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W a t y k a n   
W³ochy,  Rzym 

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Drogi  Kardynale !  Z  woli  mi³osiernego  Pana  naszego   przez   wiele  lat  milcza³am 
w   Nim   odnoœnie   co   do   mej   nadprzyrodzonej   misji,   bo   nie  wybi³a  jej  godzina,  abym
kogokolwiek  informowa³a  o  niej  z  wyj¹tkiem  swojego  by³ego  œwiêtej  pamiêci spowiednika
ksiêdza   kanonika   Henryka   Œwierkowskiego,  o  którym  ju¿  pisa³am,   ale  obecnie  nast¹pi³a 
pe³nia   czasu   na   Dzie³o   Ukochanego,   który   ze   wzmo¿on¹   si³¹   Sw¹   daje   mi  nastêpne 
natchnienie,   co   do   dalszej   mej   mistycznej   drogi,    aby   mog³y   wype³niæ   siê   wszystkie 
odwieczne  zamiary  Jego  w  stosunku  do  duszy  mej.

Zgodnie  z  obietnic¹  dan¹  w  ostatnim  liœcie  do  Waszej  Eminencji   przeprowadzi³am
bardzo szczegó³ow¹ korektê ksi¹¿ki pt:  “ ¯ycie  mistyczne  Anny  Flak  na  ciernistej  i  mi³osnej 
drodze  œwiêtoœci  ”,   która   sk³ada  siê  z  7 - miu  czêœci,   tak¿e   w   tych   7 - miu  duchowych 
ksi¹¿kach   “ wykarczowa³am ”   wszystkie   niedoci¹gniêcia,   jakie   tylko   zauwa¿y³am,   tak¿e 
jak  widaæ  bardzo  intensywnie   i   z   pe³n¹   moc¹   Ukochanego  pracujê  w  Winnicy  Jego  na 
Chwa³ê  Jego.

D z i e ³ o   B o ¿ e,   które   prowadzê  w  Imiê  Chrystusa   pisane  jest  na  odpowiednim
poziomie dziecka Bo¿ego,  aby  w  przysz³oœci  nie  by³o  ¿adnych w¹tpliwoœci, co do wybranego 
narzêdzia  Bo¿ego,   dlatego  te¿  z  tych  wielu  powo³anych  jako  wybrana  córka  Trójjedynego 
Boga   przekazujê   bogactwo   ³ask   Bo¿ych,   które   nieustannie   sp³ywaj¹  na  duszê  m¹,   aby 
uchyliæ   niewielki   r¹bek   niepojêtoœci   duchowego   œwiata,   który   jest   obcy   dla  zwyk³ych 
œmiertelników.

K  Z   przynaglenia   Kap³ana   Niebieskiego   ponownie   piszê   do   Waszej  Eminencji, 
aby   nie  tylko  potwierdziæ  swoje  ca³kowite  oddanie  swojemu  odwiecznemu  powo³aniu,  ale 
równie¿,   aby   z a p y t a æ   s i ê,   czy   dosz³a   moja   przesy³ka   z   8. 12. 2011 r.   do  Waszej 
Œwiêtobliwoœci ?,  poniewa¿  na  potwierdzonym  odbiorze  przesy³ki  nie dosta³am watykañskiej 
piecz¹tki,  ani  te¿  daty  wp³yniêcia  jej,   tak   jakby   ta   przesy³ka   nie   wp³ynê³a  do  adresata, 
tak¿e  z³o¿y³am  reklamacjê  na  poczcie,  aby  wyjaœniæ  tê  sprawê. 
 

Niezale¿nie  od  powy¿szego  zapytania  mam  jeszcze  drugie  pytanie  w  Panu  naszym,
a  mianowicie:   czy   ju¿   zosta³y  poczynione   jakieœ   kroki   w   Kongregacji   Nauki  Wiary ?, 
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aby   zosta³   otworzony   proces   badawczy   Dzie³a   Kap³ana  Niebieskiego,  które  prawie  ca³e
¿ycie  prowadzê  w  Nim,  poniewa¿  spe³niam  wszystkie  wymogi  w  Umi³owanym.

Szanowny  Kardynale,  od  d³u¿szego  ju¿  czasu  mówiê,  ¿e  ju¿  zrobi³am  wszystko, co 
by³o   mo¿liwe   do   wykonania   w   Dziele   Bo¿ym,   które  prowadzê  czyli  “ wykona³o  siê ”, 
a   tutaj   Boski   Odkupiciel   daje  mi   nastêpne   wskazówki,    tak¿e    pragnê   poinformowaæ, 
¿e   piszê   nastêpn¹   duchow¹   ksi¹¿kê  (  na  razie  mam  18  stron ),   któr¹   wyœlê  nastêpnym 
razem   wraz   z   przeprowadzon¹   ponown¹   korekt¹    9 - ciu   ksi¹¿ek    pt. :  “ Dzie³o   ascezy 
mistycznej   ods³oniêcia   tajemnicy   Trójk¹ta   Bermudzkiego  ”  ( w  sumie  1603  strony ),  aby
wydaæ  jak  najdojrzalszy  tj.  jak  najdoskonalszy  owoc  z  duchowej  winnicy  Umi³owanego.   

Z  Na  samym  pocz¹tku  listu  pragnê poinformowaæ, ¿e z pomoc¹ Boskiego Oblubieñca
swego   powy¿szy   r o z k a z   J e g o   powinnam   wykonaæ  w  przeci¹gu   paru   miesiêcy,  ale 
przed  odejœciem  Waszej  Œwiêtobliwoœci  na  zas³u¿on¹  emeryturê  jestem  pewna,   ¿e   Wasza 
Eminencja    jednak    wype³ni   swój   s³u¿bowy   i   moralny   obowi¹zek   i   poinformuje   mnie
o  pracach,   które   zmierzaj¹   do  wszczêcia   procesu  badawczego  Dzie³a  Ukochanego,  które 
wiadomo,  ¿e  zakoñczy  siê  kilkanaœcie  lat  po  œmierci  mej.

Na  obecnym  etapie  mej  drogi  doskona³oœci  na  Dzie³o Boskiego Oblubieñca przypada 
21 - en  duchowych  ksi¹¿ek  pt.:   ¡  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  ¢  ( 7 czêœci ), 
tak¿e  w  sumie  sk³ada  siê  ono z 28 folderów,  które zawieraj¹ 314 podfolderów na 3549 stron, 
o  ³¹cznej  zawartoœci  126 MB.

Z  woli  Bo¿ej  wykonujê  tylko  to,   co   nale¿y   do   mnie,   aby   Kap³an  Niebieski  nie
mia³   mi   nic   do   zarzucenia,   tak¿e   radujê   siê  w  Panu  mym,   ¿e  powierzy³  mi  choæ  tak
niewielk¹  pracê,   któr¹   z   mi³oœci¹  wykonujê  dla  Chwa³y  Jego,  i  tak  szczerze  mówi¹c,  to 
ja   prawie   nic  nie  robiê,   bo  przecie¿  pisanie  w  duchu  Chrystusa,  to  nie  jest  ¿adna  praca 
dla  osoby,  która  pisze  o  sprawach  Bo¿ych  z  wielkiej  mi³oœci  do  Oblubieñca  swego,  i  jak 
widaæ,  ¿e  wszystko  wokó³  mnie  dokonuje  siê  dziêki  interwencji  Umi³owanego.

Za  poœrednictwem  Gwiazdy  Koœcio³a,  Maryi  pokonujê  tward¹ i ciernist¹  drogê mojej 
tymczasowej  pielgrzymki,  i  mimo,  ¿e  zosta³am  wprowadzona w burzliwe Morze tego œwiata, 
a  jednak  z  woli  Bo¿ej  dusza  ma  zosta³a  wprowadzona  w  najwy¿sze poznanie Trójjedynego 
Boga,  które  ma  miejsce  w  odwiecznej  rzeczywistoœci,  dlatego  te¿ cieszê siê w Bogu z mojej 
samotnej   nocy   pe³nej   osch³oœci  i  najprzeró¿niejszych  cierpieñ,   bo   wszystko   to   uœwiêca 
duszê  m¹.

Mimo,  ¿e  jestem  jedynie  karmelitank¹  z  ducha,  ale  widaæ  dok³adnie  z  mojej  drogi
duchowej,   ¿e   Duch   Œwiêty  pog³êbia  moje  ¿ycie  wewnêtrzne  w  najczystszej  i  najg³êbszej
mi³oœci  Bo¿ej,   aby  dusza  ma  w  tej  czystej,  nieskalanej  mi³oœci  Niebios  przebóstwiona  na 
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wzór  Chrystusa  mog³a  wejœæ  w  tajemnice  Bo¿e,  które  przerastaj¹  naturaln¹  rzeczywistoœæ.

Jako  mistyczna  córka  Wcielonego  S³owa  znajdujê  siê  w  œwiecie zmartwychwsta³ego
Jezusa  Chrystusa,  w  obszarze  obietnic  wieczystych  dóbr,   bo  przecie¿  dusza  ma  non - stop
opuszcza  cia³o  podczas  mistycznych nocy i w Bogu nieustannie pod¹¿a do wiekuistego œwiat³a.

Kiedy   dusza   ma   we   œnie   przekracza   czasoprzestrzeñ,   to   wchodzi   ona  w  Bogu
w  niepojête  Misterium  Chrystusa  i  w  œwietle  ³aski  Jego  poznaje  prawdy Jego  przez  Niego
w  Duchu  Œwiêtym,  dlatego  te¿  ona  raduje siê w Nim,  bo  próbuje  najsmakowitsze  aromaty, 
które  maj¹  miejsce  w  tej  niedostêpnej  œwiat³oœci  ¿ycia  wiecznego.

D r o g i    K a r d y n a l e,   jeszcze   parê   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,  tak¿e  ca³e  moje  odwieczne powo³anie 
przekazujê   mow¹   mi³oœci,   aby   poprzez   mi³oœæ  grzeszne   dzieci   Bo¿e   mog³y   wejœæ   na 
nieskoñczenie mi³osn¹ drogê Bo¿¹,  która  prowadzi  do  niepojêcie mi³osnej Ojczyzny Boskiego 
Oblubieñca. 

 Za   spraw¹   niezast¹pionego    Oblubieñca   Niebieskiego   dusza   ma   bardzo   czêsto
wychodzi  z  granic  naturalnego ¿ycia   i  przebywa  czasowo  w  atmosferze nadprzyrodzonoœci,
gdzie  nie  wystêpuje  pojêcie  czasu,  ani  te¿  przestrzeni, tak¿e kosztuje i poznaje ona tajemnice 
Królestwa  Niebieskiego,  które  maj¹  miejsce  w  wiecznym  bezkresie.

Z  woli  Ojca  Przedwiecznego  dusza  ma  wkroczy³a  w Bosk¹ i Wieczn¹ Rzeczywistoœæ
czyli   poprzez   tajemnicê  Wcielonego  S³owa  Jego  wesz³a  ona  w  najwznioœlejsze  mistyczne 
poznanie  tajemnic wiekuistego  œwiata,  i  oœwietlona  oraz wzmocniona darami Ducha Œwiêtego 
uchwytuje   ona   Bosk¹   Prawdê   w   mi³osnych   komnatach   Niebios,    i    nie   mo¿e   wprost
nadziêkowaæ   siê   Umi³owanemu,   ¿e   zjednoczona   razem  z  Nim  wesz³a  ona   poza  pojêcia 
rozumowe  wszystkich  œmiertelników.

Dusza   ma   przekroczy³a   granicê   wiedzy   kontemplacyjnej,   poniewa¿   znajduje   siê 
we  wspólnocie  Ojca  z  Synem  w  Duchu  Œwiêtym,   dlatego   te¿   w   nocach   mi³oœci  Bo¿ej,
w   widzeniu   uszczêœliwiaj¹cym   w   Œ w i a t ³ o œ c i    C h w a ³ y    ona   mi³uje   Pana  swego 
nieskoñczon¹  mi³oœci¹  Jego.

Bóg  w  Trójcy  Jedyny  w  ciemnoœciach  niewiedzy   o¿ywia  duszê  m¹  i  przygotowuje
j¹  do  nadprzyrodzonego  ¿ycia,  a  ponadto,   aby   moje   odwieczne   powo³anie   odbywa³o  siê
poprzez  misterium  Krzy¿a. 

Z  ca³ej  mojej  drogi  duchowej  wynika  jasno,  ¿e  dusza  ma  wznosi  siê  w  niewiedzy,
i   mój   rozum,   wola,   wyobraŸnia   i   pamiêæ   skierowane   s¹  ku  wnêtrzu  duszy,  i  tam  ona
kontempluje  Boskiego  Oblubieñca,  który  objawia  siê  jej  w  ca³ej  pe³ni.                  
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Z  woli  Bo¿ej  dusza  moja  dosyæ  czêsto  przebywa  w  niepojêtej  œwiat³oœci  i mi³osnej 
nocy,  która  jest  przepojona  nieskoñczon¹  dobroci¹  Boga,  tak¿e  z  Chrystusem  w  Bogu syci 
siê  ona  mi³oœci¹  duchow¹  Stwórcy  i  grawituje  w  Nim  w  niepojêtej  mi³oœci  Jego.

Dusza  ma   na   wskroœ  przepojona   jest   przeogromnym  Majestatem  Boskim,  i  kiedy 
z  upojnych  wêdrówek  wraca  ona  do  cielesnych  krat,   to   jeszcze   przez   d³u¿szy  czas  ¿yje 
ona  blaskiem  œwiat³a  Bo¿ego,  które  pochodzi  z  rzeczywistoœci  Bo¿ej,   dlatego   te¿  nie  ma 
co  dziwiæ  siê  jej,  ¿e  ona  tak  bardzo  pragnie  wyrwaæ siê z tej grzesznej i nudnej doczesnoœci
do  nieskoñczonoœci,  bo  tam  wszystko  przewy¿sza  ca³kowite  poznanie  rozumu  ludzkiego.

Ojciec  Niebieski  przyrzek³  mi,  ¿e  dusza  ma  zawsze  bêdzie  opuszcza³a  cia³o  a¿  do 
samej  œmierci  mej,  i  bêdzie  te¿  w  Nim  wchodziæ  w  niepojête  sfery  Jego, tak¿e nieustannie 
realizuje   On   przyrzeczenie   Swe,   a  ponadto   da³   mi   te¿   si³ê   Sw¹   do   opisywania   mej
mistycznej  drogi,  abym  tê  wielk¹  niepojêtoœæ  duchowego  œwiata,  w  której  obraca siê dusza
ma   przekaza³a   dla   potomnych,   aby   ludzkoœæ   zwraca³a   siê   jedynie   do   Zbawcy   swego 
i  tylko  Jemu  ufa³a  we  wszystkim. 

Na   mojej   duchowej   drodze   dusza   ma   kosztuje   nie  tylko  dotkliwego  i  upojnego
mistycznego    ognia    m i ³ o œ c i    B o ¿ e j,   który    jest   przepojony   nadziemnym   blaskiem
wprowadzaj¹cym  duszê  w  stany  ekstatyczne,   ale  równie¿  od  czasu  do  czasu  ona  kosztuje
przeokropny  smak  piekielnego ognia,  który  napawa  j¹  niewyra¿alnymi  bólami,  które niczym 
nie  ró¿ni¹  siê  od  cierpieñ  dusz  potêpionych.

Z  woli  Nieskoñczonego   dusza   ma   po   opuszczeniu   czasoprzestrzeni   podczas  snu
wielokrotnie  by³a  w  ukrytej  i  tajemniczej  mi³oœci  Bo¿ej,  i  ogieñ  mi³osny  Ducha  Œwiêtego,
który  jest  nienasyconym,   mi³osnym  p³omieniem  ognia  Bo¿ego  powodowa³,   ¿e  ona  mdla³a 
z  tego  b³ogiego,  ekstatycznego  stanu  w  zachwycie  Boskiej  wolnoœci.

Dusza   ma    poznaje    p r a w d ê    w    tajemnicy    mi³oœci,   która   ma   miejsce   poza
porz¹dkiem  naturalnego  œwiata,  dlatego  te¿  ma  ona  w  Bogu  stanowiæ  jedno  z Chrystusem, 
aby  móc  umy³em  Samego  Boga  rozumieæ  tajemnice  Jego.

 
Moja   pustelnicza   droga   odbywa   siê  za  pomoc¹  ascezy  i  mistycznej  kontemplacji,

tak¿e   za   przyczyn¹   Ducha   Œwiêtego  w  Bogu   dusza   ma  wesz³a  w  bezdenne  g³êbokoœci 
Bóstwa  i  w  tajemniczej  wielkoœci  Samego  Boga  zatapia  siê  w  Nim.

D r o g a   E m i n e c j o,   dusza   ma   w   najg³êbszej  nocy  niewiedzy,  w  najg³êbszych 
duchowych   ciemnoœciach   w   mistycznym   zjednoczeniu   z   Nieskoñczonym   wesz³a   ponad 
pojêciowe     rozumowania   i   w   czystoœci   Umi³owanego,   w   niepojêtym,   mi³osnym   ¿arze 
kontempluje  Oblubieñca  swego  nienasycon¹  mi³oœci¹  Jego,   

      dlatego  te¿ jako mistyczna córka
Kap³ana  Niebieskiego  uzyska³am  odpowiedni  wiek  dojrza³oœci  duchowej,  który  pozwala mi
poruszyæ  w  Bogu  ca³¹  cywilizacjê  ob³udy,  k³amstwa  i  œmierci.



- 5 -

Dziêki   Przewodnikom   Niebieskim   wesz³am  w  bezkresny  Ocean  Ich  wewnêtrznego 
¿ycia,   i   o¿ywiona   mi³oœci¹   wiary   patrzê   œwiat³ymi   oczyma   serca   na  Ich  niewyra¿alne
niepojêtoœci,  które  dostêpne  s¹  jedynie  w  jak  najwiêkszej  dojrza³oœci  duchowej.

Z  woli  Kap³ana  Niebieskiego  ¿yjê  w  stanie  ³aski  Jego  i  pe³na radoœci Jego poprzez 
przyjmowanie  Eucharystii,   w   której  uobecniony  jest  Chrystus  wesz³am  w  bezmiar  mi³oœci 
Pana  swego,   czyli   dusza   ma   jest   w   œcis³ej  jednoœci  jaka  istnieje  w  Trójjedynym  Bogu, 
dlatego  te¿  pokona³am  w  Umi³owanym  swym  ciemn¹  zas³onê  osch³oœci.

Na  mojej  drodze  duchowej   poznajê   nadprzyrodzone   prawdy  poprzez  widzenia,  bo
przecie¿   dusza   ma   oczyma   swymi   widzi   w   Bogu   niepojête   tajemnice  sfery  doczesnej 
i  nieskoñczonej,  które  Ojciec  Niebieski  odwiecznie  zaplanowa³  do  poznania  dla  niej, kiedy 
ona  jeszcze  nie  odesz³a  na  ca³¹  wiecznoœæ  w  zaœwiaty  Jego.

Za   pomoc¹   kontemplacji   i   modlitwy   wesz³am   w   widzenia   wewnêtrzne,  a  duch
g³êbokiej   nadprzyrodzonej   wiary   pozwala   duszy   mej  przenikn¹æ  Bosk¹  przestrzeñ,  tak¿e
ca³e   moje  odwieczne  powo³anie  przekazujê  za  pomoc¹  mistyki  liczb  i  opisu  prawdziwych 
konkretów  z  rzeczywistoœci  widzialnej  czy  te¿  niewidzialnej.

Podsumowuj¹c   ca³¹   moj¹   mistyczn¹   drogê,   to   muszê   powiedzieæ,   ¿e  par³am  na
umi³owany   szczyt   mistycznej   G ó r y    K a r m e l    poprzez    wiedzê,    która   zawarta   jest 
w  Piœmie  Œwiêtym,  dzie³ach  ascetyczno - mistycznych   i   poprzez  doœwiadczenia  mistyczne,
dziêki   którym   by³am   obdarzana  przez  Boga,   tak¿e  za  spraw¹  Nieskoñczonego  dusza  ma 
wesz³a  w  najwiêksze  poznanie  mistyczne,   które   znajduje   siê   poza   nasz¹   zmys³owoœci¹, 
poza  naszym  rozumem.

Ca³e  swoje  odwieczne  powo³anie  wykonujê  w  Imieniu  Ojca Przedwiecznego i Jezusa 
Chrystusa  w  Duchu  Œwiêtym,   i   w   niewidzialnym   œwiecie   dojrza³am  duchowo,  aby  móc 
w  ciszy,   bez  jakiegokolwiek  zgie³ku,  w  ukryciu  w  ciemnej  nocy  wiary  kontemplowaæ  jak 
najg³êbsze  tajemnice  Niebios.

W najg³êbszych  ciemnoœciach  dusza  ma  poznaje  prawdy  Chrystusa  ¿yj¹cego w sobie 
i  Ojca  w  Synu  przez  Ducha  Œwiêtego,   dlatego  te¿  ona  nie  idzie  ju¿  drog¹  poznania  lecz 
drog¹  mi³oœci  i  wszystko  widzi  w  czystym  widzeniu  bez  zas³ony.

Niepojête  tajemnice  Bo¿e  mo¿na  ogl¹daæ  nie  oczyma  ludzkimi  lecz  oczyma  ducha,
bo  przecie¿  one  przekraczaj¹  granice  umys³u  ludzkiego,   dlatego   te¿  dusza  ma  mistycznie 
przenika  w  Bogu  tajemnice  Bo¿e  wraz  z  ich  g³êbokoœciami,  i  przenikniêta  ogniem Œwiêtej 
Mi³oœci  za¿ywa  m¹droœci  i  mi³oœci  Bo¿ej  w  ogrodzie  rozkoszy  duchowej. 

Dusza   ma   wielokrotnie   lewitowa³a   w   Bogu   w   niepojêtych   sferach   doczesnoœci 
i  nieskoñczonoœci,  i  czasami  ona  rozdwaja³a siê  i  mia³a takie odczucie jakby materializowa³a 
siê  jej  druga  czêœæ,  a  tak  naprawdê,  to  ona  doœwiadcza³a  daru  bilokacji,   tak   jak  czasami 
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za  ¿ycia  œwiêci  szczycili  siê  tym  darem  bilokacji.  

Muszê  zasn¹æ  w  Bogu  na  ca³¹  wiecznoœæ,   aby   mog³o  rozkwitn¹æ  Dzie³o  Bo¿e  do
którego  zosta³am  odwiecznie  powo³ana,   bo   przecie¿   wszystkie  wielkie   D z i e ³ a   B o ¿ e
najwiêkszy  rozkwit  mia³y  po  œmierci  prowadz¹cych  z  wyj¹tkiem  siostry  £ucji,   œwiadkiem 
objawieñ  w  Fatimie,  która  do  samej  œmierci  przebywa³a  w  umi³owanym  klasztorze.

Duszy  mej  tak  wiele  brakuje  do  doskona³oœci,   a   poza   tym  jest  ona  pe³na  braków 
prawdziwej   Boskoœci,   a   jednak   dla   Boskiego   Mistrza   nie   ma   to   absolutnie   ¿adnego 
znaczenia,   bo   On   udziela   jej   darów   nie   ze   wzglêdu  na  jej  zas³ugi,  ale  z  mi³osierdzia 
Swego  wybra³  j¹  po  to,   aby   œwiadczy³a  ona  o  ¿yciu  duchowym,   które   zaczyna   siê   dla 
wszystkich  dusz   zaraz  po  przekroczeniu  progu  œmiertelnego  na  ca³¹  wiecznoœæ. 

W  upojnych  ³askach  w  duchowym  œwiecie  dusza  ma   spoczywa  w  nadprzyrodzonej
ciszy,  która  jest  niebiañsk¹,  mi³osn¹  muzyk¹,  i  ona  w  tej  niesamowitej  i  przeb³ogiej  ciszy
przeobra¿ona  w  Boga  kontempluje tajemnice Jego, które przepojone s¹ niewyra¿aln¹ s³odycz¹.

Moja  droga  krzy¿owa  usiana  jest  pachn¹cymi,  mistycznymi  ró¿ami,  jak   i   kolcami, 
i  mimo  tak  czêstych,   dotkliwych   bóli   nigdy   nie   zamieni³abym   ¿ycia   swego  na  zwyk³¹
przeciêtnoœæ,    bo    tylko   w   cierpieniach   dusze   najbardziej   przeobra¿aj¹   siê   w   Samego
Oblubieñca  Niebieskiego  i  tylko  w  Nim  mog¹  one  kosztowaæ  tajemnice  i  mi³oœæ  Jego.

Przewodnik   Niebieski   kieruje   córkê   Sw¹   r a d a m i   Swymi,   i   przebóstwionym 
rozumem  Jego  wykonuje  ona  wszystkie  natchnienia  Jego,   i  uniesiona  moc¹  Umi³owanego 
zmierza  do  wiecznego  portu  Jego.  Umi³owany   Niebieski   Dobroczyñca   œledzi  ka¿dy  ruch 
córki  Swej,  tak¿e  On  nie  pozwoli  skrzywdziæ  jej  w  Dziele  Swym,  bo wie, ¿e ona z pe³nym 
oddaniem  pracuje  w  niebiañskiej  s³u¿bie  Jego.

£aska  Bo¿a  spoczywa na duszy mej i w niebiañskiej, przes³odkiej uleg³oœci kontempluje 
ona  tajemnice  Najwy¿szego,  który  zadziwia  j¹  na  ka¿dym  kroku,  dlatego te¿ pe³na podziwu 
dla  Niego  coraz  bardziej  roznamiêtnia  siê  ona  mi³oœci¹  Jego.

Niepojêcie  przes³odki  Oblubieniec Niebieski  bardzo  czêsto,  choæ krótkotrwale okrywa 
duszê m¹ blaskiem Swym,  kiedy  ona  na  czas tymczasowy opuszcza cia³o podczas mistycznych 
nocy,  a  czasami  te¿  udziela  siê  jej  równie¿  wówczas,   kiedy  ona  jest  w  swoim  cielesnym 
wiêzieniu,  tak¿e  ona  dobrze  wie,  co  to  jest  s³odycz  kochania i s³odycz poznawania tajemnic 
Jego,  które  zawarte  s¹  w  Nim.

Dusza  ma  w  duchu  jednoœci  z  Chrystusem  idzie  do  Nieba przez Niego, tak¿e jestem 
niewypowiedzianie   szczêœliwa,   ¿e   jestem  zupe³nie  sama  z  Bogiem  i  nikt  nie  pomaga  mi 
w   Dziele   Jego,   które   prowadzê   z   woli   Jego,   bo   id¹c   krok   w   krok   za   Nim   dusza 
faktycznie   znajduje   siê   w   mi³osnej   prawdzie  Jego,   w   wy¿ynach  nadnaturalnych,  zanim 
znajdzie  siê  ona  na  sta³e  w  wiekuistych  szczêœliwoœciach  Jego.
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Kap³an  Niebieski  da³  mi  moc  Sw¹  i  wprowadzi³  duszê  m¹  w  tajemnice  Swe, które 
mog¹  byæ  dopiero  widziane  i  pojmowane  w  Nim,   kiedy   dusza  przekroczy  próg  wiecznej 
œmiertelnoœci,  i  pomimo,  ¿e  ona  pozna³a  niewielki  r¹bek  tajemnic  Królestwa  Niebieskiego, 
ale  i  tak  ona  ma  wielk¹  wiedzê,  co  do  poszczególnych  niepojêtych  sfer  Bo¿ych,  jak  i  do 
zachowañ  dusz  potêpionych,  cierpi¹cych  w  czyœæcu  czy  te¿  zbawionych. 

Dusza  ma  prawie  ka¿dej  mistycznej  nocy  w  szczególny  sposób  dotykana  jest  przez 
Kap³ana  Niebieskiego,   dlatego   te¿   tym  ogromem  ³ask  Jego  pragnê  podzieliæ  siê  z  ca³ym 
œwiatem  na  s³odki  rozkaz  mojego  umi³owanego  Pana  Niebieskiego,  który  nakaza³  pisaæ mi 
a¿   do   samej   œmierci   mej,   i   w   zasadzie   wszystko   skoñczy³am   pisaæ   na   temat   mojej 
nadprzyrodzonej    misji,    ale    dalej    opisujê    moje    mistyczne   ¿ycie,   aby   zadoœæuczyniæ
Oblubieñcowi  swemu.

Moje  wewnêtrzne  ¿ycie  wype³nione  jest  Bogiem,   i   jako   karmelitanka  wewnêtrzna
s³u¿ê   jedynie   Jezusowi  Chrystusowi,  tak¿e  w  mojej  drodze  doskona³oœci  nikt  mi  nie  jest
potrzebny,  bo  dusza  ma  pragnie  w  wielkiej  samotnoœci  jednoczyæ  siê ze swym Ukochanym, 
który  prowadzi  j¹  do  wiecznej  szczêœliwoœci.

W  samotni  swej  kontemplujê  Umi³owanego  swego,  z  którym  spêdzam ka¿d¹ chwilê, 
i  podejmujê  wszelkie  dzia³ania  tylko  w  Nim,  dlatego  te¿  dusza  moja  ma  upodobania tylko 
w  Nim,  bo  On  jest  najdoskonalszym  i  niezast¹pionym  Mistrzem  ca³ego  Wszechœwiata. 

Dziêki  ³asce  wiary  ¿yjê  dla  wewnêtrznego  œwiata,   tak¿e   mam  byæ  sol¹  ziemi  ( Mt
5,  13 ),  dlatego  te¿  pracujê  nad  sob¹  i  poprzez  moje  mistyczne  ksi¹¿ki  ods³aniam  wnêtrze 
duszy  swej,  któr¹  Ojciec  Przedwieczny  duchowo  ubogaca  na  drodze  Swej,  która  prowadzi 
do  osobistej  Kalwarii  Jego.

Zdajê  sobie  sprawê  z  tego,  ¿e  bogactwo  moich  prze¿yæ  duchowych jest zbyt wielkie 
i  ¿aden  spowiednik   nie   s³ucha³by   tego,  bo  to  jest  wprost  nieprawdopodobne,  dlatego  te¿ 
notujê  swoje  prze¿ycia  i  ³aski  nadzwyczajne,  a  poza  tym  piszê  to, co Duch Œwiêty natchnie 
mnie,   dlatego  te¿  czasami  nawet  piszê  o  w³asnych  przemyœleniach,   co  w  tekœcie  od  razu
o  tym  zaznaczam,  a  chodzi  tutaj  przede  wszystkim  o  nieodczytane  ³aski  Pana  mego  przez
dusz¹  m¹,   a   ponadto   równie¿   wypowiadam   uczucia   swe   wobec  Boskiego  Oblubieñca, 
którego   nad   wyraz   uwielbiam  i  mi³ujê,   tak¿e  widaæ,   ¿e  dusza  moja  pragnie  zjednoczyæ 
siê  ze  Stwórc¹  i  to  jak  najszybciej.  

{ { {  Nie   zawsze   podczas   upojnych   lewitacji  duszy  mej  w  sferach  doczesnoœci 
czy  te¿  nieskoñczonoœci  dusza  moja  ma  tê  œwiadomoœæ,  ¿e  faktycznie podczas snu opuœci³a 
ona  zmienn¹  czasoprzestrzeñ,  bo  czasami  zdarzaj¹  siê  przypadki,  ¿e  przed  ni¹ wiele rzeczy 
jest   zakryte,   tak¿e  jedynie  po  przebudzeniu  mogê  wnioskowaæ,   ¿e  dusza  moja  otrzyma³a 
dar  bilokacji,   czy   te¿   tê   œwiadomoœæ,  ¿e  jest  ona  jednoczeœnie  i  w  ciele,  a  wszystko  to 
dzieje siê dlatego,  aby  ona  mog³a  poj¹æ  w  Panu  swym  jak  najwiêkszy  odcinek  niepojêtoœci
Jego,  która  odwiecznie  przeznaczona  jest  dla  niej.
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Boski  Mistrz  dzia³a  za  pomoc¹  najprzeró¿niejszych  ³ask,   bo   On   jedynie   wie,  co 
dla   duszy   mej   jest   najlepsze,   tak¿e   jak   wynika   z   mojej  mistycznej  drogi,  ¿e  podczas
mistycznych  snów  ja  odbieram  dan¹  ³askê,   jakby   cia³o  me   lewitowa³o  wraz  z  dusz¹,   co 
mo¿e   te¿   byæ   ewidentn¹   i   niepodwa¿aln¹    prawd¹,   ale   mo¿e   te¿   byæ  i  taka  sytuacja, 
¿e  podczas  snu  faktycznie  dusza  moja  opuœci³a  w  Bogu  cia³o.

Jestem   niezmiernie   szczêœliwa   w   Chrystusie,   ¿e   podlegam   we   wszystkim  tylko
Jemu,  bo  z  Nim  nie  pope³niê  ¿adnego  b³êdu,  i  tak  szczerze  mówi¹c  nigdy,   ale   to  nigdy
nie  przewidzia³am,   ¿e  u  schy³ku  mego  ¿ycia  spotka  mnie  a¿  takie  wyró¿nienie  u  naszego
Kap³ana   Niebieskiego,    ¿e   tylko   On   jedyny   bêdzie   przewodzi³   mi   i   to   bez   ¿adnych
poœredników,  bo  to  przecie¿  jest  Dzie³o  Jego,  które  prowadzê,   tak¿e   absolutnie   nikt   nie
mo¿e  roœciæ  sobie  jakichkolwiek  zas³ug.

Ca³e    swoje    ¿ycie    z³o¿y³am    jedynie   w   rêce   Ojca   Niebieskiego,    tak¿e    moja
nadprzyrodzona  misja   jest   ofiar¹   ofiarowan¹  Trójjedynemu  Bogu,   który   weryfikuje  moj¹
dzia³alnoœæ,   aby   ona   by³a   zgodna   z   odwiecznym   planem   Jego,   dlatego   te¿  wszystkie
zamierzenia  odnoœnie  mojej  drogi  krzy¿owej prze¿ywam ¿yw¹ wiar¹ na Chwa³ê Umi³owanego
swego,  który  19 wrzeœnia  2009 r.  w  mistycznym œnie rzek³ do mnie: 

         � Córko Moja uwa¿nie 
wys³ucha³em  s³ów  twych,  ale  wiedz  jedno, ¿e  jeszcze  jesteœ  potrzebna  tej  grzesznej  ziemi. 
Proszê   ciê   nie   martw   siê   niczym,   bo   Ja   zawsze   jestem  z  tob¹  i  przy  tobie,  i  mimo, 
¿e  czasem  wydaje  siê  tobie,   ¿e  jesteœ  beze  mnie,  to  wiedz,   ¿e  bardzo  mylisz  siê,   bo  Ja 
œledzê  i  widzê  wszystkie  poczynania  twe,   które   zawsze  ochotnie  wykonujesz  w  Imiê  Me 
pod  natchnieniem  Mym.   Pamiêtaj   wystarczy   ci   mocy  i  si³y  Mej  na  trudy  tego  upad³ego 
œwiata,  bo  jestem  w  tobie,  a  ty  we  Mnie.  

W  mojej  nadprzyrodzonej  misji  sterowana  jestem  moc¹  Bo¿¹,   dlatego   te¿  nikt  nie
zabije  mojej  osobowoœci,  któr¹  posiad³am  w  idealnej  wolnoœci  Bo¿ej  i  wiem,  ¿e  zwyciê¿ê
w  Bogu,  tak¿e  starczy  mi  si³,  aby  dokoñczyæ  swoje  odwieczne  powo³anie,  które  w  du¿ym
stopniu  obali  k³amstwa  cynicznych  wrogów  Boga  i  uzdrowi  zagubione  owce, 

  tym bardziej,
¿e  30 grudnia 2010 r.,  kiedy  we  œnie  dusza  ma  opuœci³a  w  Bogu czasoprzestrzeñ i znalaz³a 
siê w przepiêknych ciemnoœciach,  które  by³y  rozjaœnione  przez odblask Chwa³y Chrystusowej, 
jak   to   pojê³a   ona,    to    us³ysza³a   s³owa   Oblubieñca   Niebieskiego   skierowane   do   niej: 
�  Córko  Moja,   Dzie³o  Me,   które   prowadzisz  nikt  nie  jest  w  stanie  zablokowaæ,  ani  te¿ 
zdyskredytowaæ,  bo  ono  jest  w  obronie  Koœcio³a,  i  pamiêtaj   b¹dŸ  zawsze  taka  jaka  jesteœ 
i  nie  martw  siê  niczym,  i  wiedz  jedno,  ¿e  we  Mnie  wszystko  pokonasz  i  zwyciê¿ysz.  

Boski   Oblubieniec   jest   najprawdziwsz¹  i  jedyn¹   mi³oœci¹  mojego  przemijaj¹cego 
¿ycia,  i  On  w  nieskoñczonym  mi³osierdziu  Swym   da³   mi   ³askê   Sw¹,   abym   nieomylnie 
wychwytywa³a  s³abo  uchwytne  sprawy  duchowe,   a   ponadto   non - stop   obdarza  On  duszê 
m¹  niewymownymi  ³askami  Swymi,   które   napawaj¹   j¹   niekoñcz¹c¹   siê,  choæ  chwilow¹
mi³oœci¹  Jego.
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Mimo,  ¿e  jestem  wewnêtrzn¹  karmelitank¹,  ale  na  mojej  drodze  mistycznej  nie ¿yjê
w   silnych   karmelitañskich   regu³ach,  dlatego   te¿   Z b a w i c i e l   urzeczywistnia  te  regu³y
zsy³aj¹c  na  mnie  nieustanne choroby  ( {  ostatnio  stwierdzono  u  mnie zwyrodnienie stawów 
kolanowych  czyli  artrozê  obu  kolan  oraz  ostrogi  piêtowe  obustronne ),  które  w  niewielkim 
stopniu  umartwiaj¹  mnie  na  wzór   Jego,   abym   w   umi³owanej,  prawdziwej  wolnoœci  Jego 
mog³a  poœwiêciæ  doczesnoœæ  dla  wiecznoœci,   aby   dusza  moja  mog³a  ogl¹daæ  oblicze  Jego 
w  wiecznej  szczêœliwoœci. 

W   swojej   pustelni   ze   swoimi   bólami   jestem  sama  z  ukrzy¿owanym  Chrystusem
i  czujê  siê  nad  wyraz  szczêœliwa,  i  nic  mi  nie  brakuje,  bo przecie¿ mam Pana swego, który 
wszystko  widzi  i  ma  pieczê  nad  córk¹  Sw¹,  i  mimo,  ¿e  jestem  s³aba  i trochê schorowana, 
ale  silna  Bogiem,  tak¿e  moc¹  Jego  pokonam  ca³y  œwiat.

Jako   córka   niezast¹pionego   Trójjedynego   Boga   w   stanie   agonalnym   stojê  pod
krzy¿em  Jezusa  Chrystusa  i  jestem  g³êboko  wzruszona,  ¿e  poprzez  moje  mistyczne ksi¹¿ki 
w  Duchu  Œwiêtym   przemawiam   publicznie   do   ca³ego   zdemoralizowanego   œwiata,  który 
wynaturza   prawa   Bo¿e   i   odrzuca   na   potêgê   Boskiego   Odkupiciela,  który  jest  jedynym 
lekarstwem  w  ziemskim  pielgrzymowaniu.

Na  mojej  mistycznej  drodze  Pasterz  Niebieski  oœmiela  mnie dobroci¹ Sw¹, a ponadto 
nieprzerwanie  przenika  mnie  obecnoœci¹  i  mi³oœci¹  Sw¹,   aby   dusza  moja  mia³a  mo¿noœæ 
skosztowaæ  odrobinê  weselnej,  niebiañskiej  uczty  Jego,  gdy  ona  jest  w  ciele  czy  te¿  poza 
cia³em  swym.

Gdy  dusza  moja  daje  ¿ycie  cia³u,   to   trochê   szwankuj¹  moje  cielesne  kraty,  tak¿e 
te   najprzeró¿niejsze   dolegliwoœci   daj¹   mi   jeszcze   znaæ,    ¿e    jeszcze    muszê   odrobinê 
pocierpieæ  w  Panu  swym,  aby  dusza  moja  mog³a  zas³u¿yæ  sobie  na  wieczyste  Niebo.

Dusza  ma,  gdy  opuszcza  w  Panu swym cielesne kraty, to ona na wskroœ przebóstwiona 
jest  Bosk¹  Mi³oœci¹,  i  w  tym  chwilowym  ca³kowitym  zjednoczeniu  ona  znajduje  siê  jakby 
w  ekstatycznym  upojeniu,  który  spowodowany  jest  tymi  niebiañskimi  darami,  a  gdy z kolei 
ona  jest  w  ciele,  to  mimo,   ¿e   ona  odczuwa  nieustann¹  obecnoœæ  Pana  swego,  ale  jest  to 
bez   porówniania   mniejsze   natê¿enie   tych   duchowych   upojeñ   w  porównianiu  z  ³askami 
ze  œwiata  wielowymiarowego,  który  znajduje  siê  za  zas³on¹  progu  œmiertelnego.

Z  woli  Nieœmiertelnego   dusza   moja  karmiona  jest  ³askami  Jego,  gdy  jest  w  ciele 
i  poza  pow³ok¹  cielesn¹,   tak¿e  ona  dozna³a  chwilowego  zjednoczenia  w  zaœwiatach   czyli 
spróbowa³a  odrobinê  zbawienia   oraz  wielokrotnie  doznawa³a  niepe³nego  zjednoczenia,  gdy 
by³a  w  cielesnych  kratach.

Skoro   odwiecznie   dusza   moja   zosta³a   wybrana   do  niepojêtych  spraw  Bo¿ych,  to
musia³a   byæ   ona   odpowiednio   przygotowana,   dlatego   te¿   Kap³an  Niebieski  bezustannie
formu³owa³  i  formu³uje  j¹  na  podobieñstwo  Swe,  i  stworzy³  mi odpowiednie warunki, abym 
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mog³a  dobrze  funkcjonowaæ  w  Dziele  Jego,  mimo,  ¿e  mam  ograniczone  œrodki  finansowe.

Wszechmog¹cy  wieczny  Stwórca  wielokrotnie  wprowadza  córkê  Sw¹  w trans pisania 
o   duchowych   sprawach,    dlatego   te¿   dziêki   jedynie   ³asce   Jego   s ³ o w e m   przekazujê 
niewyra¿alne  sprawy  z  mistycznego  œwiata  Jego.

W  niepojêtej  têsknocie  za  Ukochanym  w  wewnêtrznej  ciszy  oœwiecona  przez  Pana
swego   poprzez   zmys³y  swe   piszê  o  sprawach  duchowych,   które   nie   podlegaj¹   ani  pod
¿adne  formy,  ani  te¿  pojêcia,  a  skoro  muszê  przekazaæ  je  jednak  w zdaniach, to przekazujê 
wszystko   jêzykiem   mi³oœci,   tak   jak   tylko   potrafiê  najlepiej,  aby  wype³ni³a  siê  we  mnie 
wola  Niebios. 

Najchêtniej   pisa³abym   o   wielkiej   mi³oœci   jaka   nagromadzona   jest   w  duszy  mej 
i  w  sercu  mym  do  najukochañszego  Oblubieñca  mego,   ale   brakuje  mi  s³ów,  a  poza  tym
tak  wiele  napisa³am  o  mojej  za¿y³ej  przyjaŸni  z  Niebieskim  Panem  mym,   ¿e   nie  ma  ju¿ 
absolutnie  ¿adnej  w¹tpliwoœci  jak  bardzo  mi³uje  Go  dusza  ma.

Z  woli  Bo¿ej   tak   wiele  mam  ³ask  z  niepojêtych  sfer  naszego  ca³ego  tajemniczego 
i  nieskoñczonego  Wszechœwiata,   ¿e   nie   nad¹¿am  ju¿  pisaæ,  chocia¿  mam  wiele  wolnego
czasu,  a  po  drugie  zaczynam  wiele  tajemnic  pomijaæ  milczeniem,  bo  po  prostu  nie  jestem 
w  stanie  przedstawiæ  tak  wielkie sprawy Bo¿e za pomoc¹ pojêæ i form, tak¿e jedynie w skrócie 
relacjonujê  wa¿niejsze niepojêtoœci Nieskoñczonego, aby zadoœæuczyniæ Umi³owanemu swemu. 

Jako   wierna    córka    S³owa   Wcielonego,    mimo,   ¿e   ¿yjê   na   pograniczu   dwóch
przeciwstawnych  œwiatów,  ale  zawsze  ¿yjê  rytmami  ¿ycia  Pana swego, który nie tylko ustali³ 
godzinê  œmierci  mej,  ale  ca³y  przebieg  Dzie³a  Swego,  które  prowadzê  w  Nim, aby uderzyæ 
w  ca³¹  zdemoralizowan¹  ludzkoœæ,   która   w  tej  nicoœci  nad  nicoœciami  promuje  œwiat  bez 
wartoœci    religijnych    oraz    wykorzenia    realnie    istniej¹ce    duchowe   dziedzictwo,    które 
w  niewymowny  sposób  zosta³o  op³acone  mêk¹  i  œmierci¹  naszego Zbawiciela i Odkupiciela, 
który  przecie¿  duchowym  pokarmem  Swym  wzmocniona  dzieci  Swe.

Niezmiernie  dziêkujê  S³owu  Wcielonemu, ¿e jako wewnêtrzna karmelitanka w pustelni 
swej  o  z³agodzonych  regu³ach  Karmelu   kontynuujê   duchowe   Dzie³o   Jego,   które   uderza 
w   indoktrynacjê   laicyzmu,   komunizmu   czy   te¿   kapitalizmu,   gdzie   brak   jest   wolnoœci 
religijnej,  i  gdzie  nie  przestrzegane  s¹  prawa  Bo¿e.

Na  swojej  ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  na  miarê  swoich  mo¿liwoœci  s³u¿ê
ze   wszystkich   si³   Bogu,   dlatego   te¿   jako   Samarytanka  na  wspó³czesne  czasy  w  duchu 
Ewangelii   Bo¿ej   odwa¿nie   przekazujê  œwiadectwo  wiary  mojego  odwiecznego  powo³ania,
aby  umocniæ  owce  Bo¿e.

Nie  narzekam   lecz   dzia³am   w   Imiê   Chrystusa,   który  da³  mi  energiê  Sw¹,  abym
aktywna  w  Nim  i  przez  Niego  uderzy³a  w  ca³y  bezprawny  œwiat,  który  zdominowany  jest 
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przez   z³o   i   pragnie   za   wszelk¹   cenê   wyeliminowaæ  dobro,  co  oczywiœcie,  dziêki  Panu
naszemu  skazane  jest  na  wielkie  niepowodzenie.

S³owo  Przedwieczne  odwiecznie  przygotowa³o  duszê  moj¹  do  niepojêtych  tajemnic
Swych,  które  znajduj¹  siê  ponad  czasowoœci¹  i ponad przestrzeni¹ zmiennego œwiata, dlatego 
te¿  w  duchowej  czystoœci  wesz³am  w  g³êboki  duchowy  wymiar,   aby  poprzez  Pana  swego 
zrealizowaæ  swoje  odwieczne  powo³anie  na  chwa³ê  Niebios.

Na   mojej  drodze  œwiêtoœci  nie  mam  absolutnie  ¿adnych  szans  na  zb³¹dzenie  w  tej
liberalnej  demokracji,   która   niszczy   wszystko   to,   co   pochodzi   od   Ojca,  Syna  i  Ducha 
Œwiêtego,  i  to  co  zmierza  do  Trójjedynego  Boga,   bo   przecie¿  dusza  moja  uzbrojona  jest 
w  wieczyst¹  zbrojê,  która  pokona  wszystkie  zasadzki  i  sid³a  szatañskie.

Nie  tylko  w  mistycznych  nocach  dusza  moja   spotyka  siê  z  namacalnym  istnieniem 
Pasterza  Niebieskiego,   ale  równie¿  ka¿dego  dnia  spotykam  siê  z  Dzie³ami  Bo¿ymi,   które
rozpoœcieraj¹  siê  wokó³  nas,   a   poza   tym   znaki   czasu  i  najprzeró¿niejsze,   tak  urodzajne 
d a r y    B o ¿ e    w    moim    ¿yciu    s¹   najwiêkszymi   widzialnymi   b³ogos³awieñstwami   na 
istnienie   niewidzialnego   Stwórcê,   który   pomaga  zrealizowaæ  mi  odwieczny  kszta³t  mojej
nadprzyrodzonej  misji.  

Nikt  nie  zatrzyma  mi  mojego  odwiecznego  powo³ania,   które   pozwoli³o   mi   wejœæ 
w   nauki   eschatologiczne,   które   mówi¹   o   ¿yciu  dusz  za  zas³on¹  progu  œmiertelnego,  bo
przecie¿  prowadzê  je  z  woli  Boskiego  Oblubieñca,   dlatego  te¿  w  dobie   udrêki  i  zarazem 
mi³osierdzia   Bo¿ego   moc¹   Ducha   Œwiêtego  realizujê  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê,   która 
jest  ziarnem  Ewangelii  Chrystusowej,  i  która  w  pe³ni  czasu   zaowocuje  i  przyniesie  obfity 
plon  Bo¿y.  

K  Tak  jak  ja,  córka  Umi³owanego,  musia³am  dojrzeæ  duchowo  do  Dzie³a Jego, tak
i  ksiê¿a  arcybiskupowie,  kardyna³owie  musz¹  dojrzeæ  do  zrozumienia  Jego, a zrozumiej¹ go 
wówczas,  jak  ono  bêdzie  w  odbiorze  jak  najbardziej  czytelne.

Tak   wielkie   Dzie³o   Wszechmog¹cego,   które   prowadzê   musi   byæ  bardzo  dobrze
wyszlifowane,   aby   mog³o   zadziwiæ  wszystkich  faryzeuszy  Boga,  a  ponadto  muszê  tak  je
dopracowaæ,   abym   konsekrowanym   owcom   Bo¿ym   jak   najjaœniej   wy³o¿y³a  niepojêtoœci
Pana  mego,  które  wkroczy³y  w  moje  mistyczne  ¿ycie,  i  aby  oni  w  pewnoœci Chrystusowej
mogli  to  wszystko  poj¹æ,  a  nastêpnie  zaakceptowaæ,  oczywiœcie  we  wnikliwym badawczym 
przewodzie  prowadzonym  przez  Kongregacjê  Nauki  Wiary.

Trójjedynemu   Bogu   dziêkujê   za   przekonywuj¹ce   znaki   czasu,   które   nieustannie
zsy³a   na   mojej   mi³osnej   i   ciernistej   drodze   œwiêtoœci,   która   prowadzi   duszê  moj¹  do 
wieczystego  zbawienia   oraz   za   to,  ¿e  nad  wyraz  dba  o  Dzie³o  Swe,  które  ju¿  tak  d³ugo
prowadzê  w  Nim,  ale  im  d³u¿ej,  tym  wszystko  staje  siê  bardziej  dopracowane, a co za tym 
idzie  bardziej  doskonalsze.  
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Te   moje   mistyczne   ksi¹¿ki,   to   jest   mistyczny   hymn   ku   Chwale   Najwy¿szego, 
dlatego   te¿   wszystko   podejmujê  w  Panu  swym,  który   jest   jedynym  moim  kierownikiem
duchowym  poprzez  Ducha  Swego,  tak¿e  moje  obcowanie  z  Nim  jest  na  wskroœ  duchowe.

To   moje   pisanie  w  Imiê   Umi³owanego   jest   niezwykle  mi³¹  modlitw¹  dla  Niego, 
dlatego   te¿   ³aska   Jego   przychodzi   mi   z   pomoc¹  w  pisaniu  moich  mistycznych  ksi¹¿ek 
z  zakresu  teologii  duchowoœci  mistycznej,   tak¿e,   gdy  piszê,  to   wówczas   jestem   sam  na
Sam  z  Nim,  i  to  s¹  najpiêkniejsze  chwile  mojego  nêdznego  ¿ycia.

Z Z Z  Drogi   Ksiê¿e   Kardynale,   jestem  w³asnoœci¹  Wszechmog¹cego,  który  coraz
czêœciej  przenika  mnie  Sob¹,  tak¿e  oœwiecona  i  rozpromieniona  w  Nim  w nadprzyrodzonej 
przystani  Jego  pokonam  wszystko  w  Nim,  i  obecnie  te¿  w  Nim  przeka¿ê  parê niepojêtych 
³ask  Jego,  które  utwierdz¹  Wasz¹  Eminencjê  o  wielkiej  za¿y³oœci  duszy  mej z Ukochanym, 
który    wielokrotnie    wprowadza   j¹   w   blask   Oblicza   Swego,   tak¿e   ona   coraz  bardziej 
rozkochana  jest  w  Nim  i  zawsze  pije  mistyczny  kielich  ¿ywej  wody Jego, który przepojony 
jest  b³ogimi  darami  Jego.

28  paŸdziernika  2009 r.   we   œnie   dusza    moja   opuœci³a  w  Bogu   czasoprzestrzeñ 
i  znalaz³a  siê  w  upojnym   N i e b i e   i   od  razu  pojê³a  ona  w  Panu  swym,   ¿e  jest  dusz¹, 
i   nie   mog³a   wprost   nacieszyæ   siê,   ¿e   tak   hojnej   ³aski   dozna³a  od  Oblubieñca  swego, 
¿e  w  ówczesnym  czasie  by³a  ona  wœród  promieni  Jego w towarzystwie duszy Œwiêtego Jana
Paw³a  II - go,  Œwiêtego  Ojca  Pio  i  Œwiêtej  Faustyny  Kowalskiej.

                
Dusze  tych  3 - ech  Œwiêtych  by³y  niewymownie  zadowolone  z  mej mistycznej drogi, 

która   nasi¹kniêta   jest   8 - ma  b³ogos³awieñstwami   i   da³y  one  do  zrozumienia  duszy  mej, 
¿e  wkrótce  jako  œwiêta  bêdzie  ona  wœród  z  nich,   dlatego  te¿  mam  nie  rozpraszaæ  swoich 
myœli  na  sprawy  nieistotne,  które  tak  bardzo  zak³ócaj¹  mi  spokój  wewnêtrzny. 

Dusza  Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go z wielkim spokojem rzek³a do duszy mej: � Siostro 
moja  nie  zamartwiaj  siê  o  Dzie³o  Bo¿e,  które  prowadzisz,  bo  ono  i  tak wyjdzie na œwiat³o 
dzienne  ca³ego  œwiata  wraz  z  twoj¹  krzywd¹  moraln¹  bezprawnego  nie  nadania  ci  stopnia 
doktora,  tak¿e  dalej  pod¹¿aj  do  prawdziwej  i  bezpiecznej  Ojczyzny  Bo¿ej,  któr¹  prowadzi 
ciebie  Sam  Stwórca.    

19  lutego  2010 r.  we  œnie  dusza  ma  us³ysza³a  bardzo  wyraŸny,  powolny  i  donoœny
g³os  wewn¹trz  siebie,  jak  i  wokó³  siebie,  i  by³  to  g³os  jakby ca³ego nieskoñczonego Nieba:
� Ania,  ty  nie  mo¿esz  zaprzepaœciæ  swoich  cierpieñ  i  cierpieñ  dzieci  Bo¿ych,  które cierpi¹ 
z  powodu  narzuconej  laickoœci,   wywrotowych   religii   czy   te¿   sekt,   tak¿e  nie  zwa¿aj  na 
trudy  codziennego  ¿ycia,  które  wzmacniaj¹  ciebie.   Prowadzisz  tak  wielkie  Dzie³o  Niebios, 
które  w  ¿aden  sposób  nie  da  siê  obaliæ.  Cierpliwoœci  córko  Nieba !  

23  marca 2010 r.  podczas  mistycznej  nocy  dusza  moja  ponownie  opuœci³a  w  Bogu 
cia³o   swe  i  znalaz³a  siê  w  jasnym  ob³oku  Najukochañszego   wraz    ze   wszystkimi  moimi 
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mistycznymi  ksi¹¿kami,  które  na  oczach  jej  powoli przeistoczy³y siê  w  Œwiêt¹ Monstrancjê, 
gdzie  po  chwili  zobaczy³a  ona  w  niej  pod postaci¹ Œwiêtej Hostii przeistoczonego i ukrytego 
Pana  swego,  który  wysy³a³  z³ociste,  mi³osne  promienie,  które  tak  bardzo  o¿ywia³y  j¹.

To   mistyczne   widzenie   by³o   krótkotrwa³e   dla   duszy  mej,  ale  wystarczaj¹ce,  aby 
mog³a   ona   poj¹æ   intencjê  Boskiego  Oblubieñca  w  stosunku  do  tak  wielkiej  wagi  pisania 
o  moim  tak  niezwyk³ym  ¿yciu  duchowym,   bo   przecie¿   poprzez   moje   mistyczne  ksi¹¿ki 
pocieszam   wszystkie   zagubione   i   cierpi¹ce   owce   naszego   niezast¹pionego,   wiekuistego 
Pasterza  Niebieskiego. 

Król   Mi³osierdzia,  Dobrodziej   nieskoñczonoœci  da³  œwiat³o  rozumowi  memu,  abym
na    podstawie    prze¿yæ    duszy    swej   w   heroicznej   mi³oœci   Jego    przekaza³a    niepojête 
i  niezg³êbione  tajemnice  Jego,  które  znajduj¹  siê  w  wy¿szych  sferach  Jego. 

23  maja  2010  r.   w   dniu   zes³ania   Ducha   Œwiêtego   we   œnie   po   pó³nocy  dusza 
moja   ponownie   opuœci³a   w   Chrystusie   pow³okê   cielesn¹   i  na  tle  mi³osnych,  wiecznych 
p³omieni,   które   rozchodzi³y  siê  z  ka¿dej  strony,  zobaczy³a  ona  na  przeolbrzymim  sk³onie 
Nieba   najukochañszego  Jezusa  Chrystusa,   który   w   z³ocistych,   p³omiennych   promieniach
b³ogos³awi³  j¹  i  da³  odczuæ  jej odrobinê Swojego Boskiego Majestatu, który p³onie wiecznym, 
uszczêœliwiaj¹cym  ogniem  i  nigdy  nie  spala,  jedynie  tylko  rozgrzewa  do  wiêkszej  mi³oœci.

W   tej   b³ogos³awionej   ³asce   Duch   Œwiêty,   który  pochodzi  od  Trójjedynego  Boga
przemienia³   duszê   m¹   w   niepojêt¹   Boskoœæ   Sw¹   i   nape³nia³  j¹  m¹droœci¹  Sw¹,   abym 
w  swoich  mistycznych  ksi¹¿kach  wyra¿a³a  siê  jasno,   tzn.,   ¿eby   rozumia³y   mnie   narody, 
dlatego  te¿  zawsze  jestem  otwarta  na  dzia³anie  Ducha  Œwiêtego,  który  tchn¹³  w  duszê m¹.

22  sierpnia  2010 r.  w  proroczym  œnie,   który   jest  wiernym  odpowiednikiem  mojej 
drogi  krzy¿owej  sz³am  z wielkim trudem drog¹ na której by³o pe³no b³ota i najprzeró¿niejszego
paskudztwa,  i  w  duchu   us³ysza³am   g³os   Pana   swego,   który  rzek³  mi,   ¿ebym  nigdy  nie
zwraca³a   uwagi   na  biernych  ksiê¿y  arcybiskupów  w  sprawie  duchowego  Dzie³a  Jego,   bo 
pomimo  tego  b³ota   i   przeszkód   jakie   napotykam   w   swoim  ziemskim  pielgrzymowaniu, 
to  i  tak  bardzo  powoli,  ale  wype³niê  wolê  Jego,  i  to  do  ka¿dej  litery  s³owa  Jego.

13  lutego  2011  roku   nad  ranem  we  œnie  dusza   moja  opuœci³a  w  Chrystusie  cia³o 
i   momentalnie   znalaz³a  siê  w  wymiarze  najwy¿szego  natê¿enia  szczêœliwoœci  Ukochanego 
na  wprost  duszy  Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go,   i  jak  to  ona  odczyta³a  w  Bogu,  ¿e  to  by³y
Bramy  Nieba. 

W  tej   upojnej   ³asce   dusza  moja  w  biernej  postawie  i  w  milczeniu  przez  moment
podziwia³a  i  radowa³a  siê  tym  bezmiarem,  bezkresem  tego  upojnego  i nad wyraz tajemnego 
Oceanu  Wszechw³adnego,   który  nape³ni³  j¹  misterialn¹  pe³ni¹  najukochañszego  Oblubieñca 
swego,  a¿  w  koñcu  ona  przerwa³a  te  kontemplacyjne  s³odkoœci  i  rzek³a  do duszy Œwiêtego
Jana  Paw³a  II - go:  � Ojcze  Œwiêty,  tak  bardzo  pragnê audiencji u twego nastêpcy Benedykta 
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XVI - go,  i  ty   wiedz¹c,   ¿e   to   tak   bardzo   przeci¹ga   siê  w  czasie  i  staje  siê  ju¿  prawie
niemo¿liwe   sam   przyszed³eœ   do   duszy   mej,   aby   pocieszyæ   j¹,  tak¿e   dziêkujê  ci  za  tê
niewyra¿aln¹  audiencjê,  ¿e  chocia¿  na  chwilê  wprowadzi³eœ  mnie  w  wiekuiste ¿ycie swe.  

Dusza   Jana   Paw³a   II - go  z  wielkim  spokojem  wys³ucha³a  duszê  moj¹  i  ca³y  czas 
patrzy³a  w  oczy   jej,   lecz   ona   nic  nie  rzek³a,   tak¿e  w  tym  ówczesnym  momencie  dusza 
ma  mia³a  ca³y  czas  tê  œwiadomoœæ,  ¿e  jest  dusz¹,  tak¿e nie mo¿e byæ jakiejkolwiek pomy³ki 
w  przekazywaniu  tej  wprost  niewiarygodnej  i  nieprawdopodobnej  ³aski  Pana  naszego, który 
tak  czêsto  dotyka  dusz¹  m¹.

W  tych   wiekuistych   œwiat³oœciach   dusza   moja   nagle   zobaczy³a   dusze  Rodziców
swych,  po  czym  dusza  Jana  Paw³a  II - go  uczyni³a  krzy¿  nad  dusz¹  m¹,   co  by³o  znakiem 
b³ogos³awieñstwa  i  jednoczeœnie  po¿egnania,   tak¿e   w   u³amku   sekundy   dusza   ma   nagle
znalaz³a  siê  na  ziemi  i  to  na   wprost  naszego  obecnego  Papie¿a  Benedykta XVI - go, który
przyjecha³  z  pielgrzymk¹  do  Polski.

W  tej  czêœci  ³aski,   gdzie  spotka³am  siê  z  Ojcem   Œwiêtym  Benedyktem  XVI - tym,
który   jedynie  przez  moment  uœmiechn¹³  siê  do  mnie  i  pob³ogos³awi³  mnie,   to  nie  wiem, 
co   by³o  z  dusz¹   m¹,  czy  ona  faktycznie  by³a  ju¿  w  ciele,   czy   poza   cia³em,  czy  te¿  to 
by³  mistyczny  sen,   ale  myœlê,   ¿e  ta  ostatnia  sceneria  by³a  mi  dana  na  proœbê  duszy  Jana 
Paw³a  II - go,  aby  odrobinê  pocieszyæ  mnie.

20  lutego  2011 r.    po   pó³nocy    podczas   mistycznej   nocy   dusza   moja   ponownie 
opuœci³a  w  Bogu  czasoprzestrzeñ   i   oczyma  swymi   zobaczy³a  duszê  Œwiêtego  Jana  Paw³a 
II - go   na   tle   przeb³ogich   ciemnoœci,   która   w   u³amku   sekundy  znalaz³a  siê  na  naszym 
ziemskim    globie,    a    widz¹c    niesamowit¹   brutalnoœæ   w   walce   o   wolnoœæ,    holocaust 
nienarodzonych  dzieci  oraz  najprzeró¿niejsze  wypaczenia  i  zwyrodnienia w wielkiej niemocy 
pad³a  ona  na  grzeszn¹  ziemiê.  

Dusza  ma  w  Chrystusie  wiedzia³a  od  samego  pocz¹tku,  ¿e  jest  dusz¹,   i   przebija³a 
siê  przez  mg³ê  wypaczonych  wydarzeñ  z  zafa³szowan¹  prawd¹, nad któr¹ czuwa poprawnoœæ 
polityczna,  aby  tylko  dostaæ  siê  do  duszy  Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go  i pomóc jej podnieœæ 
siê,   która  z  rozwianymi  w³osami   na   wszystkie   strony,   we   ³zach   prosi³a   Pana   naszego 
o  mi³osierdzie  dla  tej  obecnej  Sodomy  i  Gomory. 

To  co  w  ówczesnym  czasie  widzia³a  dusza  Jana  Paw³a  II - go,  to  równie¿  widzia³a
to  dusza  ma,  tak¿e  w  tak  krótkim  telegraficznym  skrócie,  dos³ownie  w  jednym momencie, 
i  to  w  sposób  dog³êbny  i  wyrazisty  by³o  jej dane poznaæ najgorsze okrucieñstwa ziemskiego 
piek³a    nowoczesnych    Judaszów,    Pi³atów,    Barabaszów    i    Herodów,     którzy    morduj¹ 
i  niesamowicie   przeœladuj¹   chrzeœcijan,   opozycjê,   jak  i  niewygodnych  ludzi,  a  w  swoich 
klinikach  aborcyjnych  zach³ystuj¹  siê  dzieciobójstwem.  

Te  barbarzyñskie  akty,   które   za  zatrut¹  duchow¹  strza³¹  przebiega³y  przed  oczyma 
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duszy  mej   by³y   bez  porównania  gorszym  piek³em,  jak  za  zas³on¹  progu  œmiertelnego  dla 
dusz  potêpionych,  bo  gdy  ona  by³a  w  Bogu  dziesi¹tki  razy  na  skraju  czy  te¿ nad piek³em, 
to  ona  dobrze  widzia³a,  ¿e  tam  dusze  potêpione  jedynie  cierpi¹  swoje  mêki  i  nie maj¹ ju¿
dostêpu  do  jakichkolwiek  dusz.

Dusza  Œwiêtego  Jana  Paw³a   II - go  w  œwiecie  ducha  w  ca³ej  pe³ni  Bo¿ej doskonale
widzi  rzeczywiste  prawdy  objawione,  jak  i  zatrut¹  naukê,  która wciska zak³amane trendy dla 
wygody  katów  i  oprawców  tego  przemijaj¹cego  œwiata,  którzy dla w³asnej wygody odchodz¹ 
od  praw  Bo¿ych,  dlatego  te¿  od  czasu  do  czasu  wchodzi  ona  w  niemi³osiern¹ boleœæ Pana 
naszego,  który  tak  bardzo  cierpi  w  dzieciach  Swych.

W   kresie   wiecznoœci   dusza   Œwiêtego   Jana   Paw³a  II - go  dobrze  wiedzia³a,  ¿e  ja 
pomogê  jej  podnieœæ  siê  z  tego  upadku,   co   momentalnie   odczu³a   to   dusza   ma  duchem 
swym,   bo  przecie¿   poprzez   duchowe  Dzie³o  Pana  mego,   w   którym  wyjawiam  odrobinê 
tajemnic  ze  œwiata  duchowego  na  podstawie  prze¿yæ  duszy mej,   które  dostêpne  s¹  jedynie
dla   dusz   pozbawionych   pow³oki   cielesnej,    o t w o r z ê     odrobinê    mi³osne    wrota   dla 
zak³amanych   œrodowisk   libertyñsko - laickich,   które  odtr¹caj¹  ¿ycie  i  w  najokropniejszych
rzeziach  morduj¹  niechciane,   nienarodzone   dzieci,   wprowadzaj¹   antymoralne   prawa  oraz 
atakuj¹  Koœció³  za  Jego  nauczania.

W   tej   opisywanej   ³asce    dusza   ma    mia³a   jeszcze   krótki   kontakt   z   Kap³anem 
Niebieskim,  ale  wiele  rzeczy  mam  wymazane  z  pamiêci  mej,  tak¿e  nic  nie  mogê  napisaæ, 
ani  te¿  nic  wymyœliæ,   bo   chocia¿by   najmniejsze   k³amstwo   zak³óci³oby  mi  spokój  ducha 
i  poczucie  winy  nie  da³oby  mi  ¿yæ,  z  czego  kopytny,  tj.  diabe³  mia³by  wielk¹  radoœæ.

Nieœmiertelny   bardzo   czêsto   przenika   duszê  m¹  Sob¹,   tak¿e  ca³a  moja  duchowa
droga  odbywa  siê  w  Boskiej  harmonii  i  duch  mój  nieprzerwanie  jest z Ukochanym, dlatego 
te¿  z  ³ask¹   Pana   swego   inspirowana  jestem  do  ekstatycznego  pisania  w  Imiê  Jego,  i  nie
mogê  te¿  przemilczeæ  wa¿niejszych  ³ask   czy  te¿  wydarzeñ  z  mojej  drogi  œwiêtoœci,   która 
wiedzie  do  radoœci  ¿ycia  wiecznego.

Poprzez  udrêki  i  radoœci  g³oszê  Chwa³ê  Najwy¿szego,  który  nie  tylko  rozjaœnia mój 
rozum,  ale  równie¿  oœwieca  ca³¹  moj¹  drogê  doskona³oœci,  która  rozpatrywana  jest  jedynie 
w  wymiarze  rzeczywistoœci  nadprzyrodzonej,   gdzie   nie   siêgaj¹  ¿adne  ob³udne  europejskie
dyrektywy,  ani  te¿  ¿adna  pod³oœæ  ludzka,  która  oczywiœcie  nie  ma  granic.

 
15  marca  2011 r.  po  pó³nocy  dusza  moja  opuœci³a  w  Bogu  cia³o  i  wybra³a  siê  do 

upojnej szczêœliwoœci,  gdzie  w  œwiat³oœciach  nad  œwiat³oœciami  w  niezwyk³ych  jasnoœciach, 
które  nieco  razi³y  j¹,   misterialnym  jêzykiem  powoli  œpiewa³a  i  jednoczeœnie  pisa³a  ona  na 
mistycznym  komputerze  duchow¹  ksi¹¿kê,  która  ³agodzi³a  ból  Pana  naszego.

W   tej   przeb³ogiej   ³asce   w   stanie   najg³êbszego  ekstatycznego  upojenia  dusza  ma 
napisa³a  duchow¹  ksi¹¿kê,  i  gdy  ona  zaczê³a  czytaæ  j¹,  to  same  ³zy  lecia³y  jej  z  oczu,  bo 
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ona  dobrze  wiedzia³a,  ¿e  to  prowadzi³  j¹  Duch  Œwiêty,  bo  ona sama z siebie nie potrafi³aby
napisaæ  tak  coœ  przepiêknie  duchowego,  co  zwie  siê  mistyczn¹  per³¹  duchow¹.  

Dusza  moja  jedynie  w  Boskim  Oblubieñcu  mo¿e  wejœæ  w  niepojête  tajemnice Jego, 
i   tylko  w  Nim   zrealizowaæ  Dzie³o  Jego,   które  z  tak¹  wielk¹  mi³oœci¹  prowadzê  w  Nim, 
a   czy   jeszcze   napiszê   mistyczn¹   per³ê   duchow¹  ?,    to    wszystko   uzale¿nione   jest   od 
Ukochanego,   bo  On  dobrze  wie,   ¿e  dusza  moja  bardzo  pragnie  tego,  tym  bardziej,  ¿e  ja
tak  czêsto  piszê   w   Imiê  Jego  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Jego,  tak¿e  ju¿  nastêpna  epoka  oceni
moje  pisanie.

26  marca  2011 r.   po   pó³nocy  w  mistycznym  œnie  w  jaœniej¹cym  blasku   zosta³am 
ogarniêta,   jak   i   przesi¹kniêta   chwa³¹   m¹droœci  Wszechpotê¿nego,   dlatego  te¿  w  bramie
Królestwa  Niebieskiego   z   lekkoœci¹  pisa³am  w  Panu  naszym  duchow¹  ksi¹¿kê  na  chwa³ê
Niebios.    Wœród  tego  nad  wyraz  b³ogiego  pisania  parê  razy  zerknê³am  na  dó³  w  kierunku 
grzesznej   doczesnoœci,   aby   odrobinê   napisaæ  o  bezecnych  faryzeuszach,  którzy  prowadz¹ 
wojnê  ze  Stwórc¹  nie  wiedz¹c  o  tym  czy  te¿  zapominaj¹c,   ¿e   “  kto   jak¹  broni¹  walczy 
od  takiej  te¿  ginie  ”,  i   gdy   zobaczy³am  bezlitosne  rzezie  w  hitlerowskich  p³odach  matek
morderczyñ  oraz  bezlitosne  nêkanie  i  wycinanie  chrzeœcijan    czy   te¿  niewygodnych  ludzi, 
to   momentalnie   odebra³am   bóle   wszystkich   mordowanych   istot,  tak¿e  w  niesamowitych
bólach  obudzi³am  siê  i  nie  spa³am  ju¿  do  rana.

W  tym  proroczym  œnie  byæ  mo¿e,   ¿e   dusza   moja   opuœci³a   cia³o,   ale  nie  jestem
tego  pewna,  bo  wówczas  nie  mia³am  ³aski  Bo¿ej,  co  do  zrozumienia po³o¿enia duszy swej, 
a  ponadto  wszystko  odbiera³am  to  tak,  jakby  to  by³a  realna  rzeczywistoœæ,  ¿e lewitowa³am 
w  Chrystusie  a¿  do  bram  Ojczyzny  Jego.

2  kwietnia  2011 r.  w  6 - t¹  rocznicê  œmierci  Jana  Paw³a  II - go  we  œnie po pó³nocy 
dusza    ma    opuœci³a    w    Chrystusie    czasoprzestrzeñ    i    momentalnie   znalaz³a   siê   ona
w  niezg³êbionych,  niebiañskich  przybytkach  Pana  naszego  na  wprost  Niepojêtego, który nad 
wyraz ³askawie spojrza³ na ni¹.  Dusza  ma  oœwiecana  œwiat³em i mi³oœci¹ Najsprawiedliwszego
w   g³êbokiej   ciszy  podziwia³a   nadzwyczajne  i  przedziwne  dzie³a  Najœwiêtszego,   który  po 
raz  kolejny   da³   jej   skosztowaæ   przeb³ogich   aromatów  z  wiekuistego  ¿ycia  Swego,  które 
spowodowa³y,  ¿e  ona  znalaz³a  siê  w  stanie  g³êbokiego  ekstatycznego  upojenia.

W   tym   bezmiarze   tajemnic   nieskoñczonego   œwiata  najukochañszy  Jezus  Chrystus
przyoblek³  duszê  m¹  w  m¹droœæ  Sw¹   i   powoli  wtajemnicza³  j¹  w  wiedzê  Sw¹,   aby  ona
podziwia³a  cudowne  dzie³a  Jego  oraz,   aby   dobrze   wiedzia³a  jak  króluj¹  i  bêd¹  królowaæ 
dusze  zbawione  w  Nim  a¿  po  wsze  nieskoñczone  wieki.

W  tej  przecudownej   ³asce   Boski   Oblubieniec   by³   ca³y  ze  szczerego,  mistycznego 
z³ota  i  z  Jego  mistycznej  postaci  emanowa³y  z³ociste  promienie,  które  w znacznym stopniu 
razi³y  oczy  duszy  mej,   tak¿e  w  tym   przybytku   Bogobojnego   N i e b a   wszystko  mieni³o 
siê  w  z³ocie,   a  ponadto  dusza  moja  przez  u³amek  sekundy  zobaczy³a  tam  rozpromienion¹ 
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duszê  Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go,   której   astralne   cia³o   równie¿  by³o  z  lœni¹cego  z³ota, 
tak¿e  ona  by³a  przesi¹kniêta  Umi³owanym  czyli  by³a  ona  przyobleczona  w  Niego.

Dusza  moja  ¿yje  w  krainie nienasyconej mi³oœci Nieœmiertelnego, w której przedziwna 
moc   Ukochanego   wprowadzi³a   j¹  w  pozarozumowe  niepojêtoœci  Jego,  które  ona  poznaje
umys³em  Jego,  gdy  ona  jest  przebóstwiona  w  Niego.

Przewodnik  M¹droœci,   który   ma   w³adzê   nad   ¿yciem   i   œmierci¹  ( Mdr  16,  13 ) 
poprzez  wszystkie  cierpienia  i  ³aski  uzdrawia  duszê  m¹  Sob¹,   tak¿e   dusza   ma  nigdy  nie 
zb³¹dzi  w  Nim,   bo   przecie¿   On   nadaje   kierunek   mego   dzia³ania  i  bezb³êdne  poznanie 
tajemnic  Swych  ( Mdr 7, 15 - 16 ).
 

Jak   ka¿dy   œmiertelnik   jestem   wielk¹   s³aboœci¹  i  nicoœci¹,  dlatego  te¿  nieustannie
proszê  Mistrza  Niebieskiego,  aby  da³  mi  m¹droœæ  Sw¹,  abym  moc¹  i  si³¹ Jego, w prawdzie 
i   mi³oœci  Jego  mog³a   jak  najdoskonalej  zrealizowaæ  duchowe  Dzie³o  Jego  wœród  obecnej
cywilizacji  k³amstwa  i  œmierci.

Na  podstawie  mojego  odwiecznego  powo³ania,  które  dokonuje  siê  w  obecnej  dobie 
czasów    Mistrz   Niebieski   po   raz   kolejny   ukaza³   zdegenerowanemu   œwiatu   tak   wielce 
niepojêt¹  mi³oœæ i mi³osierdzie Swe,  ¿e  podczas  snów  dusza  ma  non -  stop  opuszcza w Nim 
cia³o,  co  jest  szokiem  i  nieprawdopodobnoœci¹  dla  wszystkich  faryzeuszy  Jego.

D r o g a   E m i n e n c j o,   zdajê  sobie  sprawê  z  tego,   ¿e   moja   misja   jest   nie  po 
drodze   dla   mi³oœników,   którzy   fabrykuj¹   oskar¿enia,   które   zgodne  s¹  z  ich  ob³udnymi 
politycznymi  motywacjami,  i  równie¿  ona  jest olbrzymim szokiem dla wszystkich faryzeuszy, 
którzy   bezczeszcz¹   czy   te¿  pal¹  emblematy  Chrystusowe,   koœcio³y   czy   te¿   chrzeœcijan, 
ale   to   mi³osne   Dzie³o   Bo¿e,   które   prowadzê   jak   Dzieciê   Bo¿e   wyda   du¿o   owoców 
g³ównie  po  œmierci  mej,  dlatego  te¿  w  pokorze  realizujê  swoje  pos³annictwo,  aby  powaliæ 
wszystkich  grzeszników,  którzy  myœl¹,  ¿e  stoj¹  ponad prawem, ale przecie¿ z góry wiadomo, 
¿e  w  walce  z  Koœcio³em  zwyciê¿y  jedynie  Trójca Œwiêta wraz z Gwiazd¹ Duchow¹, Maryj¹. 

Wiadomo,  ¿e  im  wiêksze  Dzie³o  Bo¿e,  to  ono  napotyka  na coraz wiêksze trudnoœci, 
tak¿e  z  pokor¹  przyjmujê  wszystkie  cierpienia,  które  pomagaj¹  mi  przetrwaæ tê przejœciow¹ 
cywilizacjê   zorganizowanego   k³amstwa   i   œmierci   w   œcis³ym   powi¹zaniu  z  niewidzialn¹ 
duchowoœci¹,  która  z  woli  Bo¿ej  wkroczy³a  w  moje  nêdzne  ¿ycie.  

Œwiêta  Siostra  Faustyna  Kowalska  w  swoim  ziemskim pielgrzymowaniu, pomimo tak 
licznych  cielesnych  wizji  by³a  umocniona  w  Chrystusie,  tak¿e by³a ona zdolna do obcowania
z  Nim,   i   napotyka³a  wiele  przeciwnoœci  w  swoim  powo³aniu,   które   by³o   skierowane  do
ca³ej l udzkoœci,  i  jak  to  ona  napisa³a,  ¿e ¡ poprzez  milczenie  i  wszystkie trudnoœci bardziej 
urzeczywistni  siê  wola  Bo¿a ¢,   dlatego  te¿  nie  zra¿am siê trudnoœciami, które coraz bardziej
umacniaj¹  mnie  w  Panu  mym,  bo ¡ prawdziwe dzie³a  Bo¿e  zawsze  napotykaj¹  na trudnoœci 
i   nacechowane   s¹   cierpieniem  ¢  ( B³ogos³awiony   ksi¹dz   Micha³   Sopoæko ),   tak¿e  dalej 
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w  ciszy,  pokorze  i  ukryciu  jednoczê  siê  z  Ukochanym,   w   którym   tak   czêsto   dusza  ma 
lewituje,  gdy  we  œnie  opuœci  ona  czasoprzestrzeñ. 

Moje   mistyczne   powo³anie   realizujê   poprzez  ³askê  Bo¿¹  w  œwietle  wiary,  nadziei 
i   mi³oœci,   i   skoro   realizujê   tak   wielkie   Dzie³o   Bo¿e,   ¿e  w  du¿ym  stopniu  przekazujê
odwieczne  tajemnice  Bo¿e,  które  znajduj¹ siê za progiem wiecznej œmiertelnoœci, to wiadomo, 
¿e  rozum  i  wiara,  to  za  ma³o,  bo  to  jest  zadanie  jedynie  dla duszy, która w Bogu opuszcza 
cia³o  i  w  Nim  na  czas  okreœlony  dog³êbnie  wchodzi  w  niepojêtoœci  Jego.

Jako   córka   Ojca   Wiekuistej   Œwia³oœci   nie   szczêdzê   czasu   na   misjê   Jego,  bo
przecie¿   On   jedyny  uwolni³  mnie  od  zniewolonego  œwiata,  dlatego  te¿   pragnê  w  mi³oœci 
i  pokorze  Pana  swego  przekazaæ  realnie  istniej¹ce  ¿ycie  duchowe,  które  jest  w nas i wokó³ 
nas,  aby  zatrzymaæ  mordercze  tempo  zniewolonego  œwiata,  które  odbywa  siê  w œmiertelnej 
trwodze  prawych  owiec  Bo¿ych.

D z i e ³ o   B o ¿ 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.

Boski   Mistrz,  który  znajduje  siê  w  twierdzy  duszy  mej  z  mi³oœci  do  mnie  uwiód³ 
mnie  do  ¿ycia  Swego,  które  z  radoœci¹  wykonujê  z  Nim,  przez  Niego  i  dla Niego, dlatego 
te¿  w  swoim  przemijaj¹cym pielgrzymowaniu nie bojê podejmowaæ siê trudnych spraw w Imiê
Umi³owanego  swego,   bo   w³aœnie   one  nape³niaj¹  mnie  nieopisywaln¹  nadprzyrodzonoœci¹,
która  wkroczy³a  w  moje  nêdzne  ¿ycie,  tak¿e  ci¹gle  prê  do  przodu,   aby   dusza  ma  mog³a 
zas³u¿yæ  sobie  na  wieczne  gody  w  Winnicy  Nieskoñczonego.

Jestem   œwiadoma   tak   szczególnego   pos³annictwa  swego,  i  niewymownie  dziêkujê
Bogu,   ¿e  tak  czêsto  doœwiadczam  Go,   ale   jest   j e d n o   zasadnicze   a l e,   ¿e   mnie   nie
interesuj¹  zwodnicze  doczesne   “ dobra ”,   które   prowadz¹  na  wieczne  zatracenie,   i   duszê
m¹   ju¿  nie  ciesz¹  chwilowe  opuszczania  progu  œmiertelnego  i  akumulowanie  siê  mi³oœci¹ 
Bo¿¹,  bo  po  prostu  ona  pragnie  doœwiadczaæ  Oblubieñca  swego  ju¿  wiecznie, w wiekuistej 
szczêœliwoœci  Jego.

Dusza   moja   niewypowiedzianie   zasmakowa³a   w   pokarmie   niewys³owionej   Bo¿ej
mi³oœci,   i   ta   rozkosz   i   wonnoœæ   Boska   pozwala   jej   krótkotrwale  kosztowaæ  Boskiego 
zjednoczenia,  tak¿e  ona  zawsze  têskni  za  tym  przeb³ogim powiewem mi³oœci, który przynosi 
jej  niewypowiedzian¹  ulgê.

Podsumowuj¹c   moje   nêdzne,   grzeszne   ¿ycie,   to   kiedy   wesz³am  na  drogê  Ÿród³a 
¿ycia  i  œwiêtoœci,  to  ¿yjê  zgodnie  z  sumieniem  swym  i  z  wol¹  Bo¿¹,  i  poprzez  modlitwê 
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s³own¹   i  pisan¹  w  prawdziwej  mi³osnej  wiêzi  ze  S³owem  Wcielonym,   w  Ÿródle  wiecznej 
pociechy  idê  jedynie  za  Nim  Samym,   bo  przecie¿  On  objawi³  nam  Siebie  Samego  i  ca³e 
doskona³e  ¿ycie  Swe,   abyœmy   na  wzór  Jego  osi¹gnêli  Bóstwo  Jego,   i   pod¹¿ali  do  ¿ycia 
i  zmartwychwstania  wiecznego.

Z  pomoc¹  Nauczyciela  Niebieskiego   podjê³am   w   Nim   wspinaczkê  na  umi³owan¹, 
duchow¹   Górê   Karmel,    dziêki    której   nic   mi   nie   brakuje,   bo   mam   wszystko,   tak¿e
przyobleczona  w  si³ê,  nadziejê  i  mi³oœæ  Bo¿¹  realizujê  Dzie³o  Bo¿e,  które  nigdy nie zginie 
a¿   po   wieczne   czasy,   tak   jak   nauka   Jezusa   Chrystusa,   bo   przecie¿   ono  jest  zawarte 
w  Panu  naszym. 

Kap³an  Niebieski  w  ca³ej  pe³ni  w³ada  dusz¹  m¹,  tak¿e  moc¹  Sw¹ przygotowa³ mnie 
On,  jak  i  duszê  m¹  na  ³aski  Swe,  abym  w  godnoœci  Jego  zrealizowa³a  Dzie³o  Jego,  które 
tak  bardzo  pomo¿e  udrêczonym  i  zagubionym  owcom  Jego,   dlatego  te¿  jako  Budowniczy 
Dzie³a  Swego  nie  tylko  bez  przerwy  prowadzi  i kieruje mnie po drodze rajskiej wiekuistoœci, 
ale  równie¿  zsy³a  widzialne  znaki  czasu  dla  zdeprawowanej  ludzkoœci, aby nie by³o ¿adnych
niejasnoœci  czy  te¿  niedomówieñ,  co  do  mojej  nadprzyrodzonej  misji. 

Z   Droga   Eminencjo,   dobrze  zdajê  sobie  sprawê  z  tego,   ¿e  moja  nadprzyrodzona
misja    przerasta   myœlenie   ludzkie   i   jest   przeolbrzymim   szokiem   nie   tylko   dla   ca³ego 
zdeprawowanego  œwiata,  który  zaszeregowa³  ju¿  istotê  ludzk¹  jako  przedmiot produkcji, ale 
równie¿   i   dla   ca³ej   Stolicy   Piotrowej,   dlatego   te¿  wolnymi  kroczkami  w  Panu  naszym 
w  duchowych  listach  coraz  dok³adniej  i  czytelniej  przedstawia³am Dzie³o Umi³owanego, aby 
ono  mog³o  byæ  w  koñcu  zrozumiane  przez  namiestników  Jego,   a  skoro  sta³o  siê  ju¿  ono 
czytelne  w  odbiorze    czyli    nasta³a   pe³nia   na    o t w a r c i e    badawczego  przewodu  jego
w  Kongregacji  Nauki  Wiary.

Z  woli  niezast¹pionego  Mistrza  Niebieskiego  wesz³am  w  pe³niê  odwiecznego  czasu
swojej   nadprzyrodzonej   misji,   poprzez   któr¹   chocia¿   odrobinê  pocieszam   Ukochanego,
który  nieustannie  pogr¹¿a  mnie  w  ¿ywej  obecnoœci  Swej,  tak¿e  moja  si³a  i  moc  pochodzi 
od  Jego  Boskiej  Istnoœci,   która  znajduje  siê  w  Jego  Boskiej  Troistoœci,   dlatego  te¿  mam 
tak  siln¹  i  niepokonan¹  moc  Bo¿¹  w  realizowaniu  swojego  odwiecznego  powo³ania.

Powoli  wype³niam  wolê  Ojca  Przedwiecznego,  tak¿e  wszystko  dokonuje  siê poprzez 
trynitarn¹  ¿yw¹  interwencjê  Samego  Boga,   tak¿e  wkrótce  wszystko  bêdzie  dokoñczone  co 
do  ka¿dej  litery  Planu  Przedwiecznego,   abym   mog³a  w  pe³ni   czasów  obudziæ  ca³y  œwiat 
z  letargu  najprzeró¿niejszych  grzechów  i  bezprawia,  dlatego  te¿  w³aœnie   t e r a z   nast¹pi³a
pe³nia  dla  najwy¿szych  dostojników  w  hierarchii  koœcielnej  katolickiego  Koœcio³a, jedynego 
prawowitego w ca³ym wszechœwiecie,  aby  ci  uduchowieni  duchowni  synowie  Matki Zaufania
i  Zawierzenia,  Maryi,   to   duchowe   Dzie³o   Jej   Syna,   które  prowadzê  w  Nim,  mogli  oni
rozpatrzeæ  w   nieskalanym  Jej  zwierciadle. 

Szanowny  Kardynale,  swoje  odwieczne  powo³anie  spe³niam  dziêki  ³askom  Boskiego 
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Mistrza,  który  duszê  m¹  wprowadzi³  w  nieœmiertelne  prawdy  i  niezg³êbione tajemnice Swe, 
które  zrozumieæ  mo¿na  jedynie  w  Nim,  dlatego   te¿   jestem   g³êboko   przekonana  w  Panu
naszym,   ¿e   po   wnikliwym   przeczytaniu   moich   duchowych   listów,   które  przys³a³am  do
Waszej  Eminencji,   Ojca  Œwiêtego  Benedykta  XVI - go   oraz   do   paru  duchownych  synów 
Umi³owanego,   których   wybra³am   sobie  w  Chrystusie   pod  wp³ywem  Ducha  Œwiêtego  dla
dobra  Dzie³a  Jego,   oraz  po  zapoznaniu  siê  z  dokumentami,  które  ju¿  wczeœniej  wys³a³am 
do  Waszej  Œwiêtobliwoœci,   zostanie   otworzony   przewód   badawczy   mej   nadprzyrodzonej 
misji,   której  ostateczny  werdykt  i  tak  zakoñczy  siê  wiele  lat  po  œmierci  mej,  bo  przecie¿ 
wiadomo,   dopóki  ¿yjê,   to  jeszcze  moje  odwieczne  powo³anie  trwa  w  Trójjedynym  Bogu, 
tak¿e    c z e k a m    n a    u p r a g n i o n ¹    o d p o w i e d Ÿ.  

{   Drogi    Ksiê¿e   K a r d y n a l e,   w   zwi¹zku   z   nie   otrzymaniem   prawid³owego
potwierdzenia  odbioru  na  moj¹  ostatni¹  przesy³kê,  która  byæ  mo¿e,  ¿e nie dosz³a do Waszej
Eminencji w tej tzw. wolnoœci liberalno - libertyñskiej,  która  wypowiedzia³a wojnê Koœcio³owi, 
wysy³am  nie  tylko  obecne  kopie,  ale  równie¿  ostatnie  kopie  mojego  listu  skierowanego do 
do Waszej Œwiêtobliwoœci,  Ojca Œwiêtego Benedykta XVI - go  oraz  Nuncjusza  Apostolskiego 
abp.   Celestino  Migliore,   które   zreszt¹   nagrane   s¹  na  za³¹czonych   dwóch  takich  samych 
dyskietkach  CD - R,  na  których  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego.

Zgodnie   z   wol¹   Bo¿¹   wysy³am   równie¿   listy    do   Przewodnicz¹cego    Polskiego 
Episkopatu  abp.  Józefa  Michalika,  Prymasa  Polski  abp. Józefa Kowalczyka, kard. Stanis³awa 
Dziwisza,   kard.  Kazimierza  Nycza,   abp.   Stanis³awa   Budzika,  abp.  Andrzeja  Dziêgi,  ojca 
Tadeusza  Rydzyka   oraz   Przeora  Jasnej  Góry  ojca  Romana  Majewskiego,   które  bez  trudu 
mo¿na  odczytaæ  na  za³¹czonych  dyskietkach  CD - R. 

                    Szczêœæ  Bo¿e !

                               Anna  Aniela  Flak
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