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Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !
Drogi  Ojcze  Œwiêty,  do  duchowego  Dzie³a  Niebios  zosta³am  powo³ana przez Trójcê 

Œwiêt¹  i  Mamê  Niebiesk¹  oraz  przez  Koœció³  w  Jezusie  Chrystusie,   gdzie  nasz  Zbawiciel 
i  Odkupiciel  przed³u¿any  jest  w  przestrzeni  i  w  czasie,   tak¿e  w  swoim  wezwaniu  Bo¿ym 
dajê  jedynie  mi³oœæ  i  w  zamian  nic  nie  pragnê  otrzymaæ,  jedynie  pragnê  jak najdoskonalej 
wype³niæ  zadanie  swoje,  a  poniewa¿  obecnie nasta³a pe³nia na wszczêcie procesu badawczego
nadprzyrodzonej  misji  mej,   dlatego   te¿   ponownie  piszê   do   Waszej   Œwiêtobliwoœci,  aby
obudziæ  do  dzia³ania  najbardziej  kompetentnego  duchownego  tj.  Prefekta Kongregacji Nauki
Wiary  kard.  Gerharda  Ludwiga  Müllera,   który   jako   “ wielki ”  autorytet   Koœcio³a   przyj¹³
postawê  niesamowitej  biernoœci  i  absolutnie  nie  reaguje  na  moje  duchowe  przesy³ki.

Dawniej   K o œ c i ó ³   odrzuci³   naukê   Galileusza,   twórcê  nowo¿ytnej  fizyki,  bo  nie 
dorós³   do   poziomu   wielkiego,   w³oskiego   astronoma,  fizyka  i  filozofa,  a  obecnie  minê³o 
a¿  tak  wiele  wieków,   aby   niespotykany  i  nadzwyczaj  przem¹dry  Œwiêty  Jan  Pawe³  II - gi 
w  ca³ej  pe³ni  naprawi³  ten  b³¹d,  ale  dalej  wszystko  idzie  opornie u namiestników Chrystusa
i   a¿   wierzyæ   mi   siê   nie   chce ?,   ¿eby   nikt   nie   dorós³  z  duchowieñstwa  do  rzetelnego 
przejrzenia   moich   duchowych  listów,  nie  mówi¹c  ju¿  o  mistycznych  ksi¹¿kach  z  zakresu 
teologii  duchowoœci  mistycznej, których jest a¿ 26,  a  na 10 - lecie wysy³ania mych duchowych 
przesy³ek   do   Watykanu   bêdzie  ich  27,   a   bior¹c   wszystkie   wys³ane   duchowe   listy   do
duchowieñstwa,  które  s¹  dodatkow¹  duchow¹  ksi¹¿k¹,  to  bêdzie  ich  w  sumie  28.  

Zdajê  sobie  sprawê  z  tego,  ¿e  moja  duchowa misja jest niezwykle trudn¹ misj¹, tak¿e
tutaj  trzeba  wielkich  i  œwiat³ych  teologów,  aby  to wszystko rozpatrzyæ w Trójjedynym Bogu,
który  jako  jedyny  w  ca³ym  Wszechœwiecie  jest  jedyn¹  nasz¹  ucieczk¹  i  moc¹  ( Ps 46,  2 ), 
dlatego  te¿  nie  zwracam  uwagi  na  nierzetelnych  duchownych  synów  Pana  naszego, jedynie
tylko  dalej  pe³niê  wolê  Jego,  aby  wszystko  wype³ni³o  siê  we  na  Chwa³ê  Niebios. 

D r o g a   E m i n e n c j o,  w  2004 roku mia³am proroczy sen, bo trzyma³am malutkiego 
Jezuska  na  rêkach  (czyli  trzyma³am  ca³y  œwiat  w  rêkach  swych)  i  w  pewnej chwili sta³ siê 
On  nad  wyraz  bardzo  ciê¿ki,  ¿e  pod  ciê¿arem  Jego  musia³am  uklêkn¹æ,  ¿eby  Pan nasz nie 
wypad³  mi  z  moich  r¹k,  a  przed  sob¹  widzia³am  bardzo  strome schody, i wiedzia³am, ¿e po 
tych   schodach  z   wielkim   trudem   zaniosê  Umi³owanego  do  swojego  mieszkania,  aby  Go
nakarmiæ,  i  aby On móg³ odpocz¹æ.  Faktycznie z wielkim trudem idê po schodach mistycznych 
w  najciemniejszej  nocy  wiary  i  ducha  za  Jezusem  Ukrzy¿owanym,  aby  zrealizowaæ  Dzie³o
Jego,   a   o   tym   mistycznym   œnie   napisa³am   ju¿   w   pierwszym  liœcie  do  Ojca  Œwiêtego 
Benedykta XVI - go  tj.  31. 05. 2005 r.,  a  wiêcej  o  tym proroctwie piszê w swoich duchowych 
ksi¹¿kach. 
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Ojciec  Niebieski  przyrzek³  duszy  mej,  ¿e podczas snów ona zawsze bêdzie opuszcza³a 
w  Nim  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  mistycznej  drogi  mej,   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. 

Najwiêksza    mi³oœæ    Wszechœwiata,     mój    najukochañszy    i    niezast¹piony   Boski 
Oblubieniec    przemienia    duszê    moj¹   w   Siebie,    i    dziêki    Niemu    znalaz³a     siê   ona 
w  nadprzyrodzonym  wymiarze,   gdzie   nie   dosiêga   ograniczony  rozum  ludzki,  dlatego  te¿
ona  coraz  bardziej  wg³êbia  siê  w  niepojête  tajemnice  Jego,  które  s¹  zupe³nie  obce i nie do 
przyjêcia   przez   tyranów   doczesnego   œwiata,   którzy   ¿yj¹    jedynie  przemijaj¹c¹,  grzeszn¹ 
zmiennoœci¹, która w ich przypadku koñczy siê wiecznym potêpieniem ich dusz. Wszechmog¹cy 
i   wszechwiedz¹cy   Ojciec  Przedwieczny   z   Duchem  i  Synem  Swym  nieustannie  prowadzi
duszê   moj¹   do   uczty   wiecznego   ¿ycia,   do   wiecznej   chwa³y  Swej,   tak¿e   w i a r a   ma
z   niewys³owion¹  ³atwoœci¹   “ przenosi  góry ” ,   i   jako  oddana  córka  Pana  swego  realizujê 
œwiête  rozkazy  Jego,  które  nape³niaj¹  serce  i  duszê  moj¹  niepojêt¹  mi³oœci¹  Jego.

Z  woli  Wszechwiedz¹cego  dusza  moja  otrzyma³a  ogrom  ³ask,  ¿e  wiele  niepojêtoœci
Jego  nie  mo¿e  ona  ogl¹daæ  w  swym  œmiertelnym,  tymczasowym  ciele,  dlatego  te¿ podczas
mistycznych   nocy   ona   tak  czêsto  opuszcza  w  Nim  cielesne  kraty,  aby  ona  mog³a  bywaæ 
w  nierozpoznawalnych,  nieœmiertelnych  tajemnicach  Jego.  Dusza  ma  bêd¹c  jeszcze  w  ciele 
odrobinê poi siê wieczn¹ szczêœliwoœci¹,  która pochodzi z Nieskoñczonego Oceanu Wszechbytu 
Wszechpotê¿nego,   dlatego   te¿   ona   nie   mo¿e  doczekaæ  siê  tej  chwili,  kiedy  ju¿  wejdzie 
w  Panu  swym  do  ¿ycia  wiecznego.

Mistrz   Œwiêtoœci,    Jezus   Chrystus,    który    jest    œwiat³em   w   wiecznej   œwiat³oœci
wprowadzi³  duszê  moj¹  w  tajemne  m¹droœci  wielowymiarowego,   nadprzyrodzonego  œwiata
Swego,  który  znajduje  siê  ponad  ludzkimi m¹droœciami, tak¿e w duchu odnowy Chrystusowej 
wst¹pi³am   na   mi³osn¹   drogê  Pana  swego,   który   w   nieskoñczonym   mi³osierdziu   Swym 
bardzo  powoli  uzdrawia  duszê  m¹  w  Sobie  i  doprowadza  j¹  do  ¿ycia  wiecznego.   

W  wolnoœci  Pasterza  Niebieskiego   dusza   moja   rozmi³owana   jest  w  prawach  Jego 
i  w  mi³oœci  oraz  w  m¹droœci  Jego  wch³ania  niepojêtoœci  Jego,   dziêki  którym  znajduje  siê 
ona   w   ekstatycznych   upojeniach.  W  twierdzy   duszy   swej   z   wielk¹   pokor¹   i   mi³oœci¹ 
rozwa¿am  o  nieœmiertelnym  Panu  swym  i  potêdze  Jego  (1 Krn 16, 11),  co  pozwala  mi ¿yæ 
¿yciem  tylko  Jego, który wielokrotnie pob³ogos³awi³ Dzie³o Swe, które z ca³ym namaszczeniem 
prowadzê  w  Nim  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Jego. W  Boskim  Oblubieñcu  nie mam ¿adnej trwogi 
i  nie  lêkam  siê  niczego,   bo   przecie¿   wszystkie   moje   w³adze   zmys³owe,  jak  i  duchowe 
przepojone  s¹  Nim,   który   grzeszn¹   córkê   Sw¹   wywy¿szy³   ponad  wszelkie  przemijaj¹ce 
cierpienia  i  wyrz¹dzone  krzywdy,   dlatego   te¿  nape³niona  mi³oœci¹  Jego,  ona   ci¹gle   lgnie
do  Niego,  bo  tylko  w  Nim  znajduje  ca³kowite  ukojenie,  które  nie  sposób  opisaæ, bo to nie
mieœci   siê   w   wymiarze   przemijaj¹cego   pielgrzymowania.    S³owo   Wcielone   nieustannie 
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utwierdza  duszê  m¹  w  Sobie,  aby  ona  ¿y³a  tylko  Nim  i  przyobleczona  w Niego wchodzi³a 
w  najwy¿sze  wiekuistoœci  Jego,  które  mo¿na  pojmowaæ  jedynie  umys³em  Jego.

Przedwieczny  Ojciec  przenika  mnie  œwiat³em  Swym,  bo  przecie¿  On  bardzo  dobrze 
wie,  ¿e  duch  mój  omdlewa  z  têsknoty  za  Nim,  dlatego  te¿  w  monastycznej  ciszy czuwam 
w  Nim,  aby  móc  wtopiæ  siê  w  niepojête  tajemnice  Jego.  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.   Na   miarê   moich   mo¿liwoœci   staram  siê  jak 
mogê,    aby    ¿ycie    moje    by³o    l i t u r g i ¹,    w    której    duch    mój    odnajduje   s³odycz 
w   Chrystusie,    bo    przecie¿    jedynie    poprzez   liturgiê   Chrystusow¹   ka¿da   dusza   coraz 
bardziej  nabiera³a  cech  Boskich  i  przebóstwia  siê  w  Pana  swego  za  spraw¹  Jego. 

W  duszy  mej  mam  ukryty  duchowy  Karmel,   gdzie   dusza   ma  dosyæ  czêsto  wielbi
Oblubieñca  swego,   i   ona  jest  Mu  niezmiernie  wdziêczna,   ¿e  On  tylko   taki    K a r m e l
przygotowa³  jej,  bo  ta  forma  najbardziej  odpowiada  duszy  mej,  bo przecie¿ ona nie podlega 
¿adnym prze³o¿onym,  bo  jedynym  Prze³o¿onym  jest  dla niej nigdy nieomylny Sam Zbawiciel, 
który  daje  jej  najprzeró¿niejsze  wskazówki  w  drodze  duchowej,  i  który  zbawi  j¹  w Sobie, 
je¿eli  ona  zas³u¿y  sobie  na  to.

D r o g i   O j c z e,   ju¿  wielokrotnie  pisa³am  do  Ojca,  jak  i  do  poprzednika  Waszej 
Œwiêtobliwoœci  tj. Papie¿a  Benedykta XVI - go,  ¿e  ja  z  w³asnej  inicjatywy  to  nic  nie  piszê, 
bo  przecie¿  zdajê  sobie  sprawê  ze  swej  nieudolnoœci  na  tym  œwiecie,  tak¿e  zawsze proszê
Rodziców  Niebieskich,  aby  obdarzyli  mnie  odpowiednim  charyzmatem  mówienia,  a  przede
wszystkim  pisania  o  powierzonej  mi  sprawie,  która  zawarta  jest  w  Nich,  a ponadto pragnê 
dodaæ,  ¿e  jestem  zupe³nie  spokojna  o  przysz³oœæ  Dzie³a  Bo¿ego,  bo  ono  jest  budowane na 
fundamencie  Œwiêtej  Ska³y  Chrystusowej,   gdzie   nie   ma  nigdy  zawodu,  bo  ono  zwi¹zane 
jest  z  wiar¹  i  z  nadziej¹.

Jako  duchowa  córka  Boskiego  Oblubieñca   nie   mogê   baæ   siê  nazywaæ  sprawy  po
imieniu,  bo  gdybym  siê  ba³a  i  pewne  zbyt  wa¿ne  sprawy  pomija³a  np.  dla  dobra  czyjegoœ 
czy  bezpieczeñstwa  swego,   to  nigdy  nie  nadawa³abym  siê  do  prowadzenia  jakiegokolwiek
Dzie³a  Bo¿ego,  bo  jako   t c h ó r z   by³abym  jedynie  wspó³pracownikiem  szatana, i wówczas 
pracowa³abym  tak  jak  pracuj¹  masoni  tego  œwiata,  którzy  kosztem  intryg,  k³amstw, krzywd
bliŸnich   wybijaj¹   siê,  aby   tylko   zab³yszczeæ,   chocia¿by  nawet  chwilowo  w  zak³amanych
œrodkach  masowego  przekazu  na  skalê  miêdzynarodow¹  czy  te¿  krajow¹,  albo te¿ w swoim 
œrodowisku  pracy,  czy  te¿  w  œrodowisku  swojego  zamieszkania.

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

Moja  nadprzyrodzona  misja  w  pe³ni  czasów  bêdzie  ods³oniêta  dla  wszystkich dzieci
Bo¿ych,  które  s¹  rozproszone  po  ca³ym  œwiecie,   dlatego   te¿  nie  zwa¿am  na  jakiekolwiek 
przeciwnoœci,     które   w   mi³oœci   Pana   naszego    s¹    j e d y n i e    niewielkimi   mi³osnymi, 
wzmacniaj¹cymi    zadraœniêciami,   tak¿e   b³ogos³awiê   wszystkie   pociski   nieprzyjació³,    bo
przecie¿   w³aœnie   one   daj¹   moc   do   walki   w   Imiê  Wszechmog¹cego.   Ojciec  Niebieski
nieustannie   przygotowuje   mi   grunt   pod   Dzie³o   Swe,  dlatego  te¿  znaj¹c  a¿  nadto  dusze
oziêb³e,   z   którymi   ciê¿ko   jest   ¿yæ,   poprzez  swoje  odwieczne  powo³anie  upraszam  ³aski 
u  Niego  przed  ca³kowit¹  zag³ad¹  œwiata.  Z pomoc¹  Opatrznoœci  Bo¿ej  godnie  i  w pokorze
przechodzi³am   i   przechodzê   wszystkie   upokorzenia   swe,  tak¿e  nigdy  w  ¿yciu  swym  nie 
p³aszczy³am  siê  przed  nikim,  i  mimo,  ¿e  nie  dzia³am  si³¹  w³asn¹,  ale  moc¹  Najwy¿szego, 
to  i  tak  wszystko  z  ³atwoœci¹  pokonujê  na  Chwa³ê  Ukochanego.

Z  woli  Boskiego  Oblubieñca  dusza  ma  jest  szafark¹  tajemnic  Jego,   i   ca³e   swoje
odwieczne  powo³anie  wykonujê  w  Imiê  Jego  i  dla  Niego,   tak¿e   za   nic   mam  potêpienie
œwiata,  które  ¿yje  w  przeolbrzymich  grzechach,  w  wielkiej  nieczystoœci,  a  ponadto  nie jest 
w  stanie  ³aski  uœwiêcaj¹cej,  bo  dusza  ma  przez  misterium  Odkupiciela  poprzez  najwiêksz¹ 
tajemnicê  mêki  i  œmierci  Jezusa  Chrystusa  pod¹¿a  w  mi³osierdziu  Bo¿ym   do   niezbadanej 
przysz³oœci  przewy¿szaj¹c¹  wszelk¹  wiedzê.

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.

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

Nauczyciel  Niebieski  ma  w³asny  sposób  zrealizowania Dzie³a Swego, które prowadzê 
w  najciemniejszej  nocy wiary  i  nie  moja  w  tym  rzecz jak zakoñczy siê moja nadprzyrodzona 
misja.   Marnoœæ  nad   marnoœciami   ogarnia   mnie   ze   wszystkich  stron,   która   niezmiernie 
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przyt³acza  i  przera¿a  mnie,  ale  nape³niona  wewnêtrznie  nieskoñczon¹  mi³oœci¹  Bo¿¹,  która 
nie  mo¿e  byæ  ugaszona  przez  wody  tego  œwiata,  dbam  oto,  aby  moje  ¿ycie  nie rozbi³o siê 
o  �ród³o  Wody  ¯ywej.

Nieskoñczenie   ³askawy   Stwórca   ca³ego  Wszechœwiata  tchn¹³  w  duszê  m¹   Swoim
nieœmiertelnym   tchnieniem,    tak¿e    ona    przyobleczona    moc¹    Jego    pokona    wszystkie
niespodziewane   ogniowe   próby,   i   nigdy   te¿   nie   zb³¹dzi   w   ciemnoœciach   nocy  ducha.
Radujê  siê  w  Panu  mym,  który  posiad³  duszê  m¹,   dlatego   te¿   ona   niewyra¿alnie  wielbi 
Go   i   nie   mo¿e   nasyciæ  siê  niepojêt¹  mi³oœci¹  Jego,   i   nieustannie  wzywa  pomocy,   aby
zabra³  j¹  ju¿  z  cia³a,  które  tak  bardzo  utrudnia  jej  swobodê  ruchów,   bo   przecie¿  w  tych 
cielesnych  kratach  w  sposób  okrutny  ona  jest  unieruchomiona. Dusza ma 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.

Ludzie   zniewoleni  przez  z³ego  ducha  nie  maj¹  najmniejszego  pojêcia  o  duchowym
¿yciu,  który  przynosi  duszom  doskona³ym  tak  wiele Boskiego szczêœcia, dlatego te¿ odrobinê 
przybli¿am  wieczn¹  szczêœliwoœæ  dla  grzesznej  ludzkoœci  na  podstawie  prze¿yæ  duszy  mej, 
która   tak   czêsto   opuszcza   w   Bogu  cia³o  i  poznaje  niepojêtoœci  Jego,  które  znajduj¹  siê 
w  zaœwiatach  Jego. 

Boski  Oblubieniec  doskonale  wie,  ¿e  dusza  ma  zakochana  jest  w  Nim,  dlatego te¿ 
pokrzepia   i   akumuluje   j¹   Sob¹,   aby   doskonale   i   w   ca³ej   pe³ni,   chocia¿  krótkotrwale 
popróbowa³a   ona    mi³oœci   Jego   i   nieskoñczonych   ³ask,    które   nie   maj¹   odpowiednika
w  cywilizacji  œmierci,  a  poza  tym  one  s¹  obce  dla  ca³ego  zdemoralizowanego  œwiata.

Nauczyciel  Niebieski  wzmo¿y³  urabianie  duszy  mej,   bo   pragnie   On   w   godnoœci 
Swej   jak   najwygodniej   mieszkaæ   w   niej,   aby   ona   by³a  wiernym  odbiciem  Jego,  i  aby 
w  przysz³ej  OjczyŸnie  mog³a  ona  zamieszkaæ  w  wiecznym  Przybytku  Jego. Wszechpotê¿ny 
Pan   nieskoñczonego   mi³osierdzia   przyodziewa   córkê   Sw¹   w   szaty  zbawienia,  i  okrywa
p³aszczem  sprawiedliwoœci  (  Iz  61, 10 ),   aby    ona    mia³a   si³ê  pokonaæ  wszystkie  zastêpy 
wrogów  rozproszone  w  ca³ym  upad³ym  œwiecie.   Z   woli   Wcielonego   S³owa  podczas  snu
na  czas  okreœlony  dusza  ma  ogrom  razy  przekroczy³a  granicê  œmierci,   tak¿e  ona  ¿y³a  ju¿
krótkotrwale  w  krainie  ¿ycia  wiecznego,   i   dobrze   ona  wie  jak  smakuje  przeb³oga  mi³oœæ 
Ukochanego,  dlatego  te¿  z  utêsknieniem  czeka  ona,  kiedy  ju¿  na ca³¹ wiecznoœæ przekroczy 
próg  œmiertelnoœci.

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

Duch  Prawdy  (J 14, 16)  zapali³  w  duszy  mej  ogieñ  Œwiêtej  Bo¿ej  Mi³oœci i poprzez 
ten   gorej¹cy,  mi³osny   ogieñ   urabia   On   moje   wewnêtrzne   ¿ycie,   tak¿e   wszystkie  moje 
poczynania  przekazujê  w  kontekœcie  z  Panem  Bogiem,  który  uczestniczy  nie tylko w moich 
mistycznych   wzlotach   czy   te¿  w  oœwieceniach   mych,   ale   równie¿   i   w   udrêkach   oraz 
w   utrapieniach  tej  przejœciowej  pielgrzymki.   Heroicznie   zaufa³am   Mi³osierdziu   Bo¿emu,
który   niezmiernie   hojnie   pociesza  mnie  wewnêtrznie   i   przemienia   serce  i  duszê  m¹  na 
podobieñstwo  Swe,  abym  w  sprawiedliwoœci  Jego  w  duchu  b³ogos³awieñstw  Jego dokona³a 
ca³e  swoje  odwieczne  powo³anie.

Poprzez  dar  Eucharystii  dusza  moja  ³¹czy  siê  z  Odkupicielem  i  Zbawicielem swym, 
który  w  tym  niepojêtym  darze  zostawi³  nam  chleb  ¿ycia  wiecznego,  i  w³aœnie  dziêki temu 
niebiañskiemu  darowi  ju¿  tutaj  na  ziemi  wch³ania  ona  skarby  Jego. Poprzez tak liczne ³aski 
Bo¿e,   które  bezustannie  sp³ywaj¹  na  duszê  moj¹,   sta³a   siê   ona   prawdziwym   œwiadkiem
niewidzialnego  duchowego  œwiata,   który  rozpoœciera  siê   w   bezkresie   niepojêtoœci   Bo¿ej, 
dlatego  te¿,   kiedy    zza    œwiata   wraca   ona   w   umi³owanym   Panu  swym   do   cielesnego 
wiêzienia,  to  wówczas  jestem  otwarta  na  najmniejsze natchnienia najmi³osierniejszego S³owa 
Wcielonego.

Królowa   katolickiego   Koœcio³a,   Gwiazda   Ewangelizacji,  Maryja  wspomaga  córkê
Sw¹   A n n ê   w   ziemskim   pielgrzymowaniu,   aby   ona   w   heroicznej   mi³oœci   przekaza³a 
swoje    odwieczne    powo³anie    dla    wszystkich   grzeszników,   którzy    obecnie   ¿yj¹   poza
œwiat³oœci¹,  pokojem  i  nagrod¹  wiecznego  zbawienia,   co   wszystko  zawarte  jest  w  Jezusie 
Chrystusie.  Na  mojej  mi³osnej  drodze  krzy¿owej,  która  dokonuje  siê  przez  Chrystusa  Pana
naszego   dosyæ   czêsto   rozmyœlam   mêkê  i  œmieræ  Jego,   dlatego   te¿  z  radoœci¹  idê  przez 
¿ycie   z   Nim,   bo   przecie¿    c i ¹ g l e     o d n a w i a m    siê    poprzez    tajemnicê    œmierci 
i  zmartwychwstania  Jego. 

Poœwiêci³am   siê   z   mi³oœci   dla   wszechw³adnego   Stwórcy,   który   wszystko  widzi 
i  wspomaga  mnie,  a  ponadto  strze¿e  mnie  od  wrogów,  dlatego  te¿  z woli Jego w pogodzie 
ducha  dzia³am  w  œwiat³oœci  Jego,   aby   nie   zmarnowaæ  darów  Jego  na  Chwa³ê  Królestwa 
Niebieskiego.   Idê   pod   pr¹d   ziemski   sk³óconego   œwiata,   który  grzêŸnie  w  œmierci  krwi, 
tak¿e   nikt   mnie   nie  uciszy,   ani   te¿   nie   z³amie  w  tej  nieustaj¹cej  kampanii  nienawiœci, 
w  której  licz¹  siê  jedynie  pseudofakty  i  fa³szywe  twierdzenia,   poniewa¿   Sam  Duch  Bo¿y 
prowadzi  mnie  ka¿dego  dnia,  tak¿e   powoli   umieram   dla   Zbawiciela  i  dla  Niego  oddam 
te¿  ¿ycie,  bo  przecie¿  na  ca³¹  wiecznoœæ  zasnê  tylko  w  Nim.

£askawy  i  mi³osierny  Jezus  Chrystus  w  Swej  wielkiej  dobroci  odcisn¹³  Sw¹ Œwiêt¹ 
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Twarz  w  twierdzy  duszy  mej,  tak¿e  zawsze  jestem  ws³uchana  w  najdrobniejsze s³owa Jego 
wœród   przeb³ogiej   ciszy,   która   napawa   mnie   wielk¹   mi³oœci¹   Ukochanego.  Gdy  jestem 
skoncentrowana  na  Boskim  Oblubieñcu,  to  dusza  moja  nad  wyraz  raduje  siê  tajemnicami 
Jego,  jak  i  Nim  Samym,  a  gdy  dobiegaj¹  do  mnie wiadomoœci z obecnej Sodomy i Gomory, 
to  wówczas  przechodzê  niesamowite  wewnêtrzne  mêki,   które  porównaæ  mo¿na  jedynie  do 
mêk  potêpionych  dusz.

K  Drogi   Biskupie   Rzymu   i   Nastêpco   Œwiêtego   Piotra,   gdy   po  tej  duchowej
przesy³ce   dalej   nie   bêdzie   otworzony   przewód   badawczy  nadprzyrodzonej  misji  mej,  to 
w   nastêpnym   moim  liœcie  do  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  kard.  Gerharda  Ludwiga 
Müllera  przedstawiê  opis  potêpionych  dusz   czyli   p i e k ³ o   na   podstawie   prze¿yæ   duszy 
mej,   która   tysi¹ce   razy  opuszcza³a  cia³o  w  Panu  naszym,  tak¿e  ona  wszystko  przekaza³a 
mi   do   pamiêci   mej,    o    czym   te¿   poinformowa³am   samego   Prefekta   na   koñcu   listu. 
Podczas   sprawdzania  tekstów  moich  mistycznych  ksi¹¿ek  trochê  wiadomoœci  na  ten  temat 
ju¿  sobie  skanowa³am  do  oddzielnego  folderu,   aby   ta   niezwyk³a  niepojêtoœæ  by³a  podana 
te¿  na  mej  stronie  internetowej,  o  której  jeszcze  nikt  w  historii  ca³ej  ludzkoœci  nie napisa³ 
i  nie  napisze,  bo  do  tego  trzeba  byæ  powo³anym  przez  Samego  Stwórcê,   a   na  podstawie 
swoich  przemyœleñ  nikt  nie  ma  prawa  podawaæ  bzdur  do  wiadomoœci  publicznej. 

D r o g a    E m i n e n c j o,    pragnê³am   osobiœcie   powiedzieæ   Ojcu  na  temat  piek³a
i  jeszcze  innych  tajemnic  Królestwa  Niebieskiego  dos³ownie  w  paru  zdaniach,  a skoro ca³y
czas  napotykam  niesamowite  k³ody  ze  Stolicy  Piotrowej  pod postaci¹ milczenia, to po prostu
nie   maj¹c  wyjœcia  wy³o¿ê  te  niepojêtoœci  w  Panu  naszym  jak  najlepiej  jak  tylko  potrafiê,
tak¿e  to  bêd¹  równie¿  czytaæ  teologowie  ma³ej,  œredniej  czy  te¿  wielkiej  klasy, tak¿e mo¿e
nast¹pi  du¿y  zwrot  w  duchowym  Dziele  Boskiego  Odkupiciela.

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.  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.

¯yjê  tylko  dla  Jezusa,  tak¿e  w  pos³uszeñstwie  i  pokorze  s³u¿ê  tylko  Jemu,   dlatego 
te¿  coraz  wiêcej  czasu  poœwiêcam  dla  ¿ycia  wiecznego,  a  poprzez  dar  mi³oœci Bo¿ej, który 
daje   mi   si³ê  samego  Oblubieñca  Niebieskiego  kontynuujê  œwiêt¹  wolê  Pana  swego,  który 
w   sposób   niewypowiedziany   ubogaci³    nam    szar¹    codziennoœæ    doczesnego   ¿ycia,   bo
spo¿ywaj¹c    eucharystyczny   pokarm   Jego   i   ¿yj¹c   wed³ug   praw   Jego   mamy   niewielk¹ 
namiastkê  Przedsionka  Nieba.

Moja  nadprzyrodzona  misja,   która   skierowana  jest  do  ca³ej  ludzkoœci  i  wszystkich 
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nastêpnych  pokoleñ  nic  nowego  nie  wnosi,   bo  wszystko  zosta³o  ju¿  wypowiedziane  przez 
Chrystusa,   jak  to  ju¿  wczeœniej  wspomnia³am  w  swoich  duchowych  listach,   jedynie  tylko 
ona  ubogaca  niepojêt¹  wiedzê  œwiata  duchowego,  które znajduje siê wewn¹trz nas, w œwiecie 
niewidzialnym   naszej   grzesznej   doczesnoœci   tu¿   obok   nas    oraz   za   progiem   wiecznej 
œmiertelnoœci,  gdy  zaœniemy  w  Panu,  ale  ju¿  na  ca³¹  wiecznoœæ.

Na  podstawie  prze¿yæ  duszy mej  mogê  powiedzieæ,  ¿e  dusze  zbawione  maj¹  dostêp 
do   ca³ej  nieskoñczonoœci  Nieœmiertelnego,  z  tym,  ¿e  w  zale¿noœci  od  uœwiêcenia  ich dusz 
one  mog¹  bardziej  przebywaæ  w  rozjaœnionych  ciemnoœciach,  w jasnoœciach nad jasnoœciami 
czy   te¿   na   Tronie   Najwy¿szego.  Na  jaœniej¹cym  Tronie  Najœwiêtszego  dusza  moja  by³a 
zaledwie   parê   razy,   gdy   podczas   snu   opuœci³a   ona   w   Panu   swym   cia³o,    tak¿e    ten 
najwy¿szy   zaszczyt   przebywania   z   Panem   naszym   na   wiecznym   Tronie  Jego  przypada 
duszom  zbawionym,  ale  najbardziej  najœwiêtszych  ze  wszystkich œwiêtych. Podczas upojnych 
lewitacji  w  zaœwiatach  Kap³ana  Niebieskiego  dusza  moja   ci¹gle   na   mistycznych   wdechu 
poznaje  tajemnice  Pana  naszego,   i   ten   ruch   mistyczny   wprowadza   j¹  w  ekstazy,   które 
napawaj¹  j¹  niewys³owion¹  radoœci¹  i  mi³oœci¹  jej  Oblubieñca.  Skoro dusza moja tak bardzo 
czêsto   omdlewa   z   zachwytów   podczas  tak  wielkich  niepojêtoœci  Boskiego  Mistrza,  które 
dosiêgaj¹   j¹   poza   pow³ok¹   cielesn¹,   gdy  ona  w  Panu  swym  jest  w  zaœwiatach  Jego,  to 
przecie¿   bez   porównania   wiêksze  upojnoœci   i   ekstazy   dosiêgaj¹   j¹   wówczas,   gdy  ona 
jest  w  nadprzyrodzonych  jasnoœciach  nad  jasnoœciami  na  Tronie  Ukochanego. 

Z  woli  Najpotê¿niejszego  dusza  moja  wielokrotnie,  chocia¿  krótkotrwale przebywa³a 
w  niebiañskich  rozkoszach Jego,  gdy  we  œnie  opuszcza³a  w  Nim  czasoprzestrzeñ, tak¿e ona
nieustannie  wpatrzona  w  Ukochanego  ci¹gle  zmierza  do  Ÿród³a  prawdziwej  m¹droœci  Jego.
Dusza   moja    pozna³a   ju¿   niewielki   skrawek   tajemnic   Pana   naszego    w    ciemnoœciach 
wiecznej  nocy,  które  niejednokrotnie  rozjaœnione  by³y  przez  odwieczn¹,  bezcenn¹ œwiat³oœæ, 
radoœæ,  i  mi³oœæ,  dlatego  te¿  jej  tak  spieszno  do  Ukochanego.  W   bezdennym,  wiekuistym 
œwietle   dusze   zbawione  za¿ywaj¹  wiekuistej  chwa³y  Wszechmocnego   i   nie  mog¹  wprost
nadziêkowaæ  siê  Ukochanemu  za  tyle  niepojêtych  rozkoszy,  jakie zgotowa³ im w wiekuistym 
Niebie,  co  mo¿e  poœwiadczyæ  to  dusza  ma,  gdy  z  woli  Jego  krótkotrwale by³a tam w Nim.

To,  ¿e  kilkanaœcie razy dusza moja by³a w Bogu w Niebie,  kiedy w nocach mistycznych
na  czas  okreœlony  przekracza³a  czasoprzestrzeñ,  to  nie  znaczy,  ¿e ona jest œwiêta, bo jedynie 
z  woli  Bo¿ej  ona  by³a  w  tych  przes³odkich  Komnatach  Niebios, bo je¿eli Stwórca patrzy³by 
na  zas³ugi  i  czystoœæ  duszy  mej,  to  przecie¿  ona  nigdy  nie  znalaz³aby siê  w  Niebie. Je¿eli 
opiera³abym siê  jedynie  o  swój  ograniczony rozum, to nigdy nic nie napisa³abym o niepojêtych 
tajemnicach doczesnego i nieskoñczonego œwiata,  a  poza tym nie nadawa³abym siê do ¿adnego, 
nawet  najmniejszego  Dzie³a  Bo¿ego,   bo  w  mi³osnej  OjczyŸnie  Niebieskiej  trzeba  zdaæ  siê 
w  ca³ej  pe³ni  na  Oblubieñca  Niebieskiego,  który  jest  wszystkim dla ka¿dej zbawionej duszy.

Z  pomoc¹   mi³osiernego   Oblubieñca   Niebieskiego   odpowiedzia³am   na   wezwanie 
czasu   i   odciê³am   siê   od   œwiata,   aby  w  heroicznej  modlitwie  i  w  pokucie  przekazywaæ 
wszystko  to,   co   dzieje   siê  z  duszami  po  przekroczeniu  progu  œmiertelnego  na  podstawie 
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prze¿yæ  duszy  mej  w  po³¹czeniu  z  moj¹  drog¹  œwiêtoœci.

D r o g i   O j c z e,   to   ¿e  tak  czêsto   piszê  o  swoim  mistycznym  ¿yciu  do  Ojca,  to
tylko  dlatego,  ¿e  nakaza³  mi  Ojciec  Niebieski,  którego  kocham  nade  wszystko, bo przecie¿ 
On  jest  �ród³em  Najwy¿szej  Prawdy,  i  to  co  dusza  ma  widzi,  doznaje  i  kontempluje, gdy 
na  czas  tymczasowy  przekroczy  ona  próg œmiertelnoœci, to przecie¿ nie jest to dla wch³oniêcia 
przez  zwyk³ych  œmiertelników,  bo  to,  ¿e dusza ma tak doskonale pojmuje nad wyraz niepojête 
sprawy  nadprzyrodzonego  œwiata,   to   przecie¿   nie   jest   ¿adna   jej   zas³uga,   bo  wiadomo, 
¿e  w  mistycznych  nocach  musi  byæ ona przebóstwiona w Samego Boga, i dlatego te¿ rozumie
ona  tajemnice  Jego  rozumem  Jego,  a  kiedy  zza  œwiata  wchodzi  ona  w  Bogu  do  cia³a,   to 
przekazuje  wszystko  do  pamiêci  mej,  a  ja  z  kolei  piszê o umi³owanych prawdach Królestwa 
Niebieskiego. 

Jestem  pewna,  ¿e  nieskoñczenie  mi³osierny  Boski  Oblubieniec wybaczy mi wszystkie 
moje  niedoci¹gniêcia  w  pisaniu  moich  mistycznych  ksi¹¿ek,  ale  jako  mistyczna  córka Jego 
chcia³am   podziêkowaæ   Mu   za   wszystkie   przes³odkie  ³aski,  jak  i  uzdrawiaj¹ce  cierpienia 
wzglêdem  duszy  mej,   która   kroczy   drog¹   œwiêtoœci,  i  równie¿  proszê  Go  oto,   ¿eby  by³ 
litoœciwy   na   S¹dzie   Ostatecznym,   je¿eli   by³am   leniwa   lub   niezbyt   dok³adna  w  swoim 
odwiecznym  powo³aniu.   W  tak  wielkim  Dziele  Bo¿ym,   które  prowadzê  z  woli  Bo¿ej,  to 
musia³am  przerosn¹æ  swoj¹  epokê,  aby  móc  “ uderzyæ ”  w  ca³y  bezbo¿ny  œwiat,  w  którym 
a n t y k a t o l i c y z m   jest   problemem   numer   jeden,    i    to   od   czasów  Chrystusa  oraz 
zabijanie  nienarodzonych  dzieci,  które  w  imiê  zafa³szowanej ideologii milionami morduje siê
w  p³odach  krematoryjnych  matek.

K  D r o g i   Biskupie   Rzymu,   Wasza  Œwiêtobliwoœæ  dosyæ  czêsto  mówi,  ¿e  drzwi 
Waszej  Œwiêtobliwoœci  s¹  zawsze  otwarte  dla  owiec  Bo¿ych,  ale  one s¹ zamkniête dla misji 
Pana  naszego,  które  prowadzê  w  Nim,   a   to  zamkniêcie  przed  nosem  mym  spowodowane 
jest   przez   nieuczciwych,    opiesza³ych   i   niedouczonych   wspó³pracowników   Ojca,   którzy
odpowiedzialni s¹ za korespondencjê do Ojca  oraz  od bezdusznego Prefekta Kongregacji Nauki 
Wiary  kard.  Gerharda  Ludwiga  Müllera,  który  nieustannie  ignoruje moje duchowe przesy³ki.

Na  tej  mojej  drodze  przez  mêkê  i  s³odkoœci  Bo¿e  nie  narzekam na jakikolwiek trud, 
bo   to   przecie¿   wszystko   jest   przemijaj¹ce  w  ziemskiej   pielgrzymce,  a  poza  tym  wiem, 
¿e  przetrzymam  w  Bogu  wszystko,   dlatego  te¿  w  wielkiej  pokorze  i  cierpliwoœci  Samego 
Chrystusa  znoszê  trudy  mojego  odwiecznego powo³ania na Chwa³ê Niebios.  Z  pomoc¹  Bo¿¹ 
dusza  ma  coraz  usilniej  d¹¿y  do  jak  najœciœlejszej   i   jak   najbardziej   doskona³ej   jednoœci 
z  Trójjedynym  Bogiem,  aby  w  niej  odzwierciedla³a siê jednoœæ Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego.
Dusza  moja  jest  w  g³êbokiej  przyjaŸni  z  Jezusem  Chrystusem,   który   da³  jej  moc  mi³oœci 
Swej,  dlatego  te¿  w  twierdzy  duszy  mej  nieustannie p³onie rozpalony p³omieñ mi³oœci Bo¿ej.

¡  Zawsze   Bóg   odkrywa³   przed   ludŸmi  skarby  Swej  m¹droœci  i  ducha,  lecz  teraz, 
gdy  z³o  wiêcej  uchyla  Oblicze,  On  hojniej  je  odkrywa ¢ ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a) ,  dlatego 
te¿  Stwórca  powo³a³  duszê  m¹  na  te  obecne  zdemoralizowane  czasy,   poniewa¿   On   Sam, 
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Matka  Jego,  Maryja,  Koœció³,  jak  i  Ewangelia  katolicka  niezmiernie s¹ szkalowani na arenie
ca³ego  œwiata,   tak¿e   moje   mistyczne   ksi¹¿ki  z  dziedziny  teologii  duchowoœci  mistycznej
przeznaczone  s¹  dla  ratowania  Koœcio³a,   i   poprzez   swoj¹   nadprzyrodzon¹  misjê  pomogê 
Koœcio³owi.   Jestem  zjednoczona  w  Chrystusie  i  w  Nim  zosta³am  stworzona  do  wiecznych
spraw,  i  dziêki  Niemu  dusza  ma  wznios³a  siê  ponad  prawa  natury,  tak¿e obecnie przebywa
ona  w  wy¿szych  prawdach  Bo¿ych  w  przedziwnym  œwietle,  w  œwietle  ³aski.   

K  D r o g i   O j c z e   podsumowuj¹c  lewitacje  duszy mej poza czasoprzestrzeni¹, gdy 
ona   podczas  mistycznych  nocy  opuszcza³a  w  Bogu  cia³o i wchodzi³a w Nim w nadnaturalne
sfery  Jego,   to   ona   z   woli   Jego   wesz³a   nie  tylko  w  misterium  mêki  Jego,  ale  równie¿ 
w  misterium  wszystkich  tajemnic  Jego,   bo   przecie¿  tysi¹ce  razy  by³a  ona  w  piekle,  setki
razy   w   niepojêtych   sferach   doczesnoœci  i  nieskoñczonoœci,  kilkadziesi¹t  razy  w  ni¿szych 
sferach Nieba,  kilkanaœcie  razy  w  wy¿szych  sferach  Nieba  i  parê razy u Najwy¿szego Tronu 
Jego,  tak¿e  dusza  ma  widzia³a  ogrom  razy  Ukochanego,   jak  i  ogrom  razy  samego  diab³a, 
którego  od  pierwszej  swej  cielesnej wizji nazwa³am kopytnym czyli jak widaæ jestem wybrana 
w Panu naszym  do  przekazania  niewielkiego  r¹bka  tajemnic  Jego  z  duchowego œwiata Jego. 
Poprzez  obcowanie  z  Boskim  Oblubieñcem  z  pomoc¹  Ró¿y  Duchowej,  Maryi moje energie 
duchowe nieustannie przekszta³caj¹ siê w twórcz¹ moc heroicznej mi³oœci,  tak¿e  jestem gotowa 
do  jak  najwiêkszych  czynów  w  Imiê  Ukochanego,   za   pozwoleniem   którego   wszystko  to 
wyjawiam  ku  zaskoczeniu  nie  tylko  duchowieñstwa,  ale  ca³ego  zniewolonego  œwiata.

Przewodnik  Niebieski  wprowadzi³  duszê m¹  w  Niebiesk¹ Krainê Mi³osierdzia Swego, 
w  pozaczasowe  tajemnice  Swe,   i  mimo,  ¿e  jest  niemo¿noœæ  przekazania  tych  wiekuistych 
niepojêtoœci  w  czasie,  które  nie  podlegaj¹  ¿adnym formom i pojêciom, ale Ukochany u¿yczy³ 
mi   ³aski   Swej,   abym   w   Nim   poprzez   Ró¿ê   Mistyczn¹,  Maryjê   chocia¿  w  niewielkim 
przybli¿eniu  przedstawi³a  duchowy  wymiar  Jego,  który  tak  czêsto  dusza  ma  poznaje  przez 
widzenie,   bo   przecie¿   widzi   ona   go   oczyma   swymi,  gdy  jest  w  Nim  poza  cia³em.  Na 
mojej   drodze   doskona³oœci   ustawicznie   obcujê   z   Umi³owanym,    który   nieustannie   jest 
w  twierdzy  duszy  mej,   któr¹  coraz  bardziej  podnosi  do  Siebie  przemieniaj¹c  j¹  w  mi³oœæ 
Sw¹,  tak¿e  umys³  mój  jednoczy  siê  z  Umys³em  Jego,  abym za spraw¹ Jego mog³a wype³niæ 
wolê  Jego  w  sobie.  W  ciemnej  nocy  wiary  i  ducha postêpujê wed³ug prawdy Najœwiêtszego 
zgodnie  z  przykazaniami  jakie  otrzymaliœmy  od  Niego  (2 J  4),  tak¿e  nikt  nie  jest  w stanie
wymusiæ   ode   mnie   si³¹   fa³szywej  prawdy,   bo   najmniejsze  zboczenie  z  drogi  wytkniêtej 
przez  Pana  naszego  zaprowadzi³oby  duszê  m¹  na  wieczne  potêpienie.

W  wolnoœci   niezmiennego   Pana   naszego   przedzieram  siê   przez   cierniste  krzewy 
¿ycia  codziennego,  tak¿e  zgodnie  z  wol¹  Umi³owanego  23. 01. 2015 roku  wys³a³am sprawê 
z  bezprawnym  nie  nadaniem  mi  stopnia  doktora  z  re¿imu  komunistycznego  przez  Wydzia³ 
Rybactwa Morskiego  do  P r o k u r a t o r a    G e n e r a l n e g o   A n d r z e j a    S e r e m e t a 
o   wszczêcie   œledztwa   w   tej   sprawie,   podczas  której  dopuszczono  siê  wiele  przestêpstw 
pocz¹wszy   od   mego   by³ego   Wydzia³u,   gdzie  pracowa³am,  poprzez  IMGW  z  Warszawy, 
a   skoñczywszy   na   Centralnej   Komisji   do   Spraw   Stopni   i   Tytu³ów.   Zwracam   siê   do
Europejskiego  Trybuna³u  Praw Cz³owieka  w Strasburgu o pomoc w mojej moralnej krzywdzie, 
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lecz   w   liœcie  z  12. 01. 2015 r.  ( list  w  za³¹czeniu )   dosta³am   odpowiedŸ,   która   wyraŸnie 
mówi  od  odrzuconej  sprawie,  ale  nie  jestem  tym  zaskoczona,  bo  pisz¹c  do  nich zdawa³am 
sobie  sprawê  z  tego,   ¿e  mog¹   j¹   odrzuciæ,   tym   bardziej,  ¿e  nie  wstêpowa³am  na  drogê 
s¹dow¹  w  Polsce,  a  przecie¿  to  jest  warunek,   ¿eby   ten   Trybuna³   Europejski  móg³  zaj¹æ 
siê  jak¹kolwiek  spraw¹,   co   by³o   te¿   zaznaczone  w  za³¹czonej  instrukcji,   któr¹  dosta³am 
wraz  z  przes³anymi  formularzami.

Ojciec  Niebieski  przenika  moje  zamys³y  (Ps 139, 1 - 2)  i  coraz  wiêcej  rozpala  mnie
w  Sobie, i za Jego Wspomo¿ycielsk¹ Wszechmoc¹ powoli dochodzê do cz³owieka doskona³ego,
do miary wielkoœci wed³ug Pe³ni Chrystusa  (Ef 4, 13),  dlatego  te¿ tak ochoczo wype³niam wolê 
Ukochanego,   tak¿e   na   obecnym   etapie  mego  doczesnego  pielgrzymowania  mam  g³êbok¹
nadziejê w Panu naszym, ¿e w obliczu przes³anej na rêce Prokuratora Generalnego  A n d r z e j a 
S e r e m e t a   ca³ej  mojej  tak  licznej  dokumentacji  sk³adaj¹cej siê ze 136 - ciu dokumentów 
na  180 stron  zwi¹zanej  z  moj¹  krzywd¹  moraln¹  z  9. 10. 1985 r.,   powinien   stan¹æ  on  na 
wysokoœci  swego  zadania  i  wydaæ  dyspozycjê  o  wszczêciu  œledztwa.

Dopóki  jeszcze  serce  bije  me,   to  proszê  Nieœmiertelnego,   abym   zd¹¿y³a   wype³niæ
testament  Jego  w  stosunku  do  duszy  mej,   aby   moja  krzywda  moralna  z  9. 10. 1985 roku,
która  zosta³a  spisana  na  straty  przez  tak  wielu jej wykonawców, o których ju¿ wspomina³am,
nie  posz³a  w  zapomnienie,   mimo,   ¿e   ¿ycie   moje   wkrótce   przeminie.   Jedynie  z  punktu
widzenia  ludzkiego  ciê¿ka  by³a  moja  dola  z  tymi  “ wielkimi ” naukowcami, których mia³am 
mo¿noœæ   poznaæ   “ od  podszewki ”,   którzy   przecie¿   w   wiêkszoœci   nieludzko   upokarzali 
i  wykañczali  mnie  na  ka¿dym  kroku,  tak¿e  nie  byli  ³askawi  dla  mnie, i wiele wycierpia³am
przez nich, dotykaj¹c dna najpodlejszego z³a,  które  zosta³o mi zgotowane przez nich.  Wszystko 
to  sta³o  siê  niewys³owionym  dobrem,   bo   ¿ycie   me   sta³o   siê   bardziej  doskonalsze,  poza
tym  mia³am  ogrom  nieprawdopodobnych  ³ask,   i   to   s¹  wspomnienia  niezapomniane,  które
w  ówczesnym  czasie  dostarcza³y  mi  tak  wiele szczêœcia i wzruszeñ. W tych b³ogos³awionych 
chwilach   na   tej   szczeciñskiej   Golgocie   jedynie   Rodzice   Niebiescy   byli   moj¹  pociech¹ 
i  niesamowitym  bodŸcem  do  wype³nienia  Ich  woli,  dlatego  te¿  wraz  z  Nimi  wytrzyma³am 
wszystko na tym obozie pracy, aby w pe³ni czasów zaœwiadczyæ o tym nieludzkim okrucieñstwie, 
w  zwi¹zku  z  czym  w  obecnej  jesieni  mego  ¿ycia,   która   chyli  siê  ju¿  ku  koñcowi  muszê 
wszystko  dope³niæ,  aby  moja  krzywda  moralna  zosta³a  na  wszystkie  pokolenia.

Z  Gdy  mia³am  audiencjê  8. 10. 1989 r.,  w  wigiliê  mojej  krzywdy  moralnej  z  9. 10.
1985 r.  u  Prze³o¿onej  klasztoru  klauzurowego  Karmelu  w  Czêstochowie,   to   wówczas  ona
rzek³a  mi  takie  oto  prorocze  s³owa,  które  obecnie  wesz³y  w  pe³n¹  realizacjê,   a   oto   one:
¡  Pani  ma  wiele  zrobiæ  dla  œwiata.  Pani  jest  dla  œwiata,   i   jeszcze   wiele  ma  pani  zrobiæ
w  swoim  œrodowisku ¢,   o   czym  piszê  9. 10. 2012 r.  w  liœcie  nr. 6  na  str. 4  do  Nuncjusza
Apostolskiego  abp.  Celestino  Migliore,  który  te¿  znajduje  siê  na  mej  stronie  internetowej,
czyli  po  tylu  latach  wype³ni³a  siê  pe³nia  Bo¿a  na  poznanie  nadprzyrodzonej  misji  mej i jej
fundamentu    czyli    mej   krzywdy  moralnej,   która   by³a   wykonana   z   premedytacj¹   przez 
pseudonaukowców, którzy uczelniê traktowali jako swój w³asny folwark.  Zgodnie z zaleceniami 
tej œwiêtobliwej prze³o¿onej,  która  nawet  nie  wiem  czy  ¿yje ?,  w  modlitwie  i pokucie w jak 
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najwiêkszej  czystoœci  i  doskona³oœci  staram  siê  dotrzeæ  do  koñca swej ziemskiej mety, która 
stanie siê pocz¹tkiem ¿ycia wiecznego dla duszy mej, która obleczona w M¹droœæ Najœwiêtszego 
( Jk 3, 17 )  wytrwa³a  jest  w  Nim  i  raduje  siê  z  tego,   ¿e   pomimo   tak  wielu  przeciwnoœci
pokornie  wykonuje  umi³owan¹  wolê  Jego,  która  odrobinê  koi  niemi³osierny  ból  Jego. 

W  ¿yciu  przysz³ym  dusze  nasze   bêd¹   s¹dzone   wed³ug  prawa  wolnoœci  Zbawiciela 
( Jk 2, 12 ),   tak¿e  Pan  nasz,  Jezus  Chrystus  odda  nam  wed³ug  naszych  uczynków  ( 2Tm 4, 
14 ),  i  dusze,   które   zas³u¿¹   sobie   na   wieczne   potêpienie  bêd¹  przebywaæ  w  mrocznych 
ciemnoœciach  w  niepojêtych  cierpieniach  nad  cierpieniami,  co  dusza ma z woli i moc¹ S³owa
Wcielonego  w  grzesznych  g³êbinach  szatana  mia³a  mo¿noœæ  odczuæ   chocia¿  w  niewielkiej 
namiastce  te  niewymowne  cierpienia  tych  straconych  dusz.  

Jestem  pewna,  ¿e  Stolica  Apostolska  duchowe  Dzie³o  Pana  naszego, które prowadzê
w  Nim  prêdzej  zaczê³aby  badaæ,  jakby dusza moja lewitowa³a wraz z cia³em czyli przy bardzo 
taniej  odwadze,  ale  ja  tej  ³aski  jak  dotychczas  nigdy  nie  mia³am  od  Boga,  ale  ufam  Panu 
swemu, który i tak zakoñczy Dzie³o Swe  pomimo  najprzeró¿niejszych trudnoœci i przeciwnoœci.
Na  zakoñczenie przepiszê z mej duchowej ksi¹¿ki pt.: “ ¯ycie mistyczne Anny Flak na ciernistej 
i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci ”  z  czêœci  3 - ciej  z  rozdzia³u  18 - go na temat mistycznego snu, 
który  dotyczy³  lewitowania  mego.

�  5  lipca  2014  roku   po   po³udniu   by³am  nad  wyraz  obola³a  fizycznie,  a  ponadto
ogarnê³y  mnie  takie  wewnêtrzne  osch³oœci,  ¿e  tego  nie  da  opisaæ  siê,  a  poniewa¿  ostatnio 
œpiê  na  raty,   ¿e  trochê  w  nocy  i  w  dzieñ,   dlatego   te¿   niezmiernie   chcia³o  mi  siê  spaæ, 
i  gdy  tylko  zasnê³am,  to  w  mistycznym  œnie,   który   odbiera³am  jako  realn¹  rzeczywistoœæ, 
w  której  jeszcze  ¿yjê,  znalaz³am siê  w  Panu  naszym  Jezusie  Chrystusie  w  samym  centrum
S³oñca obleczona w Ukochanego,  gdzie  widzia³y  mnie  wszystkie  narody  ca³ej kuli ziemskiej.
W  tej  niepojêcie  nieprawdopodobnej  przes³odkiej  ³asce,   gdzie   dusza   ma   wraz   z   cia³em
wznios³a  siê  w  Bogu  do  samego  centrum  S³oñca  by³  przy  mnie  Boski  Oblubieniec,   który 
wówczas  rzek³  do  mnie: ¡ Córko  Moja,  jesteœ  obleczona  we  Mnie,  proszê  ciê  nie  otwieraj 
oczu,  bo  oœlepniesz,  po  czym  umrzesz. ¢   Poprzez  zamkniête  powieki  odczuwa³am  jedynie 
odrobinê   jasnoœci,   i   poza   tym   by³o   mi   nad   wyraz   ciep³o,   ale   nie   za   gor¹co,   tak¿e
w   Ukochanym  trwa³am  w  tej  jasnoœci  nad   jasnoœciami,   aby   poprzez   tê   niepojêt¹   ³askê 
daæ  œwiadectwo  wiary  Boskiego  Oblubieñca,  który  pos³u¿y³  siê  mn¹,  aby  obudziæ grzeszne 
dzieci  Swe  do  Siebie,   aby  one  wszystkie  sz³y  drog¹  mi³oœci,  sprawiedliwoœci  i  pokoju  do 
wiekuistego  zbawienia.   Gdy  obudzi³am  siê,  to  od  razu  zrozumia³am,   ¿e   transcendentalny 
Trójjedyny   Bóg   poprzez   tê   ³askê   da³  mi  do zrozumienia,  ¿e  duchowe  Dzie³o Jego, które
z   uwielbieniem   prowadzê   w   Nim   jest   pe³ne   œwiat³a  Jego  jak  to  S³oñce,  które  oœwieca 
nas  za  dnia,   i   w   którym   to   te¿   znalaz³am  siê  w  Bogu,   tak¿e   w   pe³ni  czasów  Dzie³o 
Ukochanego  bêdzie  oœwieca³o  mi³oœci¹  Jego  drogê  wiary dzieci Jego, które bêd¹ pokonywa³y
ciemnoœci  z³a,  aby  móc  przebywaæ  jedynie  na  drogach  mi³osierdzia i dobra Pana naszego.  

W  duchowym  Dziele  S³owa  Wcielonego,  które  z  ca³ym  oddaniem prowadzê w Nim,
mam  mieæ  oczy  duszy  i  cia³a  zamkniête  na  ca³y  zniewolony  œwiat,  na  wszelkie doradztwa 
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nieupowa¿nionych osób œwieckich i duchownych,  które  przerasta horyzonty myœlowe zwyk³ych
œmiertelników,   abym  nie  tylko  nie  oœlep³a,   ale  i  nie  umar³a  przed  wyznaczonym  czasem. 
Niewolnicy   tego   zniewolonego   œwiata   w   piekielnej  zag³adzie  przeolbrzymiej  bezkarnoœci 
i niesprawiedliwoœci s¹ ju¿ za ¿ycia martwi do ¿ycia duchowego,  dlatego te¿ s¹ oni niedouczeni, 
i  nie  znaj¹  siê  te¿  na  tak  trudnych i ciê¿ko uchwytnych sprawach duchowych,  które znajduj¹ 
siê  w  Panu  naszym,  w  zwi¹zku  z  czym  nie   maj¹  oni  prawa  zabieraæ  g³osu  na  ten  temat. 
Poprzez te prorocze s³owa w tym opisywanym powy¿ej mistycznym œnie,  Oblubieniec Niebieski 
da³  mi  od  razu  do  zrozumienia,   abym   bezkompromisowo  pod¹¿a³a  w  Nim  po  mistycznej
drabinie  doskona³oœci,  na  której  obleczona  jestem  w  Niego,   tak¿e  umocniona  Nim  jestem
te¿  nieustannie  oparta  o  umi³owan¹ prawdê Jego,  w  zwi¹zku  z  czym  tylko w Nim zrealizujê
Dzie³o  Jego,  co  w  ¿yciu  przysz³ym  zapewni  duszy  mej  przebywanie  z  Nim   w   wiekuistej 
Boskiej  Troistoœci  Jego. 

D r o g a   E m i n e n c j o,   zosta³am   odwiecznie powo³ana do œwiadczenia duchowego 
¿ycia,  tak¿e  zjednoczona  z  Oblubieñcem  Niebieskim  muszê  wydaæ  owoc  Dzie³a Jego, które 
jest  wielkim  dobrem  dla  ca³ej  ludzkoœci,  która  w  wiêkszoœci  objêta jest najprzeró¿niejszymi 
konfliktami,   przemoc¹   i   obojêtnoœci¹,   bo  przecie¿  wielu  bliŸnich  umiera  z  g³odu,  nêdzy 
i  chorób.   Jako   œwiadek   Nieœmiertelnego  realizujê  swe  odwieczne  powo³anie  w  misyjnym 
zapale  Ukochanego   i   nie   mogê   tego  niepojêcie  przes³odkiego  daru  zatrzymaæ  dla  siebie,
lecz  mam  siê  dzieliæ  z  nim,  bo  gdybym  zatrzyma³a  go  dla  siebie,  to wówczas sta³abym siê 
wyizolowan¹, ja³ow¹ i chor¹ chrzeœcijank¹, bo przecie¿  ¡ g³oszenie  Ewangelii  jest  nieod³¹czne 
od  faktu  bycia  uczniem  Chrystusa i zak³ada nieustanne zaanga¿owanie, które podtrzymuje ca³e 
¿ycie  Koœcio³a ¢,  jak  to  przem¹drze  rzek³eœ  Ojcze  w  tej  materii na jednej ze swojej homilii.

Tak   wiele   ³ask   mam  od  S³owa  Wcielonego,  ¿e  to  jest  wprost  nieprawdopodobne,
¿e do takiej nicoœci i ma³oœci,  jak¹  jest dusza ma mog³a wkroczyæ tak wielka nadprzyrodzonoœæ,
dlatego  te¿  nie  mam  ¿adnej  trudnoœci  w  przekazywaniu  swojej drogi krzy¿owej, bo przecie¿
Nieœmiertelny  uzdolni³  mnie  do  zrealizowania  mojej  nadprzyrodzonej  misji,  która i tak chyli 
siê  ju¿  ku  zachodowi S³oñca, tak¿e gdy wype³niê wszystko to co odwiecznie by³o przewidziane
na  duszê  m¹,  to  wiadomo,  ¿e  wówczas  Wszechmocny  pozwoli  odejœæ  duszy mej do Swego
duchowego  domu  na  wieczyste  odpoczywanie  w  Nim.  A m e n !  

Na  rêce  Waszej  Eminencji  wysy³am  dwie  takie  same  p³yty  kompaktowe  CD - R, na 
których  w  programie  PDF nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego,  które prowadzê w Nim oraz 
kopiê   listu   skierowanego   do   Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  kard.  Gerharda  Ludwiga
Müllera,   ponadto   list   od   Europejskiego   Trybuna³u  Praw  Cz³owieka  ze  Strasburga,  i  gdy
tylko  otrzymam  dowód  nadania  wysy³ki  do Watykanu, to wszystkie te listy znajd¹ siê równie¿ 
na  mej  stronie  internetowej,  która  przekroczy³a  ju¿  77  000  odwiedzin.   Po  zapoznaniu  siê
z  ca³¹  dokumentacj¹  oczekujê  odpowiedzi ze strony Waszej Eminencji, mówi¹cej o wszczêciu 
postêpowania  badawczego  nadprzyrodzonej misji mej, która zakoñczona jest ju¿ pod wzglêdem 
pisemnym.

          Szczêœæ  Bo¿e !              
       Anna  Aniela  Flak
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