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Prefect  of  the  Congregation  for  the  Doctrine  of  the Fait
W a t y k a n   

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Drogi   Kardynale !    Z  pomoc¹  Niepokalanej  moc¹  Ducha  Œwiêtego  w  Oblubieñcu 
Niebieskim  ju¿  dawno  obumar³am,   aby  w  pe³ni  czasów  przynieœæ  plon  obfity  ( J 12,  24 ),
tak¿e   poprzez   upojne   cierpienia  w  czystej,  radosnej  i  mi³osnej  kontemplacji  uczestnicz¹c
w    tajemnicach   paschalnych   ukrzy¿owanego   i   zmartwychwsta³ego   Pana   naszego   latami 
by³am  przygotowana,   aby   móc   wyjœæ   na   ca³y  zniewolony  œwiat,  który  bezkarnie  tworzy
nad   wyraz   wynaturzone  prawa,   które   przestrzega   za   pomoc¹  si³y,  s¹dów  i  poprawnoœci 
politycznej.

Dziêki    nieskoñczonej    m¹droœci   Bo¿ej    dusza    ma    niejednokrotnie   przekracza³a
i  przekracza  granicê  skoñczonoœci  czyli  wymiar  ludzki  i  historyczny, dlatego te¿ nape³niona 
pokojem  i  nadziej¹,  pe³na  otuchy  w  Panu  swym  z  pomoc¹ ³aski przechodzi ona tak dzielnie
najprzeró¿niejsze  próby,   którym   nieustannie   towarzysz¹   zarówno   cierpienia  fizyczne,  jak 
i  duchowe.  Dusza  ma  w  szczególny  sposób  jedynie  w ciszy i pokoju dojrzewa w Chrystusie,
który  opromienia  jej  ¿ycie  œwiat³em,  mi³oœci¹  i  nadziej¹  Sw¹,   dlatego  te¿  ona  tak  bardzo
têskni   za   Ukochanym,    który    zawsze   wystêpuje   w   œwietlistej   i   lœni¹cej   szacie  wœród
jaœniej¹cego  blasku,  który  tak  intensywnie  rozchodzi  siê  od  Niego.

W  jednej  jednoœci  w  harmonii  objawienia  Kap³ana  Niebieskiego, w mi³osnym pokoju
i  sprawiedliwoœci  dusza  ma  wesz³a  w  Boskie skarby Pana swego, tak¿e odrobinê skosztowa³a
ona  przedsmak  wiecznej  szczêœliwoœci,   dlatego   te¿   ona  tak  bardzo  rwie  siê  do  jedynego
prawdziwego   piêkna,   które   wystêpuje   w   wolnoœci   i   prawdzie   Ukochanego,  tj.  w  Nim
Samym.

Dziêki  ³asce   i   mi³oœci  Ojca  Przedwiecznego  objawionego  w  Chrystusie  bez  granic 
zawierzy³am   nieskoñczonej   Bo¿ej   Opatrznoœci,    tak¿e    sercem    i    dusz¹    s³ucham   Ojca
Niebieskiego  w  mi³osnej  s³u¿bie  Jego,   która   pozwala   duszy   mej  coraz  g³êbiej  wchodziæ
w   misterium   œwiêtoœci   Jego.    Jedynie    w    duchu   wolnoœci,   pokoju   i   mi³oœci   Pasterza
Niebieskiego  mog³am  wejœæ   w   nadprzyrodzon¹   ciszê   Jego,   w   której   jestem  bez  granic
otworzona  na  upojne  ³aski  Jego. 

W  nieskoñczonej  mi³oœci  Pana  naszego,  który  nadaje  jedyny  sens  ca³emu ludzkiemu
¿yciu,   dusza   ma   ci¹gle   ¿yje  w  prawdziwych  ewangelicznych  Ÿród³ach  Jego,  poj¹c  siê  t¹
upojn¹  ¿yw¹  wod¹  Jego,  która  pozwala  jej  niejednokrotnie  ¿yæ  w ekstatycznych upojeniach 
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w  tym  niepojêtym  Przedsionku  Nieba,  które  jest  wstêpem  do  wiekuistego  zbawienia.

W   Niebieskim   Oblubieñcu   p³ynê    na    g³êbiach    chrzeœcijañskiej   nadziei,   mi³oœci 
i  wiary,  który  zawsze  zaspakaja  moje  najg³êbsze  pragnienia,  które  s¹  zgodne  z  wol¹ Jego, 
tak¿e  zatopiona  w  Ukochanym  ci¹gle  wewnêtrznie  jestem  odnawiana  w  Nim,  i nikt, ani te¿
nic   nie   odbierze  mi  nadziei  w  Panu  mym,  który  przecie¿  jest  centrum  ¿ycia  mego  w  tej
podró¿y  przemijaj¹cego,  ziemskiego  pielgrzymowania.

Ca³y  mój  umys³,  serce,  jak  i  dusza  s¹  nad  wyraz  zaanga¿owane  w Dzie³o Boskiego
Oblubieñca,  które  zawsze  rozpatrywa³am  w  powi¹zaniu  z dzie³ami ascetyczno - mistycznymi 
w   œwietle   Ewangelii   Boskiego  Odkupiciela,   tak¿e   w   g³êbokiej   i   wewnêtrznej  jednoœci
z  Ukochanym  stara³am  siê  jasno,  zwiêŸle  i  treœciwie  przekazywaæ  moje niezwyk³e duchowe 
¿ycie,  bo  przecie¿  dusza  ma  zosta³a  obdarzona  tak  licznymi  nadzwyczajnymi ³askami przez
Pana  naszego.

8 d³ugich lat  by³am  ignorowana  przez  duchowieñstwo,  które  na  moje  pracoch³onne, 
m¹dre   i   kosztowne  wysy³ki  odpowiadali  cisz¹,  co  jest  niedopuszczalne  i  nie  do  przyjêcia 
dla  namiestników  Chrystusa,  którzy  tak   d³ugo  tuszowali  moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê  przez 
bezpodstawn¹  ciszê.   Jestem   œwiadkiem   œwiêtej  prawdy  Mistrza  Niebieskiego,  dla  którego 
pokornie,   w   odwadze   i   wytrwale   pracujê   dla   dobra   agonalnego   Koœcio³a   Jego,  tak¿e 
z  mi³oœci  do  prawdy  Boskiego  Oblubieñca  nie  cofnê  siê  przed  niczym,   bo   jestem  i  bêdê
pos³uszna  jedynie  Panu  swemu  i  to  a¿  do  samej  œmierci  swej,  która bêdzie najszczêœliwsz¹
chwil¹  ¿ycia  mego,  bo wówczas dusza ma nareszcie przekroczy próg odwiecznej œmiertelnoœci,
ale  ju¿  na  ca³¹  wiecznoœæ.  

S z a n o w n a   E m i n e n c j o,   tak   jak   Biskup   Rzymu,   tak   i   ka¿da  owca  Bo¿a 
pracuje   na   swój   wizerunek,   z   tym,  ¿e   niepokorni   i   nierzetelni   kap³ani  rani¹cy  Jezusa
Chrystusa   spowodowali  i  powoduj¹  agoniê  Koœcio³a,   która   ratowana  jest  przez  oddanych 
synów  i  córki  Pana  naszego,   który   oddane   dusze   prowadzi  do  Przenajœwiêtszego  �ród³a 
¯ywota  Swego,  tak¿e  najwy¿sza  ju¿  pora,  aby  Wasza  Eminencja  zaczê³a  pracowaæ na swój 
wizerunek   przerywaj¹c   krêg   bezpodstawnego   milczenia  w  sprawie  nadprzyrodzonej  misji 
mej,   która   skierowana   jest   do   ca³ego  zniewolonego   œwiata,   i   rozpoczê³a   odpowiednie 
kroki,  aby  móg³  rozpocz¹æ  siê  jej  proces  badawczy  w  Kongregacji  Nauki  Wiary.

Od   ostatniej   wysy³ki   do   Waszej  Œwiêtobliwoœci  up³ynê³o  5 miesiêcy,  i   jak  dot¹d
nie  widaæ  ¿adnego  znaku  ¿ycia  z  Watykanu  w  duchowym  Dziele  Pana  naszego,  który jest
jedynym  wiecznym  ¿yciem,  i  w³aœnie  w  tym  czasie  w  Umi³owanym  napisa³am  kolejn¹,  tj.
25 - t¹   duchow¹   ksi¹¿kê   z   zakresu   teologii   duchowoœci   mistycznej   pt:   ¡   Zdobywanie 
mistycznego szczytu Góry Karmel ¢ , czêœæ  2 - ga ( 60 stron),  tak¿e  ca³a  moja nadprzyrodzona 
misja  oprócz  tej  wymienionej  ksi¹¿ki  sk³adaj¹cej  siê  z  dwóch  czêœci,   zawarta  jest  jeszcze
w   nastêpuj¹cych   ksi¹¿kach:   ¡  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) 
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i  ¡  ¯ycie   mistyczne   Anny  Flak   na   ciernistej   i   mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  ¢ ( 9  czêœci ). 
Na  obecn¹  dobê  czasu  sk³ada siê ono z  33 - ech folderów, które zawieraj¹ 381 podfolderów na 
3787  stron  ( 149 MB  w  programie  PDF ).   

Skoro   poœwiêci³am   siê    na    niebiañsk¹    s³u¿bê    cierpi¹cemu,  zmartwychwsta³emu
i   wniebowst¹pionemu   Panu   naszemu,   który  przyoblek³  mnie  w  mi³oœæ  i  prawdê  Sw¹,  to
wiadomo,  ¿e  broni¹  mi³oœci  i  prawdy  pokonam wszystko  w  Nim,  dodaj¹c  przez to wielkiej
odwagi  owcom  Bo¿ym,  które  boj¹  przeciwstawiæ  siê  sferze  œwieckoœci  tj.  profanum,  która
pragnie  pogr¹¿yæ  nas  wszystkich  w  odmêtach  rozpaczy   za   pomoc¹  przemocy,  terroryzmu,
zbrojnych  konfliktów,  aborcji,  eutanazji,  g³odu  i  wynaturzonych  praw.

W   pe³nej   komunii   z   Trójjedynym   Panem   naszym  ¿yjê   w   sferze  œwiêtoœci  czyli
w  sferze  sacrum,   gdzie   wystêpuje   nie  tylko  œcis³a  harmonia  pomiêdzy  rozumem  i  wiar¹,
ale  równie¿   pomiêdzy  œwiatem  przyrodzonym  i  nadprzyrodzonym,  o  czym  potwierdzaj¹  tê 
tezê  tak  liczne  znaki  czasu,  które  dosyæ  czêsto  przedstawiam w duchowym Dziele Boskiego
Mistrza,  który  udzieli³  mi  charyzmatu  odczytywania znaków czasu w œwietle Ewangelii Swej,
przez  co  sta³am  siê  czytelnym  pomostem  pomiêdzy  Nim  a  ca³ym  zniewolonym  œwiatem.

Na  mej  drodze  œwiêtoœci  ¿yjê  Trójjedynym  Bogiem,  który  odkupi³  nas  przez œmieræ
i  zmartwychwstanie  Swoje,  i   z   pomoc¹   Jego  odczytujê  znaki  obecnoœci  Jego  w  ludzkiej
historii,   które  wkomponowane  s¹  w  duchowe  Dzie³o  Jego,   które   w   duchowej  ¿arliwoœci 
prowadzê  w  Nim  ( kard.  Tarcisio  Bertone ).

Ojciec  Przedwieczny  zbli¿y³  siê   do   duszy   mej  w  Synu  Swoim  Jezusie  Chrystusie
poprzez  Ducha  Œwiêtego,   w   zwi¹zku  z  czym  u¿yczy³  mi  œwiat³a  Swego  i  si³y  Swej,   co 
jest  niezbêdne  do  wykonania  Dzie³a  Jego,  tak¿e  w  œwietle  prawdy  i  mi³oœci  Jego  poprzez
trudy,  osch³oœci  i  cierpienia  dusza  ma  pod¹¿a  do  Królestwa  sprawiedliwoœci i prawdy Jego,
aby  móc  wiecznie  ucztowaæ  w  najdoskonalszej  chwale  Jego. Jako córka Œwiat³oœci Œwiêtego 
i  Sprawiedliwego  z  Najsprawiedliwszych  tj.  Pana  naszego,   który  jest  dawc¹  ¿ycia  ( Dz  3, 
14 - 15 )   przebywam  w  trynitarnej   mi³oœci   Jego,   a   poniewa¿   dusza   ma   podczas   snów 
wielokrotnie   przekracza   w   Nim   granicê   czasu  i  przestrzeni,   to   ona  w  Nim  przebywa³a 
równie¿  w  krêgu  nadprzyrodzonego  œwiat³a  i  tajemnic  Jego  w  odblaskach  chwa³y  Jego.

Poprzez  duchowe  Dzie³o Mistrza Niebieskiego adorujê Go i wychwalam nade wszystko, 
tak¿e  w  jednej  jednoœci  z  Ukochanym  dusza  ma  wchodzi  w  odwieczne  prawdy Jego, które 
maj¹  miejsce  w  nadprzyrodzonej,  transcendentalnej  rzeczywistoœci  Jego,  w niewyczerpanych 
Ÿród³ach  ¿ycia  wiecznego.  Gdy  we  œnie na czas okreœlony dusza ma opuszcza w Umi³owanym
tymczasow¹,  cielesn¹  pow³okê  sw¹,  to ona nierozerwalnie z³¹czona jest z Nim, który prowadzi
j¹  do  coraz  g³êbszego poznania prawd Swych,  które  znajduj¹ siê w uporz¹dkowanej harmonii,
która  przelewa  siê  równie¿  na  doczesnoœæ,  bo przecie¿ znaki czasu zawsze bada siê w œwietle
Ewangelii  Boskiego  Zbawiciela  i  Matki  Jego,  Maryi.

Moc¹   i   m¹droœci¹   Ducha   Œwiêtego   dajê  œwiadectwo  nadprzyrodzonej  misji  swej, 
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któr¹  wykonujê  w  Oblubieñcu  Niebieskim,   dziêki   któremu   uczestniczê   w   Boskim  ¿yciu
Jego,    dlatego   te¿   bez   ¿adnych   granic   pracujê   dla   Umi³owanego,   bo   przecie¿   jestem
zwiastunem    nieskoñczonej    mi³oœci   Jego.    Otoczona    mi³osiern¹    dobroci¹   Przewodnika
Niebieskiego,  Jezusa  Chrystusa  w  prawdziwej  wolnoœci  Jego  tak pewnie realizujê odwieczne
powo³anie   na   drogach   mego   codziennego   pielgrzymowania,   aby   móc   jak   najrzetelniej
przekazaæ  Dzie³o  Niebios  dla  zdemoralizowanego  œwiata,   który  tak  bardzo  spragniony  jest 
duchowoœci,  w  której  mo¿na  ¿yæ  bez  granic  ukrzy¿owan¹  mi³oœci¹  Pana  naszego.

Z  niez³omn¹  odwag¹  Pasterza  Niebieskiego  tak  wiernie pe³niê wolê Jego, aby poprzez
to   bezgraniczne   oddanie   Oblubieñcowi  Niebieskiemu  móc  odrobinê  pocieszyæ  Go  w  tych 
mrokach  nieprawoœci  i  wynaturzeñ,   które   zalewaj¹   ca³¹   ziemsk¹  rzeczywistoœæ,  która  tak
bardzo  przesi¹kniêta  jest  k³amstwami,  cierpieniami  i  œmierci¹.  Mimo, ¿e dusza ma wychodzi 
poza  czas  i  poza  przestrzeñ,   ale   w   radoœci,   nadziei  i  mi³oœci  Pana  naszego  ¿yjê  jeszcze 
w   czasie   i    przestrzeni  nieustannie  bêd¹c  oczyszczana  i  uzdrawiana  w  Ukochanym,  tak¿e 
duchem   zawsze   ¿yjê  w  wiecznoœci  Najœwiêtszego,   który   jest   wszystkim   we   wszystkim 
( 1Kor 15, 28 ).

P³omieñ  mi³oœci  Boskiego  Oblubieñca  przenikn¹³  na  wskroœ  duszê,   jak  i  serce  me,
w   zwi¹zku   z   czym   ogarniêta  jestem  wodami  wody  ¿ywej,  tj.  mym  Umi³owanym,  dziêki
któremu  sta³am  siê  dzieckiem  œwiat³oœci,  które  wesz³o  w  tajemnicê  jednoœci  z Nim Samym
( 1 J,  3 ),  dlatego  te¿  w  duchu  g³êbokiej  komunii  z  Niebieskim  Panem  mym dusza ma ¿yje
w  prawdzie  i  mi³oœci  Jego,   co   wszystko   to   napawa  j¹  niepojêcie  mocn¹,  niezwyciê¿on¹ 
energi¹  Jego,  dla  której  nie  ma  ¿adnych  przeszkód,  ani  te¿  trudnoœci. 

Jako   dziecko   œwiat³oœci   Boskiego   Nauczyciela  ( J 12,  36)   mam   otworzone   oczy 
i   serce   na   œwiat³o   Ducha   Œwiêtego,   i   czerpiê   œwiat³o   i   si³ê  z  wiary,  co  wszystko  to
w  sposób  wymowny  zwi¹zuje  mnie  z  Umi³owanym,  który  jest  pe³en  ³aski  i  prawdy  ( J  1, 
14 ),   i   który   kieruje   nie   tylko  histori¹   mego   ¿ycia,   ale  i  dziejami  ca³ej  ludzkoœci,   co 
wiemy  na  ten  temat  bardzo  dobrze  z  Pisma  Œwiêtego. 

Jako  Samarytanka  Pana  naszego  jestem  niezachwiana  w  pe³nieniu  woli  Jego  i biorê 
przyk³ad  z  Matki  Jego,  Maryi,   dlatego   te¿   nigdy,   ale  to  przenigdy  nie  straci³am  nadziei 
w  tak  wielkim,  upojnym  Dziele  Pana  mego,   które   prowadzi   je   On   Sam   we   mnie,   bo 
przecie¿  moje  dzia³anie,  to  jest  praktycznie  ¿adne.

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.
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Moje  wszystkie  wysi³ki  w  sprawie  Dzie³a  Nieœmiertelnego  s¹  niezmiernie  cenne dla
Umi³owanego,  który  tak  bardzo  przynagla  mnie  w  wype³nieniu testamentu Swego wzglêdem
duszy  mej,   która  tak  bardzo  poi  siê  w  teologicznych  i  liturgicznych  niepojêtoœciach  Jego,
które  przecie¿  s¹  zadatkiem  ¿ycia  wiecznego.

Z  mojego  ¿ycia  uczyni³am  ca³kowity  dar  dla  Pana  naszego, tak¿e rozpalona mi³oœci¹
Najœwiêtszego   zawsze   odpowiadam   na   ³askê  Jego   ¿yj¹c   w   bliskiej  duchowej  za¿y³oœci
z   Boskim  Oblubieñcem,   któremu  jako  jedynemu  jestem  wierna,   i  oczywiœcie  Koœcio³owi 
Jego.   Pe³na  radoœci  i  pogody,  nawet  wœród  przemijaj¹cych  katuszy,   w   samotnoœci  z  dala
od  ludzi  najlepiej  kontemplujê  Pana  naszego,   który   duchowo   tak   bardzo   odnawia   mnie 
w  Sobie,  przez  co  dusza  ma  mo¿e  uczestniczyæ  w  tajemnicach  Jego,  które  s¹ tajemnicami 
¿ycia,  prawdy  i  mi³oœci.

Dzie³o  Wszechmocnego,  które  w  wolnoœci  Jego  prowadzê  w Nim oparte jest jedynie 
na  Nim,   i   On   jedyny   jest   inspiruj¹c¹   i   napêdow¹   si³¹   na   mej   drodze  wiary,  mi³oœci
i   nadziei,    która    jest    wolna   od   wszelkiej   nienawiœci   i   przemocy,   tak¿e   przenikniêta 
Ukochanym  przesy³am  prawdziwe  i  mi³osne  orêdzie  nadziei w Nim dla ratowania wszystkich
z³oczyñców   tego   œwiata,    jak    i    ofiar    wojen,    terroryzmu,   porwañ,   niesprawiedliwoœci
i  wynaturzonych  praw  czyli  dla  wszystkich  oziêb³ych  i  zagubionych  dusz.

Na  mej  duchowej  drodze  ewangelicznych  b³ogos³awieñstw  jestem spragniona jedynie
mi³oœci,  sprawiedliwoœci  i  pokoju  Najœwiêtszego,  dziêki  któremu  otrzyma³am  ogrom  darów
od   Niego,   z   którymi   poprzez   duchowe   ksi¹¿ki  dzielê  siê  z  ca³¹  ludzkoœci¹,  aby  mog³a
zakie³kowaæ   mi³oœæ  Umi³owanego  w  duszach  oziêb³ych  i  zagubionych  do  Niego,  jak  i  do
bliŸnich.  Z  woli  S³owa  Wcielonego  wesz³am  w  bezwarunkow¹,  wieczn¹  mi³oœæ  i  m¹droœæ
Jego,  tylko  trzeba  zaznaczyæ,  ¿e  m¹droœæ  ma  pochodzi  g³ównie  z  mej s³aboœci i niewiedzy,
któr¹  doskonalê  i  wzmacniam  dziêki  w³aœnie  mocy  Bo¿ej,  tak¿e  jestem silna w Ukochanym
pokornie  wype³niaj¹c  odwieczne  zamys³y  Jego  wzglêdem  duszy  mej.

Wszechw³adny  Boski  Pasterz  doprowadza  Dzie³o Swe do jak najwiêkszej doskona³oœci
dla  dobra  Koœcio³a  Swego,   dlatego   te¿   w   odwadze   podjê³am   duchow¹  s³u¿bê  na  rzecz
wiary    Koœcio³a    katolickiego,    jedynego    prawowitego    w    ca³ym   Wszechœwiecie,   tak¿e
we   wszystkim   jestem   zdana   na   wolê   najdoskonalszego  S³owa  Wcielonego,  który  dziêki
Swej  wiecznej  i  nieskoñczonej  mi³oœci  zawsze  ratuje  mnie  w  Sobie,  abym mog³a odwa¿nie 
wype³niæ  odwieczny  testament  Jego  wzglêdem  duszy  mej. 

W  wielkiej  przyjaŸni  z  Boskim  Odkupicielem   ¿yjê   dla   prawdy   Jego,   któr¹  mam 
przekazaæ   grzesznym   owcom   Jego,   tak¿e    w    ¿arliwej   mi³oœci   do   Ukochanego   jestem
nieugiêta  w  prawdzie  Jego  podaj¹c  same  pewniki  z  nadprzyrodzonej misji mej, dziêki której
dusza  ma  przyobleczona  w  Pana  swego  przebywa  w  jednej  troistoœci  w Trójjedynym Bogu.

 
Z   jak   najwiêksz¹   mi³oœci¹,  pokor¹  i  wiernoœci¹  pe³niê  wolê  Najœwiêtszego,  dziêki

któremu  wznios³am  siê  ponad  ca³y  zdemoralizowany  œwiat,  który  ¿yje  w niewoli  k³amstwa 
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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 
zamro¿one  sumienia  i  serca  na  solidarnoœæ,  wolnoœæ  i  sprawiedliwoœæ,  która  oparta  jest  na
Ewangelii  pokoju  i  mi³oœci  Pana  naszego. 

Na  mej  drodze  na  duchow¹  Górê  Karmel  nieustannie  trwam w Panu swym i dzia³am
zgodnie   z   wol¹  Jego,   tak¿e   rozpalona   mi³oœci¹   do   Niego   doœwiadczam   mi³oœci   Jego
trafiaj¹c  mi³osnym  mieczem  S³owa  Jego  do  oziêb³ych i zagubionych serc i dusz.  Moje teksty
pisane  w  Panu  naszym  przesycone  s¹  s³owami  Ewangelii  Jego,   i   one   zawsze   nak³aniaj¹
nas   wszystkich,   abyœmy   wszyscy   zanurzyli  siê  w  zbawczej  mi³oœci  Boskiego  Oblubieñca
daj¹c   œwiadectwo   mi³oœci   i   prawdzie   Jego,   co  wszystko  to  zaprowadzi  dusze  nasze  do
wiekuistego  zbawienia  w  Ukochanym.

Jako   œwiadek   Bo¿ej   m¹droœci   i   mi³oœci   poprzez   pisanie   w  Boskim  Oblubieñcu 
odrobinê  kojê  têsknotê  za  Nim,   a   poniewa¿   Ukochany  œwiat³em  Swym  przewodzi  duszy 
mej   w   ciemnej   nocy   ducha,   tak¿e   niejednokrotnie   w   najg³êbszym   i   najdoskonalszym
doœwiadczeniu   duchowym   doznaje   ona   moc   nadprzyrodzonej   s³odyczy,    która    przecie¿
pochodzi  z  najczystszej  mi³oœci  Pana  naszego,   który   z   mi³oœci  do  nas  odkupi³  nas  przez
mêczeñstwo  Krzy¿a  Swego.

Dziêki  najmi³osierniejszej  ³asce  Pana  naszego  dusza  ma  przebywa  w g³êbinach ¿ycia
transcendencji  Jego,   tak¿e   w   znaku   niezachwianej   nadziei  Pana  naszego  pod  dzia³aniem
transcendentalnego  Ducha  Œwiêtego   w   Ÿródle  wiecznoœci,  pokoju  i  mi³oœci  Najœwiêtszego
zostawiê  po  œmierci  swej  duchowy  owoc  Niebios  pod  postaci¹  moich  duchowych  ksi¹¿ek,
z   których  jasno  wynika,   ¿e  ¿ycie  swe  ca³kowicie  poœwiêci³am  Chwale  Bo¿ej  i  dla  dobra
bliŸnich,  którzy  maj¹  za  nic  szacunek  do  bliŸniego.

Dusza  moja  nad  wyraz  czêsto  œciera  siê  z  dwoma  œwiatami,  które s¹ przeciwstawne
ze sob¹,  bo  kiedy  ona  schodzi  do  œwiata  k³amstwa  i  œmierci  w  realnie istniej¹cej doczesnej 
rzeczywistoœci,   który   budowany  jest  na  nienawiœci  i  rozkochany  w  aferach  rozporkowych, 
to  ona  czuje  siê  autentycznie  tak,  jakby  by³a  w  ¿ywym  piekle,   tak¿e   nie   ma   co  dziwiæ 
siê  jej,   ¿e   ona  tak  bardzo  têskni  za  œwiatem  wiecznej  mi³oœci,  w  którym  króluje  jedynie 
niepojêta  dobroæ  i  s³odycz  kochania  wszechpotê¿nego  Ojca  Niebieskiego.

Zniewolony   œwiat   rozdarty   konfliktami,   wojnami,   przemoc¹,   niesprawiedliwoœci¹,
zwyrodnieniowymi   prawami    odczuwa    nie    tylko   g³ód   chleba   powszedniego,   a   przede
wszystkim  g³ód  chleba  wiekuistego,  który  w  niewielkiej  namiastce  przekazujê w duchowym
Dziele  Jego,  które nasi¹kniête  jest  ogromem  znaków  czasu, aby œwiat uwierzy³ mi  (J 17, 21),
¿e    zosta³am   pos³ana   przez   Najœwiêtszego,    aby    móc    wype³niæ    zbawcz¹    wolê    Jego
w  mi³osiernej  mi³oœci  Jego.   Z   wielkiej   mi³oœci   do   Oblubieñca   Niebieskiego   dusza   ma
wszystko  prze¿ywa  w  Nim,  tak¿e  jest  mocna  w  Nim,  i  moc¹,  mi³oœci¹  i  w  prawdzie Jego 



- 7 -

pod¹¿a  do  portu  zbawienia,  aby  móc  wiecznie  ¿yæ  w  mi³osiernej  mi³oœci  Ukochanego.

Mi³ujê  samotnoœæ  i  wewnêtrzne  wyciszenie,  bo tylko wówczas mogê byæ w ca³ej pe³ni 
przyobleczona  i  przesi¹kniêta  mi³oœci¹  Boskiego  Oblubieñca,   który   da³   mi  do  wykonania 
tak  upojne  Dzie³o  Swe,  które   w   wierze  i  nadziei  wykonujê  w  Nim  na  wiekuist¹  chwa³ê 
Jego.   Mam   byæ   oblubienic¹   Pana   mego   jedynie   w   Œwiêtym   Krzy¿u   Jego  czcz¹c  Go 
w  Duchu  i  Prawdzie  Jego,  dlatego  te¿  zwi¹zana  w  wolnoœci  wêz³em  mi³oœci  Ukochanego
w    œwietle    wiecznego   œwiat³a   Jego   swoim   ¿yciem   dajê   niez³omne   œwiadectwo   walki 
o  duchowe  Dzie³o  Jego.

W   nadziei,   radoœci   i   mi³oœci   Pana   naszego   oœwiecona   Œwiêtym   Duchem   Jego 
przesz³am  proces  stopniowego  rozwoju  duchowego,  abym  mog³a  w  bólach  rodzenia  wydaæ
jak  najdoskonalszy  owoc  nadprzyrodzonej  misji  mej,   która   odwiecznie   by³a   zaplanowana
na   dusz¹   m¹,    dlatego   te¿   wszelkie   utrapienia,    osch³oœci   i   krzy¿e,   to   s¹   szczególne
b³ogos³awieñstwa,   bo   mogê   uczestniczyæ   w   mêce   Ukochanego,   a   po   drugie  wszystkie 
moje  smutki  i  cierpienia  w  ¿yciu  przysz³ym  bêd¹  policzone.

K  Dzie³a  Bo¿ego,  które  prowadzê  nikt  nie  zamknie  w pewne schematy w widzialnej 
przestrzeni  i  w  czasie,  bo  po  prostu  ono  nie  podlega  ¿adnym  strukturom  ani  te¿  ob³udnej 
poprawnoœci  politycznej.   Dzie³o   Bo¿e,   które  prowadzê  to  wiadomo,  ¿e  nie  jest  na  mnie, 
tylko  na  duszê  m¹,  która  zosta³a  wybrana  spoœród  wielu  powo³anych,  dlatego te¿ doceniam
Wszechmog¹cego   za   tak   szczególne   wyró¿nienie,   ¿e   dusza  ma  mo¿e  wchodziæ  w  Nim 
w  niepojêtoœci  Jego,  kiedy  we  œnie  ona  opuœci  w  Nim  cia³o,  bo przecie¿ te tajemne sprawy 
Jego  niewymownie  nasycaj¹  j¹  Nim,  a  to,  ¿e  opisujê  je  w  swoich  mistycznych  ksi¹¿kach, 
to  jeszcze  raz  prze¿ywam  to  wszystko,   tylko   oczywiœcie   bez   porównania   w   mniejszym 
natê¿eniu.

Akt  mojej  wolnej  woli  z³¹czy³  siê  z  umi³owan¹  wol¹  Bo¿¹,   tak¿e  z  woli  Stwórcy
poprzez  prawdê  i  mi³oœæ  Jego  dosz³am  do  rzeczy  niezwyk³ych,   dlatego   te¿   ducha   mego 
nikt  nie  z³amie,  bo  przecie¿  w  duchu  Bo¿ym  s³u¿ê  mi³oœci  Bo¿ej,  jak  i  mi³oœci  ludzkiej. 

Duchowa   misja   ma  dana   mi   od   Mistrza   Niebieskiego,  to  nie  tylko  b³ogi  dialog 
z   Nim  Samym,   ale   przebywanie   równie¿   w   niepojêtej   mi³oœci   Jego   oraz   poznawanie
niezg³êbionych,   ukrytych   i   tajemniczych  m¹droœci  Jego  ( 1 Kor 2, 7 ),   które   zosta³y   nam 
objawione  przez  Ducha  Œwiêtego,   tak¿e   ¡ cz³owiek   zmys³owy  bowiem  nie  pojmuje  tego,
co  jest  z  Bo¿ego  Ducha.   G³upstwem  mu  siê  to  wydaje  i  nie  mo¿e  tego  poj¹æ,   bo   tylko
duchem  mo¿na  to  zrozumieæ ¢ ( 1 Kor 2, 14 ),  jak  to  te¿  zaznaczy³  papie¿  emeryt Benedykt
XVI - ty  z  jednej  ze  swojej  homilii.

Prowadzenie  duchowego  Dzie³a  Pana  naszego,   które   z   wielk¹   mi³oœci¹   prowadzê
w  Nim,  zwi¹zane  jest  z  wezwaniem  do  œwiêtoœci  czyli  walka  o  dobro,   na   drodze   której 
nie  ma  ukrywania  ¿adnych  niewygodnych  spraw,   i   na   której   te¿   nie   wchodzê  w  ¿adne 
kompromisy  z  nikim,  tak¿e  wypowiedzi  pe³ne  agresji  i  nienawiœci,   które  ostatnio  spotka³y 
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mnie  od   ks.   M i c h a ³ a   H a œ n i k a,   które   zawar³  je  w  swoich  emailach  skierowanych 
do  mnie,  zdopingowa³y  mnie,  ¿e  zabra³am  g³os  na  temat  jego  i  to  na arenie ca³ego œwiata, 
o   czym  piszê   w   liœcie   do   Ojca  Œwiêtego  Franciszka  i  w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach.
Jak  mo¿na  kogoœ  wysy³aæ  na  leczenie,  maj¹c  go  za  wariata,  skoro  nie  zna  siê  osoby,  ani
te¿  Dzie³a  Bo¿ego,   które  ona  prowadzi ?,   ale  jak  widaæ  historia  zawsze  siê  powtarza,  bo 
Œwiêta  Siostra  Faustyna  Kowalska,  Œwiêty  Ojciec  Pio, ... ,  a  nawet Sam nasz najukochañszy
Boski  Odkupiciel  byli  podejrzewani,  ¿e  postradali  zmys³y. 

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 
swego    jestestwa,    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.

Moja  nadprzyrodzona  misja,  która jest dzie³em mocy Stwórcy zawsze jest wykonywana 
w  stwórczej  mi³oœci  i  wolnoœci  Ukochanego,   tak¿e   nigdy  nie  jestem  sama,  bo  samotnoœæ 
w  ogóle  nie  istnieje w Boskim Oblubieñcu,  co mogê to powiedzieæ z w³asnego doœwiadczenia,
tak¿e  poprzez  pryzmat  Pana  naszego  w  sposób  naukowy  przekaza³am  ca³e  swe  odwieczne
powo³anie,  w  zwi¹zku  z  czym  nie  znaj¹c  sprawy,   ani   te¿   nie   zadaj¹c  sobie  trudu,  ¿eby
chocia¿  odrobinê  o  niej  przeczytaæ,  która  przerasta  rozum  nawet  i  wielu  ksiê¿y, nie mo¿na
wylewaæ  swego  ¿mijowego  kwasu  na  mnie,  jak  np.  zrobi³  to  ju¿  ks.  Micha³  Haœnik, który 
daleki  jest  od  ¿ywej  Ewangelii,   któr¹   czyta³oby   siê   ( 2 Kor 3,  2 ).  Nigdy   nie   zwa¿a³am 
i   nie   zwa¿am   na   wszelkie   obel¿ywoœci   czy   te¿   przeciwnoœci,  jedynie  tylko  w  pe³nym 
zapale   Wszechw³adcy   pe³nego   prawdy  i  ³aski   ( J 1,  14 ),   we   wcielonej   m¹droœci    Jego 
wykonujê  program  Jego  wzglêdem  duszy  mej,  aby  mog³a  ona  mieæ  udzia³  w Chwale Jego.

W  upojnej  s³u¿bie  Wszechmog¹cego   poprzez   Dzie³o   Jego  budujê  Królestwo  Jego
oparte   na   mi³osnym   Krzy¿u   Jego,   tak¿e   w  niez³omnej  odwadze,  prawdzie  i  w  ¿arliwej
mi³oœci  ka¿dy  prze¿yty  dzieñ  ofiarujê  na  chwa³ê  Ukochanego,  który przeprowadza duszê m¹ 
po  g³êbiach  rozleg³ego  oceanu  œwiata,  aby   mog³a  ona  bezpiecznie  przejœæ  w  œwiêtoœci  do
wiecznych  mórz  Niebieskiej  Ojczyzny  Jego.  Ca³a  moja  nadprzyrodzona  misja  zwi¹zana jest
z  Ewangeli¹  Pana  naszego,  bo  przecie¿  jest  oparta  na  Niej czyli na Umi³owanym, w którym 
¿yjê,  poruszam  siê  i  jestem  ( Dz 17,  28 ),   w   zwi¹zku   z   czym   w   wewnêtrznym   pokoju 
i  pogodzie  ducha  p³ynê  w  Chrystusie  poprzez  wody  obecnych  naszych  dziejów,   które  tak
bardzo  naznaczone  s¹   najprzeró¿niejszymi  okrutnymi  i  nieludzkimi  plagami  pocz¹wszy  od 
plag  aborcji,  rozwodów, ... ,  a  skoñczywszy  na  plagach  wynaturzonych  praw,   które  si³¹  s¹
wcielane  w  ¿ycie,   dlatego   te¿   mamy   do  czynienia  z  milionami  ofiar  niesprawiedliwoœci, 
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nêdzy  i  wszelkich  wypaczeñ,  które  tak  bardzo  cierpi¹  w  Boskim  Odkupicielu.

Œwiadoma  jestem  swoich  ograniczeñ  w  Boskim  Oblubieñcu  mym,  który  odwiecznie
powo³a³  mnie  do  szerzenia  niezniszczalnych,  nieœmiertelnych  tajemnic  Swych,   tak¿e   ¿yj¹c
w   pe³nej   komunii  z  Nim,   tj.  w  osobistej  relacji  z  Nim,   wiadomo,   ¿e   wszystkie   swoje 
energie  duchowe,   jak   i   fizyczne   oddajê   Umi³owanemu,   który  przecie¿  z³o¿y³  w  ofierze 
Samego  Siebie  za  nas  wszystkich.  Tylko   dziêki   mi³oœci,   która   jest   oœwiecona  rozumem
i  wiar¹  przechodzê  chwilowe  ciemnoœci,   które   nasi¹kniête  s¹  cierpieniem,  i  które  te¿  nie 
zawsze   oœwiecone  s¹  œwiat³em  Boskiego  Odkupiciela.   Na   mej   drodze   duchowej   jestem 
mi³oœnikiem  samotnoœci,   i   w   mojej   umi³owanej  samotni,   w   której   jestem   przywi¹zana 
jedynie   do   rzeczy   wiecznych,   wyciszam   siê   wewnêtrznie,   aby   móc   s³yszeæ  g³os  Pana 
mego,  dziêki  któremu  jestem  duchowo  zjednoczona  z  Nim,  nabieraj¹c  te¿  z ka¿dym dniem
cech  Jego.
 

Opatrznoœæ  Bo¿a  prowadzi  mnie  w  Sobie  poprzez  wszystkie  dni,  które przemin¹ jak
cieñ   ( Ps 144 / 143 ),   tak¿e   obleczona   w   wiekuiste   ¿ycie   nieœmiertelnego   Pana   czasów
i   wiecznoœci  we  wszystkim  zawierzy³am  Jemu,   i   dziêki   nieskoñczonej   ³askawoœci   Jego
nieustannie   nape³niona   jestem   Nim,   w   zwi¹zku   z   czym,   gdy   jestem  radosna   czy   te¿
smutna,   ale  zawsze  w  Nim.   Ca³kowicie   oddana   Królowi   Wszechœwiata  z  pogod¹  ducha 
w   g³êbokim   mi³osnym   duchu   pe³niê  swe  odwieczne  powo³anie,   które  budowane  jest  na 
Umi³owanym,   który  przebywa  w  twierdzy  duszy  mej, co pozwala jej przebywaæ w g³êbinach
mi³oœci Jego,  tak¿e  nasuwa  siê  jasny  wniosek,   ¿e  Ojciec  Niebieski  dzia³a  moc¹  i  mi³oœci¹
Sw¹  we  mnie  czyli  przebywam  w  obecnoœci  Jego. 

W   odwiecznej   mi³oœci   Ojca   Przedwiecznego,   Syna   i   Ducha   Œwiêtego  zosta³am 
odwiecznie  wybrana,   aby   mocnych  i  pysznych  poni¿yæ  ( 1 Kor 1, 27 ),   tak¿e  nie  ma  tutaj 
znaczenia  moja  prawie  nieustanna  niemoc  i  chorowitoœæ,  bo  to,  ¿e  jestem  s³abego zdrowia
i  nêkana  ró¿nymi  chorobami  i  przeciwnoœciami,  to  pozwala przebywaæ mi na b³ogim Krzy¿u
Ukrzy¿owanego,   dziêki   któremu  zanurzona  jestem  duchowo  w  œmierci  Jego,   a   poniewa¿
poprzez  Œwiêty  Chrzest  zosta³am  wyzwolona  z  niewoli  grzechu  i  œmierci,   jak  to  powiada 
nam  Pismo  Œwiête,  w  zwi¹zku  z  czym  wszystko  zostawiam Zmartwychwsta³emu, w którym 
te¿  pokonam  wszystko.

Boski  Oblubieniec  pozwoli³  mi  jak  najgruntowniej  zakoñczyæ  duchowe  Dzie³o Swe
dla  dobra  owiec  Swych,  dlatego  te¿  kontempluj¹c Umi³owanego, nieustannie dzia³am w Nim,
w  zwi¹zku  z  czym  nie  brakuje  mi  odwagi,  ani  te¿  si³y,  aby  poœwiêciæ  siê  w  wype³nianiu
testamentu  Stwórcy  wzglêdem  duszy  mej.  Moje   choroby,   które   na   sta³e   zadomowi³y  siê 
w  moim  ciele  nie  powstrzymuj¹  mnie  w  wype³nianiu woli Nieœmiertelnego, bo tak naprawdê 
to  one  “napêdzaj¹ ”  mnie  na  mej  duchowej  drodze,  która  wprowadzi³a  duszê m¹ w g³êboki
mistycyzm   Pana   naszego,   który   tak   bardzo   chroni   i   wspiera   j¹  w  duchowym  œwiecie
Swym.

Z  pomoc¹  Nieœmiertelnego  jestem  konkretna  w  realizacji  Dzie³a  Jego,  tak¿e  jestem 
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odwa¿nym  robotnikiem  w  winnicy  Jego,   a   skoro   On   przela³   mi³oœæ  Sw¹  na  duszê  m¹, 
aby  ona  by³a  w  Nim,   to   wiadomo  te¿,   ¿e   oœwiecona   œwiat³oœci¹   Jego   z   bezgraniczn¹ 
czu³oœci¹  i  mi³osiern¹  mi³oœci¹  Jego  piszê  te¿  duchowe  teksty  w  Nim,  aby mog³a wype³niæ
siê  wola  Jego  we  mnie.   Kap³an   Niebieski,    który   nieprzerwanie   kieruje   umys³em   mym 
i   nape³nia   mnie  obecnoœci¹   Sw¹   da³   mi   wielokrotne,   wyraŸne  poznanie,   co   do  mojej 
nadprzyrodzonej  misji,   ¿e   mam   tylko   pisaæ  i  to  do  samej  œmierci  mej,   tak¿e  jestem  na 
wszystko  gotowa  w  Nim  i  dam  spokój  wówczas,  gdy  spocznê  i  zasnê  w  Nim,   ale  ju¿ na 
ca³¹  wiecznoœæ.

Dziêki  ³asce  i  mi³osierdziu  Pana  naszego  znajdujê  siê  w  Œwiêtych  Ramionach Jego,
a  skoro  On  pragnie  uczyniæ  duszê  m¹  uczestnikiem  Swojego  wiecznego  ¿ycia  i  niepojêtej
wiekuistej  szczêœliwoœci  Jego,  dlatego  te¿  tak  bardzo  tulê  Krzy¿  Jego do serca i duszy swej,
który   jest   przecie¿   k l u c z e m   do   wszystkich   odwiecznych   zamys³ów  Jego,  w  którym
znajduje  siê  pe³ne  objawienie  mi³oœci  Jego  do  nas  ( B³ogos³awiony  Jan  Pawe³  II - gi ).

Zrodzona   w   ¿ywej   nadziei  ( 1 P 1, 3 )  przez  Pana  naszego  sta³am  siê  cz³owiekiem 
modlitwy  i  cierpienia,  i  biorê  przyk³ad  ze  œwiadków  wiary,   którzy  niejednokrotnie  swoim 
ca³ym  jestestwem  prze¿ywali  mêkê  i  œmieræ  Pana  naszego,  tak¿e  byli oni ¿ywymi obrazami 
cierpi¹cego  i  zmartwychwsta³ego  Ukrzy¿owanego  tak,  jak   np.  Œwiêty  Ojciec  Pio   czy   te¿ 
wielka    stygmatyczka   i   mistyczka   Marta   Robin,   którzy   swoim   œwiadectwem   nawrócili 
wiele  dusz  na  drogê  wiekuistego  zbawienia. 

W  sprawach  wielkich  nic  nie  dzieje  siê  przypadkiem,   i  skoro  Ojciec  Przedwieczny
dopuszcza   tak   wielkie   ofiary,   to   ma   w   tym   wiadomy  cel,   aby  oziêb³y  œwiat  Sodomy 
i   Gomory  przetar³  ju¿  oczy,  serca  i  dusze  swe,  i  nie  by³  ju¿  wiêcej  g³uchy  czy  te¿  œlepy 
na  nieskoñczone  dobrodziejstwa  Jego. Umi³owany Król ca³ego Wszechœwiata, Boski Zbawiciel
poprzez  moj¹  krzywdê  moraln¹  z  9. 10. 1985 roku,   która  zwi¹zana  jest  z  bezprawnym  nie 
nadaniem    mi    stopnia   doktora   po   obronionej   3  miesi¹ce   wczeœniej   pracy   doktorskiej, 
wyci¹gn¹³  tak  wiele  dobra,   bo   przecie¿   ona   sta³a  siê  podwalin¹  pod  Dzie³o  Jego,   które 
prowadzê   w   Nim,   tak¿e  z  ka¿dych  ofiar  wzmacniamy  siê  w  niezawodnym  Panu  naszym 
i  nabieramy   mocy   Jego   poprzez   duchowe,   ciemne   noce,  które  poprzedzone  s¹  naszymi 
osch³oœciami  przemijaj¹cej  nicoœci  nad  nicoœciami.

Skoro   z   woli  Stwórcy  wiecznoœæ  odrobinê  wkroczy³a  w  mój  przemijaj¹cy  czas,  to 
w   jaœniej¹cej   œwiat³oœci   Umi³owanego   jako   przybrana  córka  Jego  ( Ef 1, 5)  pielgrzymujê
drog¹  wiary,   która   zanurzona   dusz¹  m¹  w  kontemplacji  tajemnic  S³owa  Przedwiecznego,
dlatego   te¿   zaaprobowa³am   bia³e   mêczeñstwo,   które   przecie¿   prowadzi   do   doskona³ej
jednoœci  i  pokoju  Pana  naszego  w  nieprzemijaj¹cej  wiecznoœci  Jego,  gdzie  zbawione dusze 
kontempluj¹  Umi³owanego  w  obecnoœci  Jego.

Z  woli  Najœwiêtszego  dusza  moja  zawsze  by³a  karmiona  przeb³ogimi  ³askami  Pana
naszego,   ale   od  œmierci  naszego  ukochanego  Ojca  Œwiêtego  B³ogos³awionego  Jana  Paw³a 
II - go  dusza  ma  prawie   non - stop   opuszcza   czasoprzestrzeñ   podczas   mistycznych  nocy, 
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tak¿e  ona  dosyæ  czêsto  przebywa  w  œwietle  wiekuistym  niebiañskich  szczêœliwoœci.   Dusza 
moja  dobrze  wie,   co   znajduje  siê  za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci,   bo   przecie¿,  kiedy 
by³a  ona  poza  cia³em  swym,   to  wiadomo,  ¿e  ona  by³a  poza  wszelk¹  zmys³owoœci¹,  tak¿e 
w   zjednoczeniu   mistycznym   w   Panu   swym   ona   lewitowa³a   jako   czysta  ofiara  mi³oœci 
Ukochanego,  i  by³a  w  Nim   nawet  w  najwiêkszych  rozkoszach  upojnego  Nieba.

Z  Wiadomo,  ¿e  dusza  ma,  kiedy  w  Panu  swym  przebywa  w  zaœwiatach  Jego poza
cielesnymi   kratami,   to   przez   ³askê   Najwy¿szego   przeobra¿ona   jest   ona   w   ca³ej  pe³ni 
w  Niego,  natomiast,  gdy  ona  jest  w  pow³oce  cielesnej,  to  dzia³a  zupe³nie inny mechanizm, 
bo  ona  nigdy,  ale  to  nigdy  nie  mo¿e  byæ  w  ca³ej  pe³ni  zjednoczona z Umi³owanym,  tak¿e 
nawet  w  najwiêkszych uniesieniach  czy  te¿  wizjach  ona  jest  jedynie czêœciowo zjednoczona 
w  Nim.  W  tych  niepojêtych  ³askach  z  niewidzialnego  œwiata,  dziêki  nieskoñczonej dobroci 
Wszechpotê¿nego  dusza  moja  zostaje  podniesiona   do   godnoœci  takiej,  jakby  ju¿  osi¹gnê³a
mistyczny   szczyt   umi³owanej   G ó r y   K a r m e l,   chocia¿  w  rzeczywistoœci   jeszcze  du¿a
odleg³oœæ  dzieli  j¹  do  tej  Góry  Œwiêtoœci,   ale   jakby   tak   Ojciec  Niebieski  patrzy³  na  jej
zas³ugi,  to  przecie¿  nigdy  ona  nie  zazna³aby takiego szczêœcia,  ¿e w chwilowym,  ale pe³nym 
zjednoczeniu   mistycznym   ona   cieszy   siê   nieskoñczonym  majestatem  Najwy¿szego,  który 
doprowadzi³  j¹  do  tronu  Swego.  Kiedy  dusza  ma  przebywa  w  chwilowym,  ale ca³kowitym 
zjednoczeniu  z  Panem  swym  poza  pow³ok¹  cielesn¹,  to  ona  przebywaj¹c w Boskiej Mi³oœci
kosztuje smak zbawienia,  tak¿e  poprzez  tego  typu  ³aski  Jego  ona  rozumie  niepojêtoœci Jego 
w  Nim.  Te  przeb³ogie  i  wprost  nieprawdopodobne  ³aski  Wszechmocnego,  które  tak  czêsto
dosiêgaj¹  duszê  m¹,  ¿e  podczas  snu  ona  opuszcza  w  Nim  cia³o,   pozwalaj¹  jej  przebywaæ
w   niezg³êbionych   tajemnicach   Jego,    tak¿e    ona   przepojona   t¹   przedziwnie   przes³odk¹
rozkosz¹    przewa¿nie   w   mi³osnym   milczeniu,    które    jest    mow¹   wiecznego   zbawienia 
w  sposób   niezwyk³y   cieszy  siê  t¹  namiast¹  niepojêtej,  wiecznej  wiekuistoœci,   która  mo¿e 
byæ  dopiero  ods³oniêta  jedynie  duszom  zbawionym.

Nadprzyrodzone  niepojêtoœci,  które  od  samego  dzieciñstwa  zosta³y wpl¹tane  w  moje 
odwieczne  powo³anie  sta³y  siê  dla  mnie  najzwyklejsz¹  normalnoœci¹,  tak¿e  z  tego  powodu
nie  wpadam  w  jakiekolwiek  zachwyty  czy  te¿  w  uniesienia,   tylko  coraz  g³êbiej  pogr¹¿am 
siê  w  Panu  swym,  i  proszê  Go,  aby  wspomóg³  mnie  w  wiernym wykonywaniu odwiecznej 
woli  Swej.

Dusza   moja   podczas  przekroczenia  progu  œmiertelnego  w  Panu  swym  podczas  snu
znajdowa³a  siê  zarówno  w  przeb³ogich  ciemnoœciach   czy    te¿   nawet   w   jasnoœciach   nad
jasnoœciami   niebiañskich   promieni   wœród   których   niejednokrotnie   widzia³a  Ukochanego 
swego,   w   oczach   którego   widzia³a   niepojêt¹   mi³oœæ   Jego,  a  czasami  te¿  i  mêkê  Jego.
Najœwiêtszy  niejednokrotnie  umacnia³  mnie  Swoim  Boskim  spojrzeniem,   a   poprzez  s³owa 
i   mistyczne   dotyki  Jego  czy  te¿  upojne  milczenie  Jego  dusza  moja  nabiera³a  mocy  i  si³y 
Jego,   tak¿e  w  tych  ówczesnych  mistycznych  momentach  ozdobiona  ona  by³a  przecudown¹ 
piêknoœci¹  nad  piêknoœciami,  jaka  tylko  dostêpna  jest  w  niepojêtym  œwiecie  Jego.  W  tych
niebiañskich  niepojêtoœciach  przenikniêtych   na   wskroœ  œwiat³oœciami  Boskiego  Oblubieñca 
dusza  moja  oderwana  od  zmys³owoœci,   jak   i   od  cia³a  swego  dozna³a  wiele,  ale  to  wiele 
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³ask   od   Niego,   bo   przecie¿   stêskniona   w   Nim   odpoczywa³a   tylko   w   Nim  i  równie¿ 
poznawa³a  rozumem  Jego  tajemnice  Jego.

Z  woli  Boskiego  Oblubieñca   przekazujê    niepojête    tajemnice,   które   znajduj¹   siê 
za   progiem   œmiertelnoœci,   i   jak   widaæ,   ¿e   jakbym   tak   pos³ugiwa³a   siê   jedynie   tylko
oœwieconym  rozumem  przez  wiarê,  to  nie  zasz³abym  daleko,   tak¿e  niewymownie  dziêkujê
Panu  memu,   ¿e   gdy  podczas  snu  dusza  ma  na  czas  okreœlony  opuszcza  w  Nim  cia³o,  to 
mo¿e   ona   poznawaæ   w   Nim   bez   ¿adnych   niebiañskich   zas³on  chocia¿  niewielki  r¹bek 
ze  sfer  nieskoñczonoœci  Jego. 

Niezale¿nie   od   tych   powy¿szych   ³ask   od   czasu  do  czasu  w  twierdzy  duszy  mej 
s³yszê  g³os  Pana  swego,   a   poza  tym  miewam  czasami  wizje  wyobra¿eniowe  i  umys³owe
( dawniej  miewa³am  cielesne ),  i  parê  jeszcze  innych  przes³odkoœci   i   czy   te¿  okropnoœci, 
o   których   dobrze   wy³o¿y³am   w   swoich   duchowych   ksi¹¿kach   i   duchowych  listach  do
duchowieñstwa,  a  poza  tym  odbieram  ducha  dusz,  które  znajduj¹  siê  w  ³asce  uœwiêcaj¹cej 
lub  te¿  tej  ³aski  s¹  pozbawieni.

Jakbym  zaniecha³a  walk  w  Imiê  Wszechpotê¿nego,  to  bym  by³a   bezwartoœciowym
narzêdziem w Rêkach Jego,  który  ju¿  du¿o wczeœniej  wiedzia³,  ¿e ja bardzo pokocham Dzie³o 
Jego,  które  przecie¿  mieœci siê w Nim i zmierza do Niego,  tak¿e  dusza  moja  z  uwielbieniem 
d¹¿y  do  wiekuistej  œwiat³oœci  Jego,  aby  w  ca³ej  pe³ni  ¿yæ  tylko  wiekuistym  ¿yciem  Jego.

Poplecznicy  z³a,  którzy  w  imiê  spaczonych  religii na postawie ustawy o bluŸnierstwie 
w   sposób  barbarzyñski  przeœladuj¹  i  wy¿ynaj¹  chrzeœcijan,   jak  to  podaj¹  wszystkie  media
na  œwiecie,   doczekali  siê  odpowiedniego  duchowego  Dzie³a  Pana  naszego,  które   dla  nich 
bêdzie   wielk¹   mistyczn¹   eksplozj¹   nie   do   obalenia,   nie  do  wyr¿niêcia,   ani  te¿  nie  do
spalenia,  a  nawet  nie  do  wysadzenia,   bo   nad   wszystkim   czuwa    Sam   Jezus  Chrystus,
który   tak   bardzo   jest   dyskryminowany   i   mordowany  w  dzieciach  Swych  pocz¹wszy  od 
Pakistanu,   poprzez   Kongo,   Nigeriê,   Egit,   Afganistan,   Iran,   Irak ... ,   a   skoñczywszy  na
krajach  europejskich  i  amerykañskich.

Przewodnicy  Niebiescy  towarzysz¹  mi  na  mej  ciernistej  i  mi³osnej drodze œwiêtoœci,
tak¿e    kieruj¹    Oni    wszelkimi    krokami   i   poczynaniami   mymi   wybaczaj¹c   mi   drobne
potkniêcia,  przy  jednoczesnym  zachêcaniu  do  dalszych  wyzwañ  w  Ich  Imieniu,  dlatego te¿ 
jestem  g³êboce  wdziêczna  za  takie  niewymowne  przewodnictwo,  które  duszê  m¹  prowadzi
do  wiekuistego  zbawienia.  Mimo,  ¿e  czasami  z  wielkim  oporem zmagam siê z trudnoœciami
dnia    codziennego,    ale    w    g³êbokim   modlitewnym   ¿yciu   mym   wspomaga   mnie  ³aska 
Wszechmocnego,   który   pog³êbi³  moj¹  jednoœæ  w  Sobie,   aby   mog³o   zaowocowaæ   ziarno 
Ewangelii   Jego,   jak   nie   za   ¿ycia,   to   chocia¿   po   œmierci   mej,   dlatego   opromieniona 
zmartwychwstaniem  Jego  jak  najgorliwiej  pracujê  w  s³u¿bie  Chwa³y  Jego.

W   ciszy   Wszechmog¹cego   czerpiê   si³y   i   moc   Jego,   która   pozwala  kochaæ  mi
wszystkich  bliŸnich,   dlatego   te¿   ¿yjê,   aby  pomóc  niewdziêcznym  duszom  do  wejœcia  na 
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drogê  doskona³oœci,   która  prowadzi  do  wiekuistego  Nieba.   Na   swojej   drodze   krzy¿owej 
jestem    z³¹czona   z   ukrzy¿owanym   Chrystusem  i  w  goryczy  cierpieñ  Jego,  które  na  sta³e 
wpl¹tane   s¹   w   moj¹   drogê   doskona³oœci,   i   które   s¹   nieod³¹czn¹   czêœci¹   mego   ¿ycia 
ukocha³am  cierpienie,   abym   mog³a   wchodziæ   w   coraz   wiêkszej   czystoœci   w   wielkoœæ, 
dobroæ  i  mi³oœæ  Pana  swego,   a   wiadomo,   ¿e   im   g³êbiej   wchodzê  w  Oblubieñcu  swym 
w  niepojêtoœci  Jego,  tym  mniej  wiem.

Oblubieñcowi  Niebieskiemu  niezmiernie  dziêkujê,  ¿e  tak  zaplanowa³ moje odwieczne 
powo³anie,   ¿e  jedynie  od  czasu  do  czasu  moje  serce,  umys³,   jak  i  dusza  s¹  zwrócone na 
ten  piekielny,  ziemski  raj,  który  na  potêgê  odcina  siê  od  niewygodnych spraw, roztrzaskuje 
dobre  inicjatywy  i  wprowadza  ziemskie  dekalogi  wraz  z  odrzuceniem  Pana naszego. Jestem 
Polk¹  i  przysz³o  mi  pe³niæ  to  odwieczne  powo³anie w czasach,  gdy  antypolski  premier  pan
D o n a l d   T u s k   wypowiedzia³  siê,  ¿e  ¡  polskoœæ,  to  nienormalnoœæ ¢ ,  ale  ja  nigdy  nie 
zwracam  uwagi  na  faryzeuszy  Boga,  którzy  nie  maj¹  serca  dla  bliŸnich,  i  którzy  nie znaj¹ 
siê  na  sprawach  duchowych,  bo  przecie¿  od  niedouczonych  “ wielkich ”  tego œwiata, którzy
nie  maj¹  elementarnej  wiedzy   o   nadprzyrodzonych  sprawach,  niczego  dobrego  nie  mo¿na 
spodziewaæ  siê.

Na  mej  drodze  œwiêtoœci  wiara  jest  mi  ju¿  nie  potrzebna,  bo  po  prostu  moje  oczy
cia³a,  jak i przede wszystkim oczy duszy mej wielokrotnie widzia³y niepojêt¹ nadprzyrodzonoœæ, 
która  tak  bardzo  odrzucana  jest  przez  niedowiarków  Boga,   tak¿e   rozumem  Samego  Boga 
dusza  ma  pojmuje  niewielki  r¹bek  przeb³ogich  tajemnic  Jego,   które   by³y   odwiecznie   jej 
przeznaczone,  i  które  z  woli  Jego  przekazujê  dla  potomnych. 

Podczas   mistycznych   nocy   dusza  ma  tysi¹ce  razy  opuszcza³a  cia³o  w  Chrystusie, 
i  ona  widzia³a  wielowymiarowe  niepojêtoœci  Jego  za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci, tak¿e 
bez  wiary  ona  wierzy  w  to,  co  widzi  przy  jednoczesnym  zrozumieniu wiekuistych tajemnic 
w  Panu  swym,   a   tutaj   pseudonaukowcy  nic  nie  przeczytawszy  chocia¿by  o  objawieniach 
M a t k i   B o ¿ e j   w   Fatimie,  Lourdes, ... ,   i   nawet  nie  zapoznawszy  siê  z  najwiêkszymi 
œwiêtymi,   mistykami   czy   te¿   wizjonerami,   wol¹   podwa¿aæ  dla  swojej  ob³udnej  wygody 
istnienie  realnie  istniej¹cego  Boga,  aby  tylko  œwiat  doprowadziæ  do  moralnej  zag³ady. 

Na  obecnym  etapie  mojego  ¿ycia  nie  s¹  mi  ju¿  potrzebne  mistyczne  ksi¹¿ki,  które
wch³onê³am  du¿o  wczeœniej,   bo  moja  dusza  skupiona  jest  na  najwiêkszej  m¹droœci,   która 
zawarta  jest  w  Trójjedynym  Bogu,   i   który   wprowadzi³   j¹  w  niepojêty  skrawek  bezkresu
nieskoñczonoœci  Swej,   tak¿e  umys³em   Najwy¿szego   poznaje   ona   tajemnice    Jego,  które
znajduj¹  siê  poza  nasz¹  zmys³owoœci¹.

Zdajê  sobie  sprawê  z  tego,   ¿e  z  woli  Nieskoñczonego  wiele  grzechów  zosta³o  mi
odpuszczonych,  bo  przecie¿  spowiadam  siê  i  staram  siê  nie  raniæ  Pana  swego,  a  poza tym 
mój   Mistrz   Niebieski   da³   mi   wiele  dowodów  na  to,   ¿e  raduje  siê  z  tego,  ¿e  ja  jestem 
wierna  przyrzeczeniu  i  œlubowi  swemu,  i  ¿yjê  jako  wewnêtrzna  karmelitanka o z³agodzonej 
regule  Karmelu.  Tak  wiele  ³ask  i  cudów  podarowa³  mi  Jezus  Chrystus,  które  widoczne  s¹ 
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nie  tylko  w  znakach  czasu,   ale   w   ka¿dej   minucie   mojego  doczesnego  pielgrzymowania, 
dlatego  te¿  z  niepojêtego  szczêœcia  i  radoœci  dosyæ  czêsto  lec¹  mi   ³zy,   co  wcale  nie  jest 
uzale¿nione  ode  mnie.  Umar³am  dla  œwiata,  ale  moja duchowa misja skierowana jest w³aœnie 
do  tego  nad  wyraz  oziêb³ego,  bluŸnierczego, niewdziêcznego, œwiêtokradzkiego i bezbo¿nego
œwiata,   tak¿e   cia³em  jestem  na  ziemi,  a  duchem  w  Niebie,  i  duch  mój  w  Duchu  Bo¿ym 
rozumie  te  niepojêtoœci  Wszechw³adnego,  które  pochodz¹  z  nie  z  tego  œwiata.

Przedwieczne   S³owo   Wcielone   pragnie,    aby   wszystkie   dusze   zap³onê³y   wielk¹
mi³oœci¹  do  Niego,   dlatego  te¿  na  te  wspó³czesne  zdemoralizowane  czasy  zes³a³  On  moj¹ 
nadprzyrodzon¹   misjê,   która   w   ca³ej   pe³ni   odpowiada   na   oczekiwania   ca³ej   grzesznej 
ludzkoœci,  która  spragniona  jest  nadprzyrodzonoœci,   która   tak   mocno   mog³aby   wkroczyæ 
w  duszê  wybran¹.

Jako   wewnêtrzna   pustelniczka   umi³owanego   Niebieskiego   Karmelu  jestem  siewc¹ 
Ewangelii  Chrystusowej,  i  wiem  w  Panu  swym,   ¿e   poprzez  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê, 
która  jest  szokiem   dla   ca³ego   zdeprawowanego   œwiata,   wypowiadam   j a w n ¹    w a l k ê 
ze   wszystkimi   deprawatorami   tej   przemijaj¹cej   doczesnoœci   wraz  z  antychrzeœcijañskimi 
mediami,   które   milcz¹   na   pogromy   chrzeœcijan,   aby   w   progu   nadziei  mog³a  zajaœnieæ
Chwa³a   Wiekuistej   Œwiat³oœci   Najœwiêtszego.   Bior¹c   pod   uwagê   jedynie   tytu³y   moich 
wszystkich  mistycznych  ksi¹¿ek,  które  skierowane  s¹  do  ca³ego  zdemoralizowanego œwiata, 
to  przecie¿  ju¿  tutaj  jest  wstêpny  szok  dla  wszystkich  tyranów  bezprawia.

Moja  nadprzyrodzona  misja,  która  skierowana  jest  do  ca³ej  ludzkoœci   i   wszystkich
nastêpnych  pokoleñ  nic  nowego  nie  wnosi,   bo  wszystko  zosta³o  ju¿  wypowiedziane  przez
Chrystusa,   jedynie  tylko  ubogaca  ona  niepojêt¹  wiedzê  duchowego  œwiata,  które  znajduje 
siê   wewn¹trz   nas,   w   niewidzialnym   œwiecie   naszej  grzesznej  doczesnoœci  tu¿  obok  nas 
oraz  za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci,  gdy  zaœniemy  w  Panu,  ale  ju¿  na  ca³¹ wiecznoœæ. 

Z   mojej   mistycznej   drogi   wynika   jasno,   ¿e   ca³e   moje   ¿ycie   ma   sens  jedynie 
w  umi³owanym  Panu  mym,  który  tak  szczodrze  zsy³a  na  duszê  m¹  mistyczne  ³aski,  abym 
w  tych  mistycznych  ksi¹¿kach  z  zakresu  teologii  duchowoœci  mistycznej  mog³a  wyœpiewaæ
w  Bogu  niebiañsk¹  pieœñ,  która  by  mog³a rozpaliæ jak najwiêcej zziêbniêtych serc i szalonych 
umys³ów,  a  przez  to  uœwiêciæ  w  Panu  naszym  jak  najwiêcej  dusz.

Z  pomoc¹   Opatrznoœci   Bo¿ej   idê   szczególn¹  eremick¹  drog¹,  aby  móc  ¿yæ  coraz 
g³êbiej  jedynie  obecnoœci¹  Bo¿¹,  dlatego  te¿  ka¿dego  dnia  nieustannie  przekraczam  w³asne 
cz³owieczeñstwo    i    poprzez    swoje    mistyczne   ksi¹¿ki    wywy¿szam   mi³osiernego   Ojca 
Przedwiecznego,   który  wybra³   mnie   s³ab¹  i  nêdzn¹  grzesznicê,   aby  zawstydziæ  mocnych 
i   m¹drych   tego   z³udnego,   przejœciowego  œwiata,   który   na   si³ê   ³amie   sumienia  ludzkie 
i  w  sposób  jawny  sprzeciwia  siê  prawdzie. 

Jako   pos³uszna   córka   S³owa  Wcielonego  na  przyk³adzie  duszy  mej  i  ca³ego  ¿ycia
mego  rozpowszechniam  ¿ycie  duchowe,   które  znajduje  siê  za  zas³on¹  progu  œmiertelnego, 
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i  które  nie  podlega  ¿adnym  formom,  ani  te¿  pojêciom. Bezmiar ³aski Chrystusowej przenika 
dusz¹  m¹,   któr¹  nikt  nie  zdo³a  pokonaæ  w  Panu  mym,   bo   przecie¿   ona   jest   Œwi¹tyni¹ 
Boga  i  Duch  Œwiêty  mieszka  w  niej,  co  mamy  to  udokumentowane  w  Piœmie  Œwiêtym.

K  Szanowna  Eminencjo,   Pan  mój,   zmartwychwsta³y  Jezus  Chrystus  mi³oœci¹  Sw¹
rozpali³  duszê  m¹,  uzdrawiaj¹c  j¹  Sob¹  i  przemieniaj¹c  w  Siebie,  dlatego  te¿  przebywaj¹c
w   Ÿródle  nieskoñczonego  mi³osierdzia  Umi³owanego  trwam  w  sercu  katolickiego  Koœcio³a 
wype³niaj¹c  z  oddaniem  Dzie³o  Boskiego  Zbawiciela,  aby  mog³o  dotrzeæ  ono  do milionów 
cz³onków  Koœcio³a  Jego,   w   zwi¹zku   z   czym   nie  mog³am  ju¿   d³u¿ej  trwaæ  w  biernoœci 
jak¹  duchowieñstwo  zaserwowa³o  mi   na   czele   z   Wasz¹   Eminencj¹   nie  reaguj¹c  na  me
duchowe  przesy³ki,   tak¿e   na   przes³odki   rozkaz   Umi³owanego  za³o¿y³am  duchow¹  stronê 
internetow¹,  aby  mog³a  wype³niæ  siê  wola  Jego  we  mnie  dla  dobra  grzesznych dzieci Jego.

N a    z a k o ñ c z e n i e    pragnê    dodaæ,   ¿e   na   mej   ciernistej   i   mi³osnej   drodze 
œwiêtoœci   nie   tylko   czczê   Boskiego   Oblubieñca  ¿yciem  swym,   ale   równie¿   g³oszê   Go 
poprzez  Dzie³o  Jego,  dziêki  któremu  w  ca³ej  pe³ni  wesz³am  w  znak  i sakrament zbawienia 
Jego,   tak¿e   pe³na   podziwu  i  wdziêcznoœci  do  Umi³owanego  za  tak  wiele  ³ask  od  Niego, 
moc¹   Jego   wype³niam   odwieczny   testament   Niebios  na  chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego.
W  duchu  Ewangelii  S³owa  Wcielonego  bêdê  kontynuowa³a  zadanie  Jego  do  samej  œmierci
mej,  które  wyda  owoce  dobra  w  pe³ni  czasów, a poprzez czytanie mej duchowej internetowej
strony   czytelnicy   zaczn¹   próbowaæ   owoc   duchowy  z  winnicy  królestwa  sprawiedliwoœci,
pokoju  i  mi³oœci  Oblubieñca  Niebieskiego.

Drogi   K a r d y n a l e,   u   kresu  mego  ziemskiego  pielgrzymowania  w  odkupieñczej 
mi³oœci  Pana  naszego  wype³ni³am  wolê  Jego   czyli   wykona³am  to,  co  powinnam  wykonaæ
( £k 17, 10 ),   tak¿e  przez  to  duchowe  Dzie³o  Pana  naszego,   w   którym  jestem  œwiadkiem 
Jego   niosê   dla   ludzkoœci   œwiat³o   Ewangelii   Jego,    dlatego    te¿   w   obliczu   tak   wielu
przedstawionych  dowodów  i  dobrze  wy³o¿onej  nadprzyrodzonej  misji  mej  nie  mo¿e Wasza
Eminencja  milczeæ,   tak   jak  to  robi  wielu  duchownych  w  Polsce,   do   których   wysy³a³am
duchowe  przesy³ki,  tym  bardziej,  ¿e  na  mej  stronie  internetowej  jest  ju¿  2600  odwiedzin. 

Czekam   na   upragnion¹   i   jedyn¹   odpowiedŸ,   któr¹   powinnam  otrzymaæ  za  ¿ycia
swego,   która   bêdzie   informowa³a   mnie   o   wszczêciu   procesu   badawczego   Dzie³a  Pana
naszego  w  Kongregacji  Nauki  Wiary  w  Watykanie,   które   odwiecznie   by³o  przygotowane 
na  dusz¹  m¹,  a  które  wiadomo,  ¿e  zakoñczy  siê  wiele  lat  po  œmierci  mej.

Na  rêce  Waszej  Przewielebnej  Eminencji  wysy³am  dwie takie same dyskietki CD - R, 
na  których  w  programie  PDF nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego,  które  prowadzê  w Nim 
oraz  kopiê  listu  skierowanego  do  Ojca  Œwiêtego  Franciszka.

                               Szczêœæ  Bo¿e !

                                                                                           Anna  Aniela  Flak
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