¿ych. Jedynie trwa³e
s¹ dzie³a i fundacje oparte na krzy¿u i cierpieniach ¢ (Dom Columba Marmion). Poza tym,
aby posi¹œæ tê tak niepojêt¹ tajemnicê Bo¿¹, to jest równoznaczne z tym, aby wszystko porzuciæ
dla Boga, aby osi¹gn¹æ pe³niê mi³oœci Bo¿ej, i w mi³oœci Bo¿ej umys³em Bo¿ym wszystko
w ca³ej pe³ni poj¹æ oczywiœcie za zgod¹ Stwórcy, bo innej drogi nie ma i byæ nie mo¿e.
Ca³¹ swoj¹ misjê poznawa³am, dziêki Panu naszemu ( Rz 9, 5 ), który zosta³ przybity do
Krzy¿a za nasze grzechy ( Iz 53, 5 ), i wszystko dokonywa³o i dokonuje siê w bólach, bo
przecie¿ moc w s³aboœci doskonali siê, i dlatego te¿ mam upodobanie w moich s³aboœciach,
obelgach, niedostatkach, przeœladowaniach, uciskach z powodu Chrystusa, bo ile razy
niedomagam, tyle razy jestem mocna (2 Kor 12, 9 - 11).
[ Nikt z istot ziemskich nigdy nie dowie siê w ca³ej pe³ni, i nawet nie mo¿e
wyobraziæ sobie, jak ja bardzo cierpia³am w tak ob³udnym i zak³amanym œrodowisku
w Szczecinie w wiêkszoœci obsadzonych miejsc przez pseudonaukowców. O moich walkach,
wszelkich udrêczeniach wie najlepiej Trójca Œwiêta i Matka Bo¿a, tak¿e wszystkie moje bolesne
tajemnice s¹ fundamentem Dzie³a Bo¿ego ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego,
które jest nie do obalenia, bo oparte jest na cierpieniu i wykonywane na Chwa³ê Bo¿¹.
W moim by³ym œrodowisku pracy w Szczecinie danym mi od Boga poddawano mnie s³ownym
torturom, na mój widok uciekano lub te¿ momentalnie kierunek drogi zmieniano, niesamowicie
mnie obmawiano, tak¿e ka¿dego dnia poddawana by³am nieludzkiej przemocy moralnej
i psychicznej, bo oni wszyscy pragnêli, abym wykoñczy³a siê w ich obozie pracy jaki mi
zafundowali, g³ównie od momentu, kiedy rada wydzia³u tej omawianej re¿imowej uczelni
dopuœci³a siê zamierzonego dwukrotnego przestêpstwa, aby tylko nie nadaæ mi stopnia doktora,
kiedy to nawet za drugim razem nie dopuszczono do g³osowania moich recenzentów, którzy
najbardziej znali siê na mojej pracy doktorskiej, któr¹ tak bardzo pozytywnie ocenili. Jedynie
tylko nie poddana by³am fizycznej przemocy, a wszystko inne by³o dostêpne tak jak
w najgorszych obozach koncentracyjnych dowodzonych przez najgorszych zwyrodnialców,
których jêzyka nikt z ludzi nie potrafi³ okie³znaæ, bo przecie¿ jest to z³o niestateczne, pe³ne
zabójczego jadu (Jk 3, 8). W tej nieludzkiej uczelni, w której to pragniêto zrobiæ ze mnie
najgorszego niepoczytalnego potwora oraz niewolnika strachu i bólu mia³am nie tylko potwora
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potwora swojego zak³adu Józefa Girjatowicza, tak¿e uczestniczy³am w zakulisowych grach,
gdzie by³am pionkiem w ich przebieg³ych planach, a ludzka ich pod³oœæ nie mia³a granic,
ale to wszystko przyczyni³o siê do duchowego wzrastania i uœwiêcania duszy mej i mimo,
¿e wszystko to pozostawi³o po sobie niezatarty œlad, ale wspominam to ze spokojem, bo
przecie¿ w tym duchowym obozie koncentracyjnym w ciemnej nocy wiary, a nastêpnie ducha
wchodzi³am w nadprzyrodzon¹ tajemnicê T r ó j k ¹ t a B e r m u d z k i e g o i to z pomoc¹
Najœwiêtszej Maryi Panny, która ma dostêp do wszelkich tajemnic nadprzyrodzonego œwiata,
dlatego te¿ z woli Bo¿ej upodabnia³am siê do ukrzy¿owanego Chrystusa, aby móc posi¹œæ
tak wielk¹ i niedostêpn¹ na ludzki rozum tê tajemnicê, która jest tajemnic¹ ukrzy¿owanego
Chrystusa i któr¹ przenika³am jedynie poprzez trzy elementy (tak jak trzy boki trójk¹ta), tj.
kontynuuj¹c doskona³y pokój, prawdê i mi³oœæ.
¡ Bóg dopuszcza na Swoich mi³oœników wiele obelg, dolegliwoœci, przeœladowañ
i krzy¿y w ¿yciu doczesnym, aby obdarzyæ ich wiêksz¹ Chwa³¹ w N i e b i e. Przez
przykroœci uwalnia ich od rzeczy pod³ych i bezwartoœciowych, aby cierpliwoœci¹ zas³u¿yli
na rzeczy nieskoñczonej wartoœci. Wydaje ich na poœmiewisko i zel¿ywoœci na tym œwiecie,
by doprowadziæ na drugim œwiecie do ogl¹dania rzeczy niewidzialnych i niepojêtych ¢
( Œwiêty Grzegorz ).
Z Za tê wielk¹, a zarazem b³ogos³awion¹ krzywdê moraln¹, kiedy to w re¿imie
komunistycznym po 3 - ech miesi¹cach od momentu obrony bezprawnie nie nadano mi
stopnia doktora, za to wielkie z³o, oczywiœcie z punktu widzenia ludzkiego, które w³aœciwie
jako niepojête dobro wkroczy³o w moj¹ drogê œwiêtoœci, odp³acam siê dobrem i to ca³emu
zniewolonemu œwiatu, bo w³aœnie te duchowe, jak i fizyczne cierpienia by³y nad wyraz
niewymown¹ dobroci¹ i najwiêkszym p r e z e n t e m jaki tylko mog³am dostaæ od
niedouczonych naukowców w tej cywilizacji k³amstwa i œmierci, bo przecie¿ ten b³ogos³awiony
krzy¿ poci¹gn¹³ za sob¹ niesamowit¹ seriê nastêpnych krzy¿y, tak¿e w sumie dusza ma
wesz³a w ciemn¹ noc wiary, a nastêpnie noc ducha i obecnie ¿yje jedynie tylko Panem
swym. Dziêki temu wy¿ej opisanemu duchowemu ciêciu, które na wskroœ przeszy³o serce
i duszê m¹ narodzi³am siê jedynie dla duchowego œwiata, i dusza ma w niesamowitym
tempie zaczê³a przeobra¿aæ siê w Pana swego, który nieustannie poi j¹ ³askami Swymi,
które s¹ na miarê najwiêkszych Œwiêtych mimo, ¿e bardzo daleko mi do œwiêtoœci.
Najukochañszy Oblubieniec Niebieski zanurzy³ duszê moj¹ w Swoim œwietle
poznania, i za spraw¹ Jego dopijam ju¿ do dna kielich goryczy Jego, aby znaleŸæ siê ku
wyznaczonej mecie, ku nagrodzie do jakiej Ukochany wezwa³ mnie odwiecznie (Flp 3, 13).
Na si³ê nie mogê przekazaæ ludzkoœci tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, bo tego czyniæ
nie mo¿na, bo to by³oby dzia³anie tylko i wy³¹cznie naturalne, które do niczego nie prowadzi,
bo to wszystko mo¿e dokonaæ siê jedynie w wielkiej pokorze poprzez nadprzyrodzone
dzia³anie, gdzie Bóg rozbudza duszê i dusza wszystko wykonuje w Bogu.
S z a n o w n a E k s c e l e n c j o to co wykonujê z woli Bo¿ej jest nad wyraz trudne
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za spraw¹ Boga, aby osi¹gn¹æ godn¹ kulminacjê rozpoznawania prawd nadprzyrodzonych,
i aby w obecnej dobie czasu mieæ zdolnoœæ przekazania w sposób zrozumia³y lub wzglêdnie
zrozumia³y dla ca³ej ludzkoœci ca³ego mojego odwiecznego powo³ania wraz z tajemnic¹ Bo¿¹
Trójk¹ta Bermudzkiego, któr¹ stopniowo w prezencie zaczê³am ju¿ przekazywaæ i to dziêki
listom skierowanym do Watykanu, które zawsze umieszczam na mojej stronie internetowej.
Zdajê sobie sprawê z tego, jak to te¿ ju¿ przekaza³ M i c h e l Q u o i s t, ¿e zbyt wielka
dawka odnoœnie przekazania tak niepojêtej tajemnicy przynios³aby odwrotny skutek, bo
podaj¹c komuœ prawdê trzeba umieæ wydzielaæ jej tyle, ile mo¿e jej przyj¹æ i przyswoiæ
sobie, tak¿e muszê byæ cierpliwa, bo jeœli podam za du¿o naraz, ryzykujê i ten drugi nie
zatrzyma z niej niczego. Jestem w Chrystusie pewna, ¿e dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia
tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, które jest moim odwiecznym powo³aniem p o m o ¿ e
wielu, wielu, wielu duszom i œwiat otrz¹œnie siê z tych przyziemnych zmys³owych,
diabelskich uciech. Zbyt wiele jest rozpusty na œwiecie i obecnie nast¹pi³a pe³nia czasu na
przekazanie tej niedostêpnej na ludzki rozum tajemnicy Bo¿ej, aby ludzkoœæ otrz¹snê³a siê
ze swoich grzechów i wyp³ynê³a na spokojne wody Morza Bo¿ego.
Prawdy nadprzyrodzone mo¿na jedynie wtedy zrozumieæ, gdy dusza wznosi siê ponad
siebie i ponad swoje mo¿liwoœci ludzkie, i ¿yje wed³ug przykazañ i natchnieñ Bo¿ych.
¡ Poznanie prawd polega na pojmowaniu i ogl¹daniu rozumem prawd Bo¿ych albo rzeczy,
które by³y, s¹ i bêd¹, a które mog¹ dotyczyæ zarówno Stworzyciela, jak i œwiata ¢ (Œwiêty
Jan od Krzy¿a ).
 Rozum ludzki dziêki ³asce Bo¿ej wchodzi w g³êbiê nieskoñczon¹. G³êbia duszy
ludzkiej i otwarcie na dobro nieskoñczone jest podstaw¹ wolnoœci woli. Dobro ograniczone
jest niewspó³mierne z jej pojemnoœci¹, wobec dobra nie posiadaj¹cego dobroci absolutnej,
wola pozostaje wolna, to dobro nie poci¹ga jej z koniecznoœci¹, mo¿e za nim pójœæ lub
od niego odwróciæ siê. Jedynie dobro nieskoñczone mo¿e wype³niæ g³êbiê serca ludzkiego
i jedynie takie dobro poznane w ca³ej swej rzeczywistoœci mo¿e poci¹gaæ wolê cz³owieka
z koniecznoœci¹ ( O. Romuald Kostecki OP ).
Na mojej krzy¿owej drodze r o z u m, który jest kluczem do ¿ycia mistycznego
o tyle, o ile pomaga cz³owiekowi ukszta³towaæ ca³e jego ¿ycie przez naukê i autorytet
Chrystusa ¿yj¹cego i dzia³aj¹cego w swym widzialnym Koœciele ( T. Merton ), wkroczy³
w ponadpojêciowe doœwiadczenia w Chrystusie, tak¿e z woli Bo¿ej dusza moja przechodzi
przez Chrystusa do Ojca Przedwiecznego ( J 14, 6 ), do Wiecznej Ojczyzny Jego. Dusza
moja zosta³a zraniona strza³¹ mi³osn¹ i nic innego nie pragnie, jak tylko od³¹czyæ siê od
cia³a na ca³¹ wiecznoœæ, aby w widzeniu uszczêœliwiaj¹cym coraz bardziej mi³owaæ
Zbawiciela nienasycon¹ mi³oœci¹ Jego, bo wiadomo, ¿e w tym ¿yciu dusza nie mo¿e
widzieæ i radowaæ siê Ojcem Niebieskim tak, jak tego pragnie ( Œwiêty Jan od Krzy¿a ).
W moim ziemskim pielgrzymowaniu trzyma³am i trzymam siê mocno S³owa ¯ycia,
tak¿e wiadomo, ¿e na pró¿no nie trudzê siê (Flp 2, 18) w tym zdemoralizowanym œwiecie,
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jedynie rozkosz ziemsk¹, a nie rozkosz niebiañsk¹, która zawarta jest w Panu naszym (2 Tm
3, 4). Z pomoc¹ Trójcy Œwiêtej i Niepokalanej bez ¿adnych kompromisów ze zniewolonym
œwiatem powoli koñczê wype³niaæ odwieczne Ich wyroki, aby w œwiêtoœci dusza ma mog³a
odejœæ do Ich Niebieskich Komnat na wiekuiste pozaczasowe czasy. W ciemnej nocy ducha
wœród niesamowitych cierpieñ fizycznych, które umartwiaj¹ cia³o me na podobieñstwo
Oblubieñca Niebieskiego trwam na Krzy¿u Jego, który z ka¿d¹ przemijaj¹c¹ dob¹ staje siê
coraz s³odszy i wygodniejszy, tak¿e dusza ma pragnie coraz wiêcej boleœci w Imiê Ukochanego,
aby po uwolnieniu siê od cia³a na ca³¹ wiekuist¹ wiecznoœæ mog³a ona zas³u¿yæ sobie na
wieczne zbawienie w Panu swym, który ¡ przez wcielenie Swoje zjednoczy³ siê z ka¿dym
cz³owiekiem, sta³ siê prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz
grzechu ¢ ( Bp. Alfons Nossol ).
Jestem aposto³k¹ swojego Oblubieñca Niebieskiego, dlatego te¿ poprzez Oblubienicê
Ducha Œwiêtego, Maryjê z pe³nym oddaniem pracujê dla Koœcio³a Jego, który znajduje siê
w stanie agonalnym, bo nie doœæ, ¿e poplecznicy z³a pragn¹ zliberalizowaæ Go, to jeszcze
próbuj¹ wyrwaæ Go z fundamentów niezniszczalnych, co wo³a o pomstê do Nieba.
W obecnej dobie czasów duchowe Dzie³o Pana mego, które prowadzê w Nim jest niezbêdne
nie tylko dla dobra Koœcio³a Chrystusowego, ale równie¿ i dla ca³ego upad³ego œwiata,
aby grzesznicy chocia¿ odrobinê mogli zapoznaæ siê z niepojêtymi g³êbinami niezg³êbionych
tajemnic Odwiecznej M¹droœci, co pozwoli im przejrzeæ i jednoczeœnie wejœæ na drogê
nieskoñczonej dobroci Wszechmog¹cego.
W nadprzyrodzonej misji mej musi wspó³pracowaæ ca³y Wszechœwiat, w którym
wszystko jest uporz¹dkowane i wszystko zale¿y od najwy¿szej dobroci Stwórcy, i nic nie
dzieje siê bez przyczyny i wszystko prowadzi do skutku, dlatego te¿ ta moja moralna
krzywda z 9. 10. 1985 r., to p i e r w s z a p r z y c z y n a, która prowadzi nie tylko do
ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego i innych tajemnych miejsc na œwiecie, ale
równie¿ do ods³oniêcia r¹bka tajemnic Najœwiêtszego, które znajduj¹ siê za progiem wiecznej
œmiertelnoœci, i dostêpne s¹ jedynie dla dusz, tak¿e wszystko poznajemy po skutkach danej
przyczyny, bo jeœli czegoœ nie pozna siê w jego oczywistej przyczynie, to nigdy nie bêdzie
to prawdziwe poznanie ( Mistrz Eckhart ).
Z woli Pana naszego wype³niam wolê Jego, która ukryta jest w znakach czasu, które
poprawnie odczytujê w Nim, oczywiœcie je¿eli chodzi o mistyczne cyfry (£k 12, 56), które
³¹czê za pomoc¹ mistycznych ³añcuchów, bo w innych znakach mogê siê myliæ, bo wiadomo,
¿e tylko Bóg jest nieomylny, tak¿e wszystkie wymowne, widzialne œwiête znaki czasu
potwierdzaj¹, ¿e Stwórca wkroczy³ w ¿ycie me, i ¿e znajdujê siê w osobistej wiêzi z Nim
czyli znajdujê siê na jak najwiêkszych g³êbiach Jego bezinteresownie i wielkodusznie pe³ni¹c
pos³ugê misyjn¹, która odwiecznie by³a zaplanowana na duszê m¹.
Œ w i ê t e z n a k i c z a s u, to latarnie Bo¿e, które nieustannie pojawiaj¹ siê na mojej
drodze s¹ drogowskazem, ¿e jestem na odpowiednim torze Bo¿ym, i znaki te, jak to
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i zrozumia³e, a¿eby g³os Boga mówi¹cego poprzez dzieje cz³owieka w znakach czasu móg³
byæ bardziej s³yszalny i ³atwiej zrozumia³y. ¢ Trzeba te¿ o tym wiedzieæ, ¿e Chwa³a Boga
zawsze dokonuje siê poprzez stworzenia, i wszystko w tak wielkiej sprawie Bo¿ej dotycz¹cej
nie tylko ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, ale wszystkich tajemnic Bo¿ych
przebiega z duchem Objawienia, tj. syntetyczne ujêcie rzeczywistoœci przyrodzonej
i nadprzyrodzonej czyli znaki czasu, które dokonuj¹ siê w pe³ni czasów.
Przenikniêta duchem monastycznym ¿yjê trynitarnym ¿yciem S³owa Wcielonego
maj¹c oczy cia³a, jak i duszy otwarte na kulturê œmierci, w której zbrodnia aborcji sta³a
siê podstawowym prawem, tak¿e ¿yjemy w niesamowitej rzezi nienarodzonych dzieci, które
barbarzyñsko gin¹ w stalinowskich i hitlerowskich p³odach matek. Tak czujê wewnêtrznie,
¿e Stwórca nie maj¹c wyjœcia w tym zdemoralizowanym œwiecie, gdzie nie broni siê ani
spraw natury religijnej, ani te¿ moralnej zsy³a obecnie misjê m¹, abym mog³a mistycznie
uderzyæ we wszystkich faryzeuszy Jego. Z najwiêksz¹ gorliwoœci¹ i z pe³nym oddaniem
przyjê³am plan Ojca Przedwiecznego w stosunku do duszy mej, tak¿e wszystkie widzialne
œwiête znaki czasu Jego interpretujê, tak jak Ojcowie Koœcio³a tzn. w odniesieniu do
wiecznych znaków czasu Jego, które pozwol¹ obudziæ wrogów Jego, którzy ¿yj¹ jedynie
w zsekularyzowanej kulturze, która jest Ÿród³em niesamowitego bezprawia nad bezprawiami,
krzywd i niesprawiedliwoœci, które dotykaj¹ bliŸnich.
Przez tak wiele, wiele lat prowadzi³am w ukryciu Dzie³o Wszechmocnego, a skoro
obecnie wybi³a pe³nia na nie, to nie mogê zawieœæ Ukochanego tym bardziej, ¿e razem z Nim
dŸwigam ciê¿ar cierpieñ ludzkoœci, którymi jestem ju¿ zdruzgotana, bo wchodz¹c w g³êbie
Stwórcy, wchodzê równie¿ w mroczne czasy obecnej sodomii, w której niesamowicie cierpi¹
bliŸni z powodu przemocy, g³odu, nêdzy i chorób, tak¿e jak widzimy piek³o ziemskie ci¹gle
trwa, tylko zmieniaj¹ siê nazwy tego piek³a, bo przecie¿ mieliœmy ju¿ piek³o sowieckie,
niemieckie, komunistyczne, a obecnie weszliœmy w piek³o liberalno - lewackie.
Na mojej ciernistej i mi³osnej drodze œwiêtoœci za poœrednictwem Matki Bo¿ego
¯ycia Maryi, która wyjedna³a nam œwiat³o Ducha Œwiêtego ju¿ dawno wyrzek³am siê w³asnego
“ ja ” i ofiarowa³am siê Panu naszemu, aby uzdrowiæ zniewolony œwiat, w którym
zacietrzewieñcy bezprawia na falach przemocy i niesprawiedliwoœci podczas wojen, masakr,
tortur i najprzeró¿niejszego mêczeñstwa niszcz¹ i zabijaj¹ bezbronne owce zarówno te
nienarodzone, jak i narodzone, tak¿e cierpi¹ œwieccy, jak i duchowni. Dziêki zwyciêskiej
mocy Pasterza Niebieskiego konsekwentnie i z wiernoœci¹ kontynuujê zlecon¹ mi misjê
na trudnej i zarazem mi³osnej drodze œwiêtoœci, która jest drog¹ nawrócenia i mi³oœci do
Oblubieñca Niebieskiego, tak¿e wspierana ³ask¹ Pana swego w ca³ej pe³ni poœwiêci³am
wszystkie swoje si³y dla ratowania Koœcio³a Jego.
Dzie³o Pana naszego, które prowadzê w Nim jest w Rêkach Jego, a skoro Umi³owany
bogaty jest w nieskoñczone mi³osierdzie Swe, tak¿e wsparta ³askami i darami Œwiêtego
Ducha Jego w zwierciadle œwiat³a Jego wype³niê odwieczn¹ wolê Jego co do ka¿dej litery
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Zatopiona w Oceanie Bo¿ego Mi³osierdzia znalaz³am tutaj szczêœcie i pokój, tak¿e ogieñ
najprzeró¿niejszych przeciwnoœci, upokorzeñ i cierpieñ jedynie tylko hartuje ducha mego
na tej królewskiej drodze krzy¿a, która prowadzi duszê m¹ do wiekuistego zbawienia.
Jako wierna i odwa¿na córka Koœcio³a Katolickiego jedynego prawowitego w ca³ym
wszechœwiecie staram siê naœladowaæ Ukrzy¿owanego w czystoœci, pokorze i pos³uszeñstwie,
tak¿e zjednoczona w jednym duchu z Nim wiem, ¿e sprawi On, ¿e zatriumfuje prawda
Dzie³a Jego, które ca³ym sercem i dusz¹ m¹ prowadzê w Nim. Nigdy nie by³am i nie
jestem osamotniona, bo Pan jest ze mn¹, tak¿e wszelkie trudnoœci i cierpienia przyjmujê
z mi³oœci¹ Jego wszystko odnosz¹c do Niego, bo przecie¿ ca³e ¿ycie me bez reszty odda³am
Mu na duchowej drodze mej, która prowadzi do Niego.
Rodzice Niebiescy towarzysz¹ mi w wype³nianiu odwiecznego zadania, które wykonujê
w g³êbokiej pokorze serca, jak i duszy, tak¿e jako niestrudzona aposto³ka ze wzruszeniem
i wdziêcznoœci¹ wszystkie moje myœli, jak i czyny kierujê do Nich, którzy umo¿liwiaj¹ mi
wype³nienie duchowego Dzie³a Swego, które z punktu widzenia ludzkiego jest niemo¿liwe
do wype³nienia. Oœwiecona œwiat³em prawdy i mi³oœci Mistrzów Niebieskich wiadomo,
¿e nie mam ¿adnych lêków i niepewnoœci w Ich drodze prawdy i mi³oœci, która prowadzi
duszê m¹ do Nieba. Pewna swojej ¿yciowej drogi w duchowoœci Przewodników Niebieskich
bez reszty pracujê nad Ich duchowym Dzie³em, które m a m o d w a g ê p u b l i c z n i e
g ³ o s i æ, aby jak najwiêcej dusz poci¹gn¹æ na drogê zbawienia, tak jak ja zosta³am
poci¹gniêta pod przewodnictwem Niepokalanej na drogê œwiêtoœci, aby móc g³osiæ ¿yciem
swym Jej Syna Jezusa Chrystusa.
Boski Oblubieniec w Swojej niepojêtej ³askawoœci bardzo czêsto przenika duszê m¹
ogniem mi³oœci Swego Ducha, tak¿e dusza ma bardzo têskni za Nim tym bardziej, ¿e ogrom
razy widzia³a Go w lœni¹cej beli, w jaœniej¹cym blasku Jego, gdy podczas snów opuszcza³a
w Nim cia³o, dlatego te¿ z tej têsknoty za Nim prowadzê heroiczne ¿ycie w Nim, aby móc
przebywaæ ci¹gle z Nim i upajaæ siê Jego nieskoñczon¹ mi³oœci¹.
Za spraw¹ niezast¹pionego Oblubieñca Niebieskiego dusza ma bardzo czêsto wychodzi³a
z granic naturalnego ¿ycia i przebywa³a czasowo w atmosferze nadprzyrodzonoœci, gdzie nie
wystêpuje pojêcie czasu, ani te¿ przestrzeni, bo przecie¿ ona kosztuje i poznaje tajemnice
Królestwa Niebieskiego, które maj¹ miejsce w wiecznym bezkresie. Jeszcze kilkanaœcie lat
wstecz nie pomyœla³am, ¿e dusza ma mog³aby wejœæ a¿ w tak g³êbok¹ mistyczn¹ kontemplacjê,
poprzez któr¹ w wielkiej samotni wesz³a ona w sprawy nieskoñczone, dlatego te¿ bardzo
spieszno jej do jedynego œwiat³a i jedynego ¿ycia w Bogu, ale ju¿ wiecznej œwiat³oœci.
Ca³a moja droga œwiêtoœci dokonuje siê w najwiêkszych udrêkach, ale dziêki tym dotkliwym
udrêkom dusza ma wesz³a w Bogu do wznios³ych darów Królestwa Niebieskiego, które nie
mo¿e ona w ca³ej pe³ni kosztowaæ, kiedy ona jest w ciele.
Na duchowej drodze mej dusza ma ogrom razy przebywa³a w Chrystusie w nieziemskim
œwiecie Jego, tak¿e przesi¹kniêta Nim œwieci³a ona œwiat³em Jego, co pozwoli³o jej równie¿
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Koœcio³a niczym œwiat³oœæ Najœwiêtszego, dlatego te¿ ona tak bardzo têskni za tym niepojêtym
bezkresem Nieœmiertelnego, który pozwala duszom zbawionym przebywaæ w wiekuistym
wieñcu Chwa³y Umi³owanego.
S z a n o w n a E k s c e l e n c j o na wzburzonym morzu ¿ycia swego zanurzona
w tajemnicy mi³oœci S³owa Wcielonego ¿yjê w œcis³ej wiêzi z Nim, p³yn¹c nieustannie
do portu zbawienia czyli wype³niam wolê Nieœmiertelnego w stosunku do duszy mej. Dzie³o
na które porwa³am siê jest Dzie³em Bo¿ym i nie mo¿e mieæ ono jakiejkolwiek wady, tak
jak dzie³a ludzkie pe³ne u³omnoœci, tak¿e ca³a moja misja na czele ods³oniêciem œwiatu
poznanej ju¿ w Bogu tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego musi byæ, jak najbardziej doskona³a
i wykoñczona wed³ug s³ów: ¡ Rzecz s³uszna, ¿e im subtelniejsze i doskonalsze ma byæ dzie³o,
tym subtelniejsz¹, doskonalsz¹ i czystsz¹ musi byæ praca. Fundament zaœ tym g³êbszy byæ
musi, im trwalsza ma byæ budowa ¢ ( Œwiêty Jan od Krzy¿a ).
W tej mojej nadprzyrodzonej, ponadczasowej misji, gdzie z³o osi¹gnê³o apogeum,
Ojciec Niebieski, który nieustannie wylewa krwawy pot w agonii Swej, daje On tak wiele
niepojêtych ³ask duszy mej ze sfery œwiata Swego, abym wszystko to przekaza³a dla wszystkich
faryzeuszy Jego, którzy w obecnej dobie czasu morduj¹ nienarodzone dzieci, pozbawiaj¹
ludzi pracy, niszcz¹ niewygodnych i niepoprawnych politycznie bliŸnich, nie maj¹ te¿ na celu
dobra poszczególnych pañstw, jedynie tylko trzymaj¹ siê ob³êdnych lewackich dyrektyw
Unii Europejskiej oraz robi¹ wszystko, aby nie ucierpia³ wizerunek skompromitowanych ludzi,
którzy rz¹dz¹ narodami, i którzy s¹ z dala od jakiejkolwiek konfrontacji.
Skoro z³o osi¹gnê³o najwiêksz¹ diabelsk¹ pe³niê w tej obecnej cywilizacji k³amstwa
i œmierci, to nasunê³a siê mi taka myœl, ¿e na tê niesamowit¹ pe³niê z³a przypad³a te¿
pe³nia nadprzyrodzonej misji mej danej mi od Boskiego Odkupiciela, który w blaskach prawdy
Swej przeprowadza mnie w Sobie, tak¿e nieprzerwanie przebywam w duchowej wiêzi z Nim
i z Matk¹ Jego Maryj¹, abym mog³a wype³niæ odwieczny testament Niebios wzglêdem duszy
swej. Z pomoc¹ Mistrzów Niebieskich nieustannie czuwam w Ich duchowym Dziele, poprzez
które ma nast¹piæ powstrzymanie niemi³osiernego z³a, które ci¹gle wdziera siê w mroczne
nawa³nice naszego ¿ycia, a poniewa¿ ogrom grzesznych owiec Bo¿ych odczuwa g³êbok¹
têsknotê za ¿yciem duchowym, które zapewnia mi³oœæ, radoœæ i pokój, to na mojej stronie
internetowej poprzez listy duchowe wys³ane do duchowieñstwa mo¿na odrobinê wejœæ
w niepojêtoœci nad niepojêtoœciami Pana naszego, które zakryte s¹ dla dusz, które jeszcze
przebywaj¹ w œmiertelnej pow³oce, i obce s¹ te¿ dla zwyk³ych œmiertelników.
Z jak najwiêksz¹ mi³oœci¹, pokor¹ i wiernoœci¹ pe³niê wolê Najœwiêtszego, dziêki
któremu wznios³am siê ponad ca³y zdemoralizowany œwiat, który ¿yje w niewoli k³amstwa
i œmierci, tak¿e dla tych niegodziwców pogr¹¿onych w kulturze z³a, którzy sami wykluczyli
siê z kultury ¿ycia i mi³oœci mo¿na przemówiæ jedynie w mi³oœci Ojca i Syna w Duchu
Œwiêtym, dlatego te¿ z wielkim oddaniem pod przewodnictwem Matki Koœcio³a Maryi
w Przenajœwiêtszej Trójcy Œwiêtej prowadzê nadprzyrodzon¹ misjê sw¹, aby mog³y o¿yæ
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Ewangelii pokoju i mi³oœci Pana naszego. Bez granic kocham Niebieskiego Oblubieñca swego
Jezusa Chrystusa, dlatego te¿ tak bardzo zaanga¿owa³am siê w duchowe Dzie³o Jego dla dobra
ca³ej ludzkoœci, która ¿yje w ciemnoœciach niewiedzy i k³amstw oparta o “ ludzk¹ m¹droœæ ”,
która doprowadzi³a do tego, ¿e œwiat nasi¹kniêty jest przemoc¹, nêdz¹, niesprawiedliwoœci¹,
wojnami, zbrojnymi konfliktami i terroryzmem, a uczniowie Zbawiciela na potêgê s¹
przeœladowani, wiêzieni, torturowani, a nawet zabijani, tak jak zabijane s¹ niechciane,
nienarodzone dzieci nie zawsze za zgod¹ matek.
Mimo, ¿e ¿yjê w czasie, ale poprzez duchowe Dzie³o mój czas zosta³ przekroczony,
tak¿e ¿yjê z Panem i w Panu swym w duchowym œwiecie Jego, gdzie dusza ma moc¹
prawdy i mi³oœci Najœwiêtszego wspina siê na szczyty duchowej doskona³oœci w Nim, aby
móc w ¿yciu przysz³ym osi¹gn¹æ wieczn¹ szczêœliwoœæ w Ukochanym, który jest wszystkim
we wszystkich (1 Kor 15, 28). W niewyra¿alnej i niewys³owionej mi³oœci Wszechmog¹cego
w jednej jednoœci z Nim Samym poprzez duchowe Dzie³o Jego, które prowadzê w Nim
g³oszê Ewangeliê s³owami i ¿yciem swym maj¹c na wzglêdzie dobro Ukochanego i owiec
Jego, które tak bardzo potrzebuj¹ prawdy i mi³oœci Jego. Ojciec Przedwieczny, który objawi³
siê w Panu naszym Jezusie Chrystusie tak bardzo odradza mnie w Sobie przez mi³oœæ Sw¹,
w zwi¹zku z czym mi³oœæ Jego przynagla mnie ( 2Kor 5, 14) do wype³nienia odwiecznych
zamys³ów Jego wzglêdem duszy mej, która odwa¿nie i wytrwale ¿yje Ewangeli¹ Jego.
Z wytrwa³¹ i niez³omn¹ wiar¹ ¿yjê dla Niebieskiego Oblubieñca swego, który nieustannie
¿yje i dzia³a we mnie, dlatego te¿ bez granic zawierzy³am nieskoñczonemu mi³osierdziu
Jego wiedz¹c z góry, ¿e wype³niê odwieczn¹ wolê Jego, bo mam na sercu i duszy dobro
owiec Jego, które niejednokrotnie maj¹ lêk przed prawd¹ i serwuj¹ nam absurd nad
absurdami przesi¹kniêty pustk¹ nad pustkami.
W g³êbokiej mi³osnej wiêzi z Boskim Oblubieñcem w tajemnicach troistoœci Jego
wype³niam odwieczn¹ wolê Jego, tak¿e moje ¿ycie sta³o siê wewnêtrzn¹ modlitw¹,
i w tym moim g³êbokim wewnêtrznym ¿yciu czasami mam niewielk¹ namiastkê rajskiego,
nieœmiertelnego œwiata, który próbowany jest przez duszê m¹. Dusza ma pragnie nieustannie
przebywaæ w misterium œmierci, zmartchwychwstania i eucharystii Pana naszego, który tak
bardzo poci¹gn¹³ j¹ do eucharystycznej duchowoœci Swej, ¿e ona jak rozkochana ³ania
biegnie za Nim, aby mog³a nasyciæ siê Nim.
Z mojej drogi krzy¿owej wynika jasno, ¿e dost¹pi³am niewymownej i przes³odkiej
³aski od Stwórcy, ¿e podczas snu dusza moja w Nim opuszcza cia³o, i przebywa³a ona
ju¿ dziesi¹tki razy nie tylko w przeokropnym piekle, aby móc dobrze zapamiêtaæ sobie,
jaki los zgotowany jest dla dusz potêpionych, ale równie¿ parê razy by³a ona te¿ i w czyœæcu,
jak i w poszczególnych sferach niewidzialnej doczesnoœci czy te¿ nieskoñczonoœci, a nawet
i w N i e b i e, tak¿e nie ka¿demu by³o s¹dzone dost¹piæ a¿ tak królewskiej ³aski, jak¹
dost¹pi³a dusza moja, ale oczywiœcie ona tym nie chlubi siê, jedynie tylko dziêkuje
Mistrzowi Niebieskiemu za nie i prosi Go, aby zabra³ ju¿ j¹ do Komnat Swych, ale na
ca³¹ niekoñcz¹c¹ siê wiecznoœæ.
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Bo¿ej i chwa³a Mistrza Niebieskiego objawia siê w s³aboœci mej, w której nieprzerwanie
umacniana jestem w Ukochanym, dziêki któremu otworzy³am siê na ca³y œwiat, który
w coraz wiêkszym stopniu ulega sekularyzacji uczestnicz¹c w walkach ideologicznych
i politycznych, i obecnie za przyczyn¹ Ducha Œwiêtego przeka¿ê jedynie tylko trzy ³aski
Bo¿e, które skopiowa³am ze swoich duchowych ksi¹¿ek, i które odwiecznie przeznaczone
by³y na ca³e Dzie³o S³owa Wcielonego, które w prawdzie i sprawiedliwoœci Jego prowadzê
w Nim, i które oparte jest o podstawy œciœle teologiczne, w zwi¹zku z czym nigdy nie zabraknie
mi nadziei w Panu naszym, który przecie¿ jest Ÿród³em wielkiej mi³oœci, nadziei, pokrzepienia
i odwagi.
2 marca 2013 r. po pó³nocy we œnie ukaza³ siê mi Syn Boga ¯ywego Jezus Chrystus
(Mt 16, 16), który ma s³owa ¿ycia wiecznego (J 6, 68) w niepojêtym odblasku Swym, który
tak czule i z wielkim wyrozumieniem, a tak¿e z radoœci¹ patrzy³ w oczy me, jak i w g³êbiê
serca i duszy mej, tak¿e w niepojêtej mi³oœci Jego tak odwa¿nie rzek³am do Niego:  Panie
Jezu etap pisania komentarzy ju¿ definitywnie zakoñczy³ siê i to przez niekompetentnych
ich odbiorców, którzy nie mogli znieœæ moich wznios³ych tekstów napisanych w Tobie, ale
przesi¹kniêta ¿yciodajnymi sokami ¿ycia Twego mê¿nie i wytrwale z pomoc¹ Tw¹ wszystko
pokonam na chwa³ê Imienia Twego. Na te moje s³owa Ukochany w duch mówi³ do mnie:
 Córko Moja, nie zwracaj uwagi na nikogo, bo tylko ja jestem Panem Twym i ja decydujê
o wszystkim. Dalsze s³owa by³y zbyteczne, bo by³am przesi¹kniêta Boskim Oblubieñcem,
tak¿e poi³am siê mi³oœci¹ Jego, w zwi¹zku z czym przebywa³am w ekstatycznym stanie
uwielbienia do Niego czyli ca³ym swoim jestestwem skosztowa³am przedsmak ¿ycia wiecznego,
który istnieje w wiecznej szczêœliwoœci.
4 marca 2013 r. we œnie zosta³am pogr¹¿ona w chaosie i w wielkiej rozpaczy, bo
znalaz³am siê w niewoli konsumpcjonizmu obecnego totalitarnego re¿imu, w którym
w nieludzkich warunkach torturuje, wiêzi, a nawet zabija siê bliŸnich nie tylko za przekonania
polityczne, ale równie¿ z nienawiœci do Pana naszego i Koœcio³a Jego. Gdy naocznie i tak
z bliska zobaczy³am jak wyrywa siê duchowe korzenie wiary katolickiej, i przyzwala siê na
kwitniêcie bezprawia i korupcji maj¹c przy tym za nic problem bezrobocia, to wówczas tak
duchowo cierpia³am jak Niepokalana przed Œwiêtym Krzy¿em Syna Swego Jezusa Chrystusa.
W tej wielkiej i beznadziejnej rozpaczy znalaz³am siê w duchowej wiêzi z duszami œwiêtymi
i b³ogos³awionymi, które wstawia³y siê za mn¹ u Boga, i w u³amku te¿ sekundy zobaczy³am
duszê przewielebnego B³ogos³awionego Jana Paw³a II - go, która w Niebie ju¿ od samego
pocz¹tku jest jako Œwiêta. W tej bolesnej ³asce zrozumia³am, ¿e poprzez moje cierpienia
p³acê za wiernoœæ Panu swemu i wynagradzam Mu za grzechy faryzeuszy Jego, którzy ³ami¹
i depcz¹ prawa Jego, jak i podstawowe prawa cz³owieka, abyœmy nigdy nie mogli stanowiæ
z Nim jednej jednoœci. Gdy przebudzi³am siê ¿arliwie modli³am siê do Niebieskiego Oblubieñca
mego, aby okaza³ mi Swoje mi³osierdzie i uczyni³ cud, aby w koñcu ca³y œwiat dowiedzia³
siê o Dziele Jego, które prowadzê w Imiê Jego, przez co niedowiarkowie przetr¹ oczy
cia³a, jak i duszy, ¿e tylko On ma pieczê nad wszystkim, który przecie¿ przemawia do
nas poprzez dzieje historii i znaki czasu.
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znalaz³a siê ona w du¿ej odleg³oœci od chmur maj¹c przed sob¹ jedynie Niebo, na tle którego
widoczna by³a dusza naszego B³ogos³awionego, ale od samego pocz¹tku Œwiêtego Jana
Paw³a II - go. Ca³e astralne cia³o duszy naszego Œwiêtego Papie¿a Polaka przepojone
z³otem emanowa³o promienie na du¿e odleg³oœci, tak¿e dusza ma znalaz³a siê w obrêbie
tych œwiec¹cych promieni, które razi³y oczy duszy mej, tak¿e bardzo bola³y j¹ powieki.
Ta przepiêkna sceneria mówi³a sama za siebie, ¿e dusza Œwiêtego Jan Paw³a II - go ¿yje
w g³êbokiej za¿y³oœci w Chrystusem, tak¿e jest ona zjednoczona poprzez Niego z Ojcem
Przedwiecznym w Duchu Œwiêtym ¿yj¹c w klimacie niepojêtej nadprzyrodzonej duchowoœci,
która przepaja j¹ do g³êbi. Dusza jego by³a pe³na majestatu Boskiego i jedynie w kierunku
duszy mej uczyni³a znak krzy¿a, co by³o wielkim b³ogos³awieñstwem na trudy mego
doczesnego pielgrzymowania, gdzie na obecnym etapie mej drogi duchowej niesamowicie
swêdz¹ i piek¹ mnie w³aœnie powieki, ¿e by³am nawet u okulisty. W tym ówczesnym
momencie dusza ma odebra³a w Boskim Oblubieñcu swym, ¿e jak dotychczas nie zas³u¿y³a
sobie jeszcze, aby mog³a przebywaæ ona w wiecznych œwiat³oœciach zmartwychwstania Jego,
tak¿e z wielk¹ mi³oœci¹ musi dog³êbnie pokonaæ mrok ukrzy¿owania Jego przebywaj¹c
jednoczeœnie w œwietle obecnoœci zmartwychwstania Jego. W tej opisywanej ³asce, to od razu
by³o wiadome, ¿e dusza ma by³a u wrót Nieba nie ze wzglêdu na swoje zas³ugi, których
przecie¿ nie ma i daleko jej te¿ do œwiêtoœci, jedynie tylko by³a ona tam z Mi³osierdzia
Boskiego Oblubieñca, który poprzez tê sceneriê da³ jej znaæ, ¿e ona nie jest za bardzo czysta,
bo przecie¿ razi³y j¹ Boskie promienie. Nasz drogi Jan Pawe³ II - gi za ¿ycia swego ¿y³
w klimacie g³êbokiej wiary, zawierzaj¹c siebie Najœwiêtszemu i Niepokalanej, tak¿e nieustannie
dawa³ œwiadectwo Ewangelii Chrystusowej g³osz¹c j¹ a¿ po krañce ziemi, dlatego te¿ dusza
jego odpoczywa w wieczystym pokoju Pana naszego, który nieustannie darzy j¹ œwiat³em,
mi³oœci¹ i moc¹ Œwiêtego Ducha Swego.
Z mi³oœci¹ i moc¹ prawdy Oblubieñca Niebieskiego, w g³êbokiej jednoœci z Nim
w wymiarze transcendencji Jego prowadzê i obecnie te¿ g³oszê duchowe Dzie³o Jego, które
pozwoli zagubionym owcom Jego wyjœæ z otch³ani tyranii i œmierci, aby móc otworzyæ siê
na nieskoñczonoœæ Nieœmiertelnego, który jest pe³en niepojêtej ³aski, mocy, m¹droœci
i wiedzy. Przesi¹kniêta radoœci¹ i mi³oœci¹ niezast¹pionego Pana mego w pe³nym zaufaniu
do Niego, swoim ¿yciem i œwiadectwem g³oszê swoje odwieczne powo³anie nieustannie
bior¹c przyk³ad z Piotra i Aposto³ów, którzy w sposób nad wyraz otwarty i mê¿ny g³osili
naukê Mistrza Niebieskiego, która zawarta jest w Ewangelii Jego.
Uczyni³am ca³kowity dar z ¿ycia swego dla najmi³osierniejszego Kap³ana Niebieskiego,
dlatego te¿ zanurzona w g³êbokiej mi³oœci Jego z pe³nym oddaniem s³u¿ê Koœcio³owi
Jego i Jemu Samemu, a poniewa¿ za wstawiennictwem Matki Jego Maryi znalaz³am siê
na najg³êbszych mistycznych g³êbiach, w zwi¹zku z czym zarzucam sieci na zagubione
dusze, aby móc je z³owiæ duchowym orêdziem Niebios dla niebiañskiego raju, w którym
w ca³kowitej jednoœci przebywaj¹ pojednane dusze ze Stwórc¹.
Jestem nad wyraz œwiadoma swojego odwiecznego pos³annictwa jakie otrzyma³am od
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tak¿e poi siê ona niewyczerpanymi strumieniami mi³osiernej mi³oœci Jego, przekazuj¹c
rozumowi memu chocia¿ niewielkie niepojêtoœci z bezkresu wiecznego, dlatego te¿ jêzykiem
mi³oœci staram siê przekazywaæ te donios³e wznios³oœci, które nie mieszcz¹ siê ani w pojêciach,
ani te¿ w formach.
Z radoœci¹, mi³oœci¹ i odwag¹ Oblubieñca Niebieskiego pe³niê swoje odwieczne
powo³anie, które pozwala duszy mej w szczególny sposób zanurzyæ siê w nieskoñczonej
mi³oœci Najœwiêtszego, który jest przecie¿ ostatecznym naszym celem i Ÿród³em si³y. Pan
mój i Bóg mój ( J 20, 28 ) nieustannie króluje w sercu i duszy mej, tak¿e ze spokojem
i pokor¹ znoszê wszelkie przeciwnoœci, g³osz¹c œwiadectwem ¿ycia swego Najœwiêtszego.
Obecnie przebywam w najciemniejszej nocy ducha w towarzystwie jedynie Boskiego
Odkupiciela, i w Nim powtórnie wyjdê z siebie na zewn¹trz, aby móc przebywaæ w twórczym
dzia³aniu Jego kontynuuj¹c duchowe Dzie³o Jego dla dobra owiec Jego, którym brakuje
mi³oœci do Niego Samego i do bliŸnich. Bez ³aski Mistrza Niebieskiego nic nie mogê
uczyniæ, a skoro jestem nieudolnym narzêdziem mi³osierdzia Jego, to jestem niczym jak
szczep winnego krzewu, którym jest On Sam, o¿ywiona limf¹ Jego Ducha ( Ojciec Œwiêty
Franciszek ).
Moja wewnêtrzna si³a zakorzeniona w Boskim Oblubieñcu powoduje, ¿e w duchu
mi³oœci Umi³owanego jestem gotowa na najwy¿sz¹ ofiarê, tak¿e w niezachwianej nadziei
w g³êbokiej duchowej radoœci i mi³oœci zawsze stawia³am czo³o wszelkim trudom, nabieraj¹c
si³ i m¹droœci w wewnêtrznym mêczeñstwie, bo przecie¿ w cierpieniach Ukrzy¿owanego
z³¹czona by³am i te¿ jestem z Nim Samym. Na mojej drodze doskona³oœci jestem bezgranicznie
wdziêczna Panu naszemu za ogrom otrzymanych ³ask na tych tajemniczych i nieprzeniknionych
drogach, które pozwoli³y duszy mej wejœæ w tajemnice œwiat³a Umi³owanego, które s¹
zacz¹tkiem ¿ycia wiekuistego.
Na swojej drodze duchowej dziêki ³asce Ojca Niebieskiego uto¿samiam siê z Nim
uczestnicz¹c w tajemnicach œmierci i zmartwychwstania Jego, dlatego te¿ Umi³owany daje
mi odwagê i m¹droœæ Sw¹, abym tylko mog³a zrealizowaæ duchowe Dzie³o Jego, na które
wype³ni³a siê pe³nia Jego, tak¿e dajê wiarygodne œwiadectwo nadprzyrodzonej misji swej.
Wiernie zachowujê naukê Wszechmocnego ( Mt 25, 34 ), dziêki któremu wesz³am w g³êbiê
jestestwa swego, tak¿e w ¿ywej wiêzi z Boskim Oblubieñcem nikt nie usidli mnie
w zmys³owych szponach, ¿ebym nie wiem jak krzywdzi³ mnie, bo wszelkie odrzucania
i zniewa¿ania mnie, jedynie wzmacniaj¹ dusz¹ m¹ w Ukrzy¿owanym, który przecie¿ jest
Ÿród³em mi³oœci naszej. Moc¹ Krzy¿a Boskiego Odkupiciela coraz bardziej jestem
przemieniana w Niego, wzrastaj¹c w nieœmiertelnej mi³oœci Jego, przy równoczesnym
te¿ poznawaniu Jego.
S z a n o w n y K s i ê ¿ e A r c y b i s k u p i e ju¿ 12 d³ugich lat jestem ignorowana
przez duchownych na moje wysy³ki w sprawie nadprzyrodzonej misji mej, którzy prawie
zawsze odpowiadali mi bezpodstawn¹ cisz¹, co jest niedopuszczalne i nie do przyjêcia dla
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i tak w Bogu w niewielkiej namiastce zosta³o ods³oniête, bo przecie¿ znajduje siê ono na mojej
stronie internetowej i to w kilkudziesiêciu listach zawartych do duchowieñstwa. Wszystkie
cierpienia, przeciwnoœci, a w szczególnoœci cisza na duchowe przesy³ki me w szczególnoœci
od poprzedników Waszej Ekscelencji dodawa³y mi si³y Bo¿ej w Dziele Bo¿ym, podczas
prowadzenia którego nad wyraz odpoczywam, co na pewno nie jest to zrozumia³e dla na
pó³ gwizdka kap³anów, którzy za nic maj¹ s³u¿bowy i moralny obowi¹zek zajêciem siê moj¹
nadprzyrodzon¹ misj¹. Pragnê zaznaczyæ, ¿e takie nieludzkie wszelkie zniewagi i szyderstwa,
które dosiêgaj¹ mnie poprzez milczenie na duchowe przesy³ki me oraz moje dotkliwe
cierpienia duchowe, jak i fizyczne powoduj¹, ¿e nad wyraz ochoczo i z radoœci¹ s³u¿ê
Umi³owanemu w nierozerwalnej wiêzi z Nim. Do koñca ¿ycia swego nie bêdê reagowa³a
na tê ju¿ niekatolick¹ ciszê z Watykanu, bo ja jedynie reagujê na wszelkie wytyczne, ale
od Boskiego Oblubieñca, który jest jedyn¹ moj¹ nienasycon¹ mi³oœci¹, z woli którego
z przeogromnej mi³oœci do Niego wype³niam testament Jego wzglêdem duszy mej g³osz¹c
w Dziele Jego wielkoœæ i chwa³ê Jego. Duchowni odpowiedzialni za przesy³kê do Prefekta
Kongregacji Nauki Wiary, jak i do Ojca Œwiêtego Franciszka nie maj¹c ¿adnego pojêcia
o nadprzyrodzonej misji mej wszystkie przesy³ki wrzucaj¹ najprawdopodobniej do kosza na
œmieci pragn¹c przez to, oczywiœcie w ich zniewolonym mniemaniu z³amaæ mi sumienie
i zablokowaæ misjê Bo¿¹, tak¿e oni wszyscy niczym nie ró¿ni¹ siê od najgorszych masonów
tego œwiata, którzy przecie¿ notorycznie ³ami¹ sumienia ludzkie, niszcz¹ dziedzictwa narodowe
oraz blokuj¹ wszelkie niewygodne przedsiêwziêcia, które s¹ dobrami dla owiec Bo¿ych.
Kilkanaœcie lat wstecz napisa³am takie oto zdanie w moich duchowych ksi¹¿kach
cyt.:  Rodzice Niebiescy ca³y czas wype³niam zamiary Wasze, i jako przybrana córka
Wasza pragnê naœladowaæ Was, aby poprzez pokorê uczestniczyæ w Waszych tajemnicach.
Mistrzowie Niebiescy za przyczyn¹ duszy mojej ukochanej Babci Katarzyny daliœcie mi
przepiêkny mistyczny sen ze statkiem i z wod¹, a w³aœnie w o d a jest symbolem Ducha
Œwiêtego, i tak bardzo pragnê byæ Wam uleg³a przy pomocy Waszej, aby wype³niæ wolê
Wasz¹. Duchu Œwiêty dawco m¹droœci, rozumu i nasz najukochañszy Pocieszycielu o¿ywiaj
i umacniaj córkê Boga A n n ê, aby przyjête przez jej duszê S³owo Przedwieczne by³o
godnie przekazane.
D u c h Œ w i ê t y zawsze doprowadza nas do ca³ej prawdy ( J 16, 13 ), a ci co
zamkniêci s¹ na Ducha Œwiêtego nie przyjmuj¹ niewyczerpanych bogactw Pisma Œwiêtego,
a poniewa¿ pozbawieni s¹ ³aski chrztu i mocy przyjmowania Œwiêtej Eucharystii, w zwi¹zku
z czym nie maj¹ mocy Ducha Œwiêtego, tak¿e bez jednoœci i mi³oœci w Panu naszym
serwuj¹ nam jedynie sodomiê nasi¹kniêt¹ kampani¹ bezpodstawnych oszczerstw nawet wobec
Papie¿a, aby tylko umniejszyæ rolê niezniszczalnego Chrystusowego Katolickiego Koœcio³a,
który przeznacza 40 dni na odnowienie ¿ycia duchowego wiernych.
K Przepe³niona radoœci¹ Ewangelii Zbawiciela z ca³¹ pasj¹ w Nim z pomoc¹
Królowej Aposto³ów i Matki Koœcio³a Maryi staram siê przekazywaæ jak najgodniej duchowe
Dzie³o Niebios i to w pe³nej prawdzie Ducha Œwiêtego, które mog³am w Nim uchwyciæ.
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przecie¿ wiadome jest, ¿e w Chrystusie zwyciêstwo sprawy jest zawsze pewne tym bardziej,
¿e dusza moja ma ci¹g³¹ ³¹cznoœæ z wieczystym ród³em Nieskoñczonej Dobroci. Dziêki
Trójcy Œwiêtej i Niepokalanej ogrom razy zazna³am spokoju duszy, bo Królestwo Bo¿e jest
w nas samych i kto mieszka w Bogu, a Bóg w nim, ten zawsze wydaje wiele owoców,
jak to podaje Pismo Œwiête.
W sobie mam wiele nieustraszonej energii, która pcha mnie coraz bardziej do
przekazania œwiatu ca³ego mojego odwiecznego powo³ania tym bardziej, ¿e wype³ni³a siê ju¿
pe³nia Bo¿a na przekazanie tego tak trudnego, a zarazem upojnego Dzie³a Niebios, z którego
czerpiê wiele œwiat³a i radoœci, i dusza moja zawsze bezgranicznie ufa Panu swemu, nawet
wbrew ludzkiej nadziei, bo przecie¿ wszystko to pochodzi z nie z tego œwiata, tak¿e szczêœcia
szukam nie w zmiennych warunkach bytu, co by³oby to dla duszy mej wiecznym potêpieniem
lecz w nieœmiertelnym Boskim Oblubieñcu.
Zniewolony œwiat, który wydaje barbarzyñskie owoce miêdzy innymi pod postaci¹
zamordowanych, niechcianych dzieci odbiera mi si³y, ale moc¹ Ojca Przedwiecznego
z wielkim trudem odcinam siê od tego wszystkiego dojrzewaj¹c duchowo do poznawania
niezg³êbionego bogactwa zbawczego misterium Nieœmiertelnego, który bardzo dobrze wie,
¿e dusza ma pragnie jedynie wiecznej, nienasyconej ¿ywej wody Jego. W tym przemijaj¹cym
doczesnym pielgrzymowaniu przenikniêta ¿ywym Duchem Pana mego podczas tajemniczej
Œwiêtej Eucharystii, kontemplacji czy te¿ podczas duchowego pisania Dzie³a Umi³owanego
wchodzê w pe³n¹ komuniê z Nim, w tajemnicze ¿ycie Jego, dlatego te¿ tak bezwarunkowo
pe³niê nad wyraz upojn¹ wolê Jego.
Na umi³owanej duchowej drodze mej wspó³pracujê z Chrystusem w Bogu, którego
mi³oœæ i wolnoœæ jest wielk¹ konkurencj¹ dla zniewolonego œwiata nape³nionymi k³amstwami,
gdzie “ wielcy ” tej obecnej Sodomy i Gomory za nic maj¹ wspó³pracê ze spo³eczeñstwem,
bo robi¹ wszystko, aby nie by³o jednoœci spo³ecznej, tak¿e w³adza nie s³ucha narodu (je¿eli
chodzi o Polskê, to sprawa jest zupe³nie inna, bo lewacy i libera³owie s¹ w totalnej opozycji),
a wszelkie konflikty rozwi¹zuje siê si³¹ przy narzuconych zniewolonych prawach, w których
najwa¿niejsze jest prawo mordowania nienarodzonych, niechcianych dzieci, jak i hañbi¹cych
i zbyt niewygodnych spraw, które dokonuj¹ siê nawet w zatrutym “ sumieniu ” Unii Europejskiej
jakim to jest fikcyjny i bezprawny Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka ( E T P C ), który
b³êdnie uwa¿any jest na œwiecie jako najwy¿szy i nieskazitelny organ sprawiedliwoœci.
Dziêki jedynie swojej nadprzyrodzonej misji dowiedzia³am siê jak nieludzko funkcjonuje
Trybuna³ w Strasburgu, bo skoro ona skierowana jest do wszystkich narodów œwiata, to
jej fundament dok³adnie musi byæ przebadany i poznany przez ca³y zniewolony œwiat czyli
moja krzywda moralna z 9. 10. 1985 r. zwi¹zana z bezprawnym nie nadaniem mi stopnia
doktora przez pseudonaukowców, dziêki której ca³a ludzkoœæ dowie siê równie¿ o tym
prawniczym strasburskim cielcu dzia³aj¹cym w oparciu o lewackie prawa, czyli jak widaæ
wszystko jest wzajemnie powi¹zane i tworzy idealn¹ mistyczn¹ wiêŸ, która zawarta jest
w Boskim Oblubieñcu.
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tak¿e jako zerowy autorytet s³u¿y on jedynie fikcyjnej sprawiedliwoœci, która ma wielki poklask
jedynie w dyktaturze relatywizmu, gdzie niszczy siê œlady chrzeœcijañstwa, ludzk¹ godnoœæ,
¿ycie najmniejszych istot w p³odach matek, maj¹c te¿ za nic niewygodne sprawy mimo,
¿e ma siê rzetelne dowody. W tym prawniczym europejskim stworze zobojêtniono na
rzeteln¹ sprawiedliwoœæ, dlatego te¿ pseudoprawnicy dopuszczaj¹ siê najprzeró¿niejszych
nadu¿yæ czyli przestêpstw zaciekle broni¹c swoich zniewolonych praw, które nacechowane
s¹ zbrodniczymi ustawami. Dzia³a tam pañstwo elit, które nie jest pañstwem obywatelskim,
tylko jest pañstwem zaw³aszczonym przez w¹skie grupy ( Prezydent Polski Andrzej Duda)
i w³aœnie te w¹skie lewackie grupy szczyc¹ce siê nietykalnoœci¹ ustali³y swoje wynaturzone
antyprawa, które zabijaj¹ niewygodne prawdy, czego jestem ¿ywym przyk³adem, co wszystko
to wpisuje siê jedynie w mroczn¹, spaczon¹ dyktaturê relatywizmu, dlatego te¿ nie ma co
dziwiæ siê, ¿e dosta³am tak¹ nieludzk¹ odpowiedŸ, z któr¹ liczy³am siê od samego pocz¹tku.
W zniewolonych czasach komunistycznych, postkomunistycznych i obecnie lewicowo
- liberalnych nie by³o i nie jest mo¿liwe ruszenie sitwy zarówno pseudonaukowej, jak
i pseudoprawniczej, ale w tej materii zda³am siê tylko pod kierownictwo Ducha Œwiêtego,
który jako jedyny mo¿e zaprowadziæ mnie do ca³kowitej prawdy ( J 16, 13 ), bo przecie¿
On oœwieca mój umys³, a poprzez mnie owce Bo¿e dowiaduj¹ siê z jakimi niesamowitymi
bezprawiami mamy do czynienia na re¿imowych uczelniach, centralnych komisjach do spraw
stopni i tytu³ów czy te¿ w prokuraturach, s¹dach i trybuna³ach. Ci pobratymcy bezprawia
wszystko robi¹ tak, ¿eby nie odpisywaæ, jak to mia³am zademonstrowane w³aœnie przez
c e n t r a l n ¹ k o m i s j ê d o s p r a w s t o p n i i t y t u ³ ó w z Warszawy, a poniewa¿
wysy³a³am do nich tak liczne pisma z licznymi te¿ dowodami mówi¹cymi o du¿ej wartoœci
mojej pracy doktorskiej, to na odczepnego za³atwili mnie tak, aby tylko kryæ swoich dawnych
komunistycznych towarzyszy, co wszystko to jest bardzo dobrze udokumentowane, nawet na
mojej stronie internetowej. Natomiast w przypadku prokuratur w niewygodnych sprawach przy
licznych i dobrze udokumentowanych dowodach, na które nie zwraca siê uwagi pisze siê na
odczepnego, ¿e sprawa nie kwalifikuje siê do wszczêcia œledztwa, jak mia³am to napisane przez
prokurator prokuratury okrêgowej M a ³ g o r z a t ê W o j c i e c h o w i c z ze Szczecina
lub te¿, ¿e sprawa jest niedopuszczalna, co orzek³ to w sk³adzie jednoosobowym niespe³na
rozumu sêdzia L. B i a n k u z fikcyjnego Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka,
a nastêpnie sêdzina z tego lewackiego trybuna³u G a b r i e l e K u c s k o - S t a d l m a y e r,
kiedy to zaskar¿a³am ten nieludzki trybuna³.
Na miarê moich ludzkich ograniczonych si³ przedstawi³am we Wszechmog¹cym prawdê
fundamentu wêgielnego nadprzyrodzonej misji mej, której oficjalny pocz¹tek datuje siê na
9. 10. 1985 r., który dokona³ siê w tym ba³wochwalczym systemie, który wyklucza, poni¿a
i zabija niewygodne i zbyt trudne sprawy, i mimo tego nieludzkiego re¿imu tej niesprawiedliwej
rzeczywistoœci, która przecie¿ do tej pory istnieje, dziêki lewackiej mafii nie podda³am siê
i stawi³am w Chrystusie czynny opór, o którym w pe³ni czasów i tak ca³y œwiat siê dowie.
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
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(Rz 1, 18) dla ca³ej ludzkoœci, dlatego te¿ ci zwolennicy k³amstwa i œmierci 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.
Na zak³amaniu, ob³udzie i œmierci buduje siê ca³y zdemoralizowany œwiat, tak¿e
deprawatorzy z³a wy¿ywaj¹ siê na dzieciach Bo¿ych, które reprezentuj¹ niemodny patriotyzm,
który oparty jest na ¿yciu i mi³oœci, dlatego te¿ niezmiernie radujê siê w Panu swym,
¿e za pomoc¹ swojej nadprzyrodzonej misji w sposób jawny mogê sprzeciwiæ siê wszystkim
ob³udnym gangsterom tego upad³ego œwiata, aby wiedzieli oni, ¿e w sprawach Bo¿ych nie
ma ¿adnych kompromisów, i ¿e droga wiecznego zatracenia prowadzi ich dusze do wiecznego
piek³a. Programowana laicyzacja ca³ej ludzkoœci z góry skazana jest na roztrzask Bo¿y, bo
Wszechw³adca tego œwiata, który jest zwyciêzc¹ œmierci, piek³a i szatana nie dopuœci na d³u¿sz¹
metê, aby w sposób jawny krzywdzono, poni¿ano i wyœmiewano siê z Niego w dzieciach
Jego, które id¹ drog¹ niepodleg³oœci i mi³oœci.
Zatapiam siê w Panu swym, który wyrwa³ mnie z nieprzyjació³ mocy i mimo,
¿e czasami prze¿ywam ciê¿kie chwile spowodowane nawarstwiaj¹cymi siê przeciwnoœciami,
to i tak przecie¿ Ukochany z czasem i jeszcze w tym czasie zawsze wyrywa mnie
ze wszelkiego rodzaju oszczerstw, szykan, chorób, a nawet i poniewierek, bo mi³oœæ
i prawda zwyciê¿y to wszystko w Nim, i jak to ju¿ niejednokrotnie pisa³am, ale nie
zaszkodzi jak jeszcze raz przypomnê, ¿e najwiêksza moc pochodzi w³aœnie z cierpienia.
Mistrz duchowego ¿ycia, Jezus Chrystus nieprzerwanie umartwia mnie w Sobie, dziêki
czemu otrzyma³am moc przetrwania w tym tymczasowym pielgrzymowaniu, dlatego te¿
jestem niezwyciê¿ona w Panu swym i poprzez duchowe Dzie³o Jego, które prowadzê w Nim
uderzam we wszystkich oficjalnych i nieoficjalnych wrogów Jego. Wrogowie prawdy i mi³oœci
wzbraniaj¹ siê przed badaniami niewygodnych spraw, i dosz³o ju¿ do tego, ¿e rz¹dz¹cy nie pe³ni¹
podstawowych obowi¹zków i to na ca³ym œwiecie, jedynie tylko propaguj¹ oni niesamowite
zak³amanie i niszczenie ¿ycia ludzkiego, nawet i w Polsce, gdzie rz¹dz¹cy i to z PiS - u
w tak wa¿nym g³osowaniu, które odby³o siê parê miesiêcy wstecz nie byli jednomyœlni
w sprawie ochrony ¿ycia od poczêcia do naturalnej œmierci, i to by³ dla mnie niesamowity
szok tym bardziej, ¿e deklarowali siê za ¿yciem, tak¿e bardzo to odchorowa³am i by³am
niemocna, bo przecie¿ duch wszystkich g³osuj¹cych za mordowaniem poczêtych niechcianych
dzieci powali³ mnie, ¿e z ledwoœci¹ porusza³am siê nawet po mieszkaniu i do niczego nie
mia³am werwy i w sumie znajdowa³am siê w takim letargu, bo przecie¿ nie mog³am te¿ spaæ,
co nie by³o uzale¿nione ode mnie. To haniebne g³osowanie w sejmie za kultur¹ œmierci
równoznaczne by³o z wymierzeniem do mnie haniebnej duchowej strza³y, która w ówczesnym
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który tak bardzo wspiera³ mnie, to zasnê³abym w Nim przed czasem nie wype³niwszy
w ca³oœci woli Jego wzglêdem duszy mej. Jako córka niezast¹pionego Trójjedynego Boga
w stanie agonalnym stojê pod krzy¿em Jezusa Chrystusa i poprzez moj¹ stronê internetow¹,
która wspomagana jest trochê przez mój profil, jak i w niewielkiej kropelce przez mój kana³
YouTube zaczê³am w Duchu Œwiêtym ju¿ publicznie przemawiaæ do ca³ego zdemoralizowanego
œwiata tym bardziej, ¿e umieszcza³am tak wiele komentarzy na wielu te¿ kana³ach na YouTube,
a wszystko to wpisane by³o w moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê, tak¿e dla wielu masonów jest
to niesamowity szok, bo przecie¿ oni wynaturzaj¹ prawa Bo¿e i odrzucaj¹ na potêgê
Boskiego Odkupiciela, który jest jedynym lekarstwem w ziemskim pielgrzymowaniu.
Mimo nieustannych i coraz to innych ziemskich poprzeczek dusza ma coraz bardziej
zahartowuje siê w Morzu Boleœci Bo¿ej, aby z woli Bo¿ej by³a ona ¯yw¹ Œwi¹tyni¹
Trójjedynego Boga. Na obecnym etapie mojej mistycznej nocy wiary, która jest nad wyraz
rozdzieraj¹ca i niezmiernie bolesna dozna³am wielkiej ³aski Bo¿ej, poniewa¿ najgorsze
ciemnoœci Bo¿e przekszta³ci³y siê w pe³n¹ uwielbienia mi³osn¹ noc ducha. W cichoœci
cierpiê fizycznie i wewnêtrznie, i przenikliwy ból duchowy daje mi poznaæ nieustanny
mistyczny ból Mistrzów Niebieskich, którzy tak bardzo cierpi¹ w ka¿dej grzesznej duszy.
Wielokrotnie ju¿ umiera³am i jak widaæ jeszcze nie umar³am, bo jeszcze nie nast¹pi³a pe³nia
czasu Bo¿ego, ale dziêkujê Zbawicielowi za wszystkie moje agonalne stany, które nieco
uœwiêci³y duszê m¹ i pozwoli³y jej mi³oœci¹ Bo¿¹ mi³owaæ Samego Stwórcê.
Id¹c w pokoju i mi³oœci Pana naszego przyjmujê wszystko z umi³owanej rêki Jego
wiedz¹c o tym, ¿e Ukochany i tak ju¿ wkrótce zabierze duszê m¹ do wiecznego wieczerzowania
Swego, ale póki co to jeszcze muszê realizowaæ wolê Jego, aby chocia¿ odrobinê ul¿yæ
w mêce Jego, dlatego te¿ sk³adam Mu nieskoñczone dziêki za wszystko to co czyni wzglêdem
grzesznej córki Swej. Mimo, ¿e wielokrotnie cierpia³am duchowo czy te¿ fizycznie,
ale nigdy, ale to przenigdy nie zaniedbywa³am siê w tak niepojêtym duchowym Dziele
Niebios, tak¿e zawsze kroczê za Pasterzem Niebieskim, który tak bardzo wspiera mnie
moc¹ i potêg¹ Sw¹. W wielkiej pokorze bez ¿adnych zastrze¿eñ zawierzy³am we wszystkim
Najœwiêtszemu i w oderwaniu od wszystkiego dojrzewam do pe³nej komunii w Nim czyli
jako oblubienica Jego dochodzê do doskona³ej intymnoœci z Nim, przez co dajê œwiadectwo
o niezmiernie wielkiej mi³oœci do Niego.
W modlitwie ustnej czy te¿ pisanej nieustannie jednoczê siê z Sercem Ukochanego,
aby moje ¿ycie by³o œwiat³em Niebieskiego Oblubieñca mego, który przecie¿ poprzez choroby
i nieustanne przeciwnoœci nape³nia mnie przecie¿ œwiat³em Ewangelii Swej, do której tak czêsto
siêgam w duchowej misji mej danej mi od Niego. ¯yjê dla Pana mego id¹c nieustannie
za Nim, dlatego te¿ mam czyniæ dobro, w zwi¹zku z czym nigdy n i e z a m k n ê s i ê
w s o b i e, bo za wiele otrzyma³am od Ukochanego, który nakaza³ mi dzieliæ siê
niepojêtoœciami Jego, które tak bardzo wkroczy³y w ¿ycie me, które zosta³o wczepione
w krzy¿ Chrystusowy, który jest przecie¿ drzewem ¿ycia i prowadzi dusze nasze do
wiekuistego zbawienia, o czym mówi nam nasza wiara. Pan nasz ¿ycia i œmierci umacnia
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tak¿e za pomoc¹ Œwiêtego Ducha Swego oœwieca mój rozum, aby nie zb³¹dzi³a w ciemnej
nocy ducha, dlatego te¿ z pe³nym oddaniem wspó³pracujê w budowaniu cia³a Jego, którym
to jest Koœció³ Jego. Na obecnym etapie mojej drogi œwiêtoœci mimo, ¿e jestem ogarniêta
mi³oœci¹ Oblubieñca Niebieskiego, ale mia³am mo¿noœæ spróbowania nad wyraz dotkliwych
duchowych cierpieñ Umi³owanego, który ³ask¹ i moc¹ Sw¹ nieustannie dzia³a we mnie
i przeze mnie, w zwi¹zku z czym owce Bo¿e w pe³ni czasów bêd¹ czytaæ w ¿yciu mym
Ewangeliê Wszechmocnego, dziêki której w duchu wiary z wielk¹ odwag¹ i nadziej¹ pod¹¿am
do portu zbawienia. Mimo, ¿e dusza ma tak czêsto wchodzi w Boskie ¿ycie Niebieskiego
Oblubieñca swego, a jednak od czasu do czasu doczesnoœæ spala ducha mego, tak¿e te
wewnêtrzne osch³oœci nie pozwalaj¹ duszy i sercu memu cieszyæ siê t¹ bezmiern¹ mi³oœci¹
Ukochanego, który przecie¿ pragnie, abym ¿y³a w jednej jednoœci i radoœci Jego, tak¿e ten
okres oczyszczania wewnêtrznego jest niezmiernie konieczny dla uœwiêcenia duszy mej, aby
ona dobrze pozna³a najg³êbsze duchowe cierpienia, które bez porównania s¹ boleœniejsze
od cierpieñ fizycznych.
W moim doczesnym pielgrzymowaniu w drobnych czy te¿ wielkich sprawach nic
nie osi¹gnê bez ³aski Boskiego Odkupiciela, który coraz bardziej przemienia duszê moj¹ na
podobieñstwo Swe, w zwi¹zku z czym z wielk¹ wdziêcznoœci¹, szacunkiem i mi³oœci¹
w smutku czy te¿ radoœci idê nieustannie za Ukochanym, aby w ¿yciu przysz³ym dusza ma
przebywa³a w nieskoñczonej mi³oœci Jego. Mocna jestem w Panu swym, bo On jest zawsze
ze mn¹, tak¿e przesi¹kniêta siln¹ mi³oœci¹ S³owa Wcielonego, który jest przecie¿ Ÿród³em ¿ywej
wody w silnej wiêzi z Nim czuwam w ciemnej nocy ducha, aby byæ oczami, ustami, rêkami
i sercem Boga w œwiecie, jak to uj¹³ Ojciec Œwiêty Franciszek na jednej ze swojej homilii.
£askawy i mi³osierny Jezus Chrystus w Swej wielkiej dobroci odcisn¹³ Œwiêt¹ Twarz
Sw¹ w twierdzy duszy mej, tak¿e zawsze jestem ws³uchana w najdrobniejsze s³owa Jego
wœród przeb³ogiej ciszy, która napawa mnie wielk¹ mi³oœci¹ Ukochanego. Gdy jestem
skoncentrowana na Boskim Oblubieñcu, to dusza moja nad wyraz raduje siê tajemnicami
Jego, jak i Nim Samym, a gdy dobiegaj¹ do mnie wiadomoœci z obecnej Sodomy i Gomory,
to wówczas przechodzê niesamowite wewnêtrzne mêki, które porównaæ mo¿na jedynie do
mêk potêpionych dusz. Z mi³oœci do niezast¹pionego Boskiego Oblubieñca poœwiêci³am siê
Jemu, dlatego te¿ nieustannie biorê przyk³ad z Niego, gdzie wrogowie Jego w niczym Mu
nie oszczêdzili, tak¿e wszystkie dotkliwe doœwiadczenia przyjmujê ze Œwiêtobliwej Rêki
Jego i w bólu czy te¿ w radoœci ¿yjê wed³ug Ewangelii Jego, aby mog³a wype³niæ siê
we mnie odwieczna wola Jego. W Trójjedynym Bogu, który nigdy nie opuœci mnie wype³niam
swoje odwieczne powo³anie, aby móc ratowaæ ca³¹ zniewolon¹ ludzkoœæ, która ¿yje jak chce
i robi co chce, aby tylko zadowoliæ siê krótkotrwa³¹, grzeszn¹, materialistyczn¹ przejœciowoœci¹.
Nieœmiertelny, który ¿yje w ka¿dym z nas ubogaca i przemienia duszê moj¹, aby
przyobleczona w si³ê, m¹droœæ i blask Jego œwiadczy³a ona o nieskoñczonym mi³osierdziu
Jego a¿ po wsze nieskoñczone czasy. Dusza ma w twierdzy swej obcuje sam na Sam ze S³owem
Wcielonym, który coraz bardziej wtajemnicza j¹ w tajemne niepojêtoœci Swe, dlatego te¿

- 22 ona tak bardzo pragnie opuœciæ to doczesne pielgrzymowanie, gdzie bezbo¿nicy tego œwiata
zach³ystuj¹ siê nieprawoœciami tej przemijalnoœci. Boski Oblubieniec, który stanowi centrum
¿ycia mego jest jedynym niewyczerpanym skarbem nie tylko dla duszy mej, ale dla wszystkich
dzieci Swych, tak¿e On wraz z Ró¿¹ Duchow¹ M a r y j ¹ zdobyli mnie tylko dla Siebie,
tak¿e objêli mnie macierzyñskim mi³osierdziem Swym, w zwi¹zku z czym jako aposto³ka
Ich Królestwa wraz z Nimi mogê wiele zrobiæ dla Nich i dla Ich dzieci, co nast¹pi to
w Chrystusie wiele lat po œmierci mej po d³ugim procesie badawczym w Kongregacji Nauki
Wiary ca³ej mojej nadprzyrodzonej misji.
N a j d o s t o j n i e j s z y A r c y p a s t e r z u ca³ej Kongregacji Nauki Wiary, gdy
dalej bêdê tak nieludzko traktowana, jak czyni³ to Wasz poprzednik, ¿e ignorowa³ moje
duchowe przesy³ki czyli ignorowa³ moje odwieczne powo³anie i nie bêd¹ przedsiêwziête
¿adne kroki, aby otworzyæ przewód badawczy mojej nadprzyrodzonej misji, to wcale siê tym
nie bêdê zra¿a³a, bo mimo, ¿e trochê cierpiê przez tê nieludzk¹ watykañsk¹ ciszê, ale dobrze
wiem, ¿e cierpienie jest mistrzem m¹droœci, i skoro dosta³am tak wiele si³y Bo¿ej do
realizacji duchowego Dzie³a Rodziców Niebieskich, to przecie¿ wszystko pokonam na Ich
Chwa³ê, i jak widaæ moja duchowa energia zwalcza wszelkie przeciwnoœci, które s¹
niezbêdne, aby przekazaæ œwiatu moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê wraz z poznanymi tajemnicami
duchowego œwiata, które s¹ zaledwie niewielkim r¹bkiem wszystkich tajemnic Królestwa
Niebieskiego. Co Pan rzeknie, to i uczyni (Ez 17, 24), tak¿e œwiête zamiary Jego nieodwo³alnie
spe³ni¹ siê ( Iz 46, 10 ), dlatego te¿ jestem spokojna o Dzie³o Jego, które odwiecznie by³o
zaplanowane na duszê moj¹, bo w pe³ni czasów ono i tak potrz¹œnie wszystkimi oprawcami,
tyranami i ludŸmi z³ej woli, którzy podaj¹ zak³aman¹ prawdê, ¿yj¹ k³amstwami, realizuj¹
swoje interesy oraz w sposób okrutny torturuj¹, morduj¹ niewygodnych i niepoprawnych
politycznie bliŸnich czy te¿ chrzeœcijan, aby mog³o kwitn¹æ imperium z³a na wzór Sodomy
i Gomory.
Najczcigodniejszy K s i ê ¿ e A r c y b i s k u p i e Ojciec Przedwieczny wybra³ duszê
moj¹ przed za³o¿eniem œwiata i z mi³oœci przeznaczy³ j¹ dla Siebie, jako przybran¹ córkê
przez Jezusa Chrystusa wed³ug postanowienia woli Swej ku Chwale Majestatu £aski Swej
( Ef 1, 4 - 6 ), tak¿e zamys³ów Boga nikt nie mo¿e wydrwiæ i nikt te¿ nie mo¿e w nie
godziæ, bo to co zacz¹³ Bóg, to i tak doprowadzi do szczêœliwego koñca pod warunkiem je¿eli
dusza bêdzie wierna Mu we wszystkim. Na rêce Waszej Ekscelencji w sprawie nadprzyrodzonej
misji mej wysy³am dwie takie same p³yty kompaktowe CD - R, na których w programie
PDF nagrane jest ca³e Dzie³o Bo¿e wraz z nowo napisan¹ tj. 30 - t¹ duchow¹ ksi¹¿k¹ pt.:
“ Zdobywanie mistycznego szczytu Góry Karmel ”, czêœæ 7 - ta, o czym wy¿ej wspomnia³am,
ponadto kopiê listu skierowanego do Ojca Œwiêtego Franciszka. Na tych p³ytach znajduj¹
siê równie¿ wszystkie moje listy wys³ane do Rady Europy i Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka, i otrzymane z tego Trybuna³u, co wszystko to znajduje siê w folderze: “ Kamieñ
Wêgielny Dzie³a Bo¿ego. ” Z chwil¹ otrzymania dowodu nadania tych wysy³ek do Watykanu,
to te dwa listy znajd¹ siê równie¿ na internetowej stronie mej.
Szczêœæ Bo¿e !
Anna Aniela Flak

