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

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !
Droga  Eminencjo !,   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,
dlatego  te¿   nie   spocznê   w   Boskim  Oblubieñcu  do  samej  œmierci  mej  dopóki  nie  bêdzie
otworzony    proces   badawczy   nadprzyrodzonej  misji  mej  w  Kongregacji  Nauki  Wiary,  bo 
tego  wymaga  Sam  Stwórca.  Nie  zra¿am  siê  t¹  bezduszn¹  cisz¹  od Waszej Eminencji na me 
duchowe  przesy³ki,  bo  tak  naprawdê  wszystko to dzia³a na doskona³oœæ Dzie³a Umi³owanego,
bo   dziêki   tej   b³ogos³awionej   ciszy   nie  tylko  bardziej  dopracowa³am  Dzie³o  Niebios,  ale
równie¿  ono  zaczyna  rozpowszechniaæ  siê  na  mej stronie internetowej, któr¹ za³o¿y³am sobie
na  usilne  proœby  Pana  naszego. 

W  Duchu  Œwiêtym  poprzez  Maryjê  dusza  ma pod¹¿a do Domu Ojca Przedwiecznego,
aby  zamieszkaæ  w  Jezusie  Chrystusie  w  ¿ywocie  wiecznym  Jego,  dlatego  te¿  póki  jeszcze 
¿yjê  wype³niam  odwieczny  testament  Niebios  w  stosunku  do  duszy  mej, aby faktycznie ona
zas³u¿y³a  sobie  na  wiekuiste  gody  w  wymiarze  wiecznej  szczêœliwoœci  Ukochanego. Z woli 
Kap³ana  Niebieskiego  podczas  mistycznych  nocy  dusza  ma   dosyæ  czêsto  opuszcza  w  Nim 
na  okreœlony  czas  pow³okê  cielesn¹  i  bywa  w  najprzeró¿niejszych  sferach niepojêtoœci Jego 
pocz¹wszy  od  przeb³ogich  œwiat³oœci  nad  œwiat³oœciami,  a skoñczywszy na najokropniejszym 
piekle,  aby  mog³a  ona  to  wszystko  przekazaæ  do  pamiêci  mej,  a  ja  z  kolei dla potomnych.

Poprzez   teologiê   œwiat³a,   teologiê   ciemnoœci,   poprzez   metafizyczny,   rzeczywisty 
œwiat  za  poœrednictwem  wielkich   M i s t y k ó w,  a  przede  wszystkim  przez  Samego  Boga
by³am  wprowadzana  w  œwiat  nadprzyrodzony,   tak¿e  poznawa³am  tajemnice  odwiecznie  mi 
przeznaczone.  Dziêki   nieskoñczonemu   mi³osierdziu   Bo¿emu   uczestniczê  w  wewnêtrznym 
¿yciu  Boga  i  poprzez  ³askê,  która  zosta³a  odwiecznie  dana  mi  do  prowadzenia duchowego
Dzie³a  Pana  mego  pracujê  w  Winnicy Bo¿ej dla pomno¿enia Chwa³y Królestwa Niebieskiego.

Na  swojej  drodze  œwiêtoœci  wszystko   wykonujê   dla   mi³oœci   Samego   Boga,  który 
dodaje  córce  Swej  mêstwa  do  zwyciê¿enia  samej  siebie,   aby  pos³annictwo  Jego  dope³ni³o 
siê w Nim i z Nim,  dlatego  te¿  ca³e  Dzie³o  Jego  powierzy³am  Opatrznoœci  Bo¿ej,  i  w  swej 
drodze   opieram   siê   na   Eucharystii   i   na   autentycznej   nauce   Koœcio³a   wy³o¿onej  przez 
wielkich  Mistyków.  Stwórca  zapragn¹³  mnie mieæ, abym bezgranicznie odda³a siê za Koœció³, 
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dlatego  te¿  zaufa³am  ca³kowicie  kierowniczej  m¹droœci  Jego,  tak¿e  nale¿ê  tylko  do  Niego, 
i  On  rozporz¹dza  mn¹  we  wszystkim  ku  wiêkszej  Chwale  Swej  w  czasie  i  wiecznoœci.

Szanowny  Ksiê¿e  Kardynale,   z   woli   Bo¿ej   w  pokorze  pracujê  w  s³u¿bie  Bo¿ej
i  proszê  najukochañszego  Zbawiciela,  aby  da³  mi  m¹droœæ  Sw¹  na  ostatnie  ju¿ etapy mojej 
drogi  krzy¿owej,  i  aby  dostarczy³  mi  jak najwiêcej œwiat³a Swego, ¿ebym nie zrobi³a ¿adnego
b³êdu   w   odwiecznym   powo³aniu  swym,   które   jest   Dzie³em   Jego,   dlatego   te¿   obecnie
w  Panu  naszym  postaram  siê  trafiæ  do  serca  i  duszy  Waszej  Eminencji w taki sposób jakby
te   s³owa   mia³y   w   koñcu   obudziæ   Wasz¹  Przewielebnoœæ  do  dzia³ania  w  sprawie  mojej
nadprzyrodzonej  misji,  w  zwi¹zku  z  czym  bêdzie  to  list  w  formie  publikacji.  

Z  woli  Oblubieñca  Niebieskiego  dusza  moja  pojona  jest  ogromem  ³ask,  które  maj¹ 
miejsce   poza   czasoprzestrzeni¹,   tak¿e  z  ³atwoœci¹  odtwarzam  w  pamiêci  prze¿ycia  duszy 
mej,   a   póŸniej  naszym  ograniczonym  jêzykiem  przelewam  je  na  ekran  komputerowy,  aby 
one   uzmys³owi³y   potomnym,   co   dzieje   siê   z   ich   duszami ?,   gdy  one  przekrocz¹  próg
wiecznej  œmiertelnoœci  na  ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ.  Przez  tak wiele, wiele lat podczas snów 
dusza  moja   opuszcza³a   i   jeszcze   opuszcza   w   Panu  swoim  pow³okê  cielesn¹,  tak¿e  ona 
przyzwyczai³a   siê   do   tych   ³ask,   a   ja   dziêki   tym   ³askom   czujê   siê   tak   jakbym  by³a 
w   Przedsionku  Nieba.   W  samotnoœci,  ukryciu   i   w   g³êbokim   oderwaniu  od  wszystkiego 
dosz³am   do  odpowiedniej   duchowej   wolnoœci   w   Chrystusie  i  w  Nim  poznajê  tajemnice 
Jego  i  Jego  Samego,   dlatego   te¿   nieustannie  trwam  przy  Nim   i   ¿yjê   tylko   dla  Niego. 
Swoje   odwieczne   powo³anie   spe³niam   dziêki   ³askom  Boskiego  Mistrza,  który  duszê  m¹
wprowadzi³   w   nieœmiertelne   prawdy  i  w  niezg³êbione  tajemnice  Swoje,   które  zrozumieæ 
mo¿na  jedynie  w  Nim.  

Dusza   ma   jest   niezmiernie   rozkochana   w   Chrystusie,    z    woli    którego   wesz³a
w   nieskoñczone  zamys³y  Jego,   i   czêsto  przebywa  ona  na  brzegu  wiecznej  szczêœliwoœci,
dlatego   te¿  wznoszê  siê  ponad  wyrz¹dzone  krzywdy  i  w  wielkiej  samotni  trwam  w  Bogu 
i   przy   Bogu   oraz   pracujê   nad   Dzie³em   Jego,   aby   Ojciec   Przedwieczny   nie   mia³  mi 
cokolwiek  zarzuciæ,  co  do  Dzie³a  Swego.   Na   mojej   drodze  krzy¿owej  b³ogie  ³aski  Bo¿e
zawsze  otrzymywa³am  w  wielkiej  samotni  i  skupieniu, tak¿e dusza ma jest bardzo wyczulona
i  baczna  na  wszelkie  poruszenia  Bo¿e,  które  dotycz¹  ca³ego  Oceanu  Wszechbytu.

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

Bywa³y   takie   chwile   dla   duszy   mej,   ¿e   ona  by³a  opromieniona  Samym  Bogiem 
i  bi³  z  niej  ¿ar  Samego  Boga,   mimo,   ¿e   daleko  jej  do  œwiêtoœci,  ale  Boski  Oblubieniec 
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nie   patrzy   na   moje   drobne   uchybienia   i   drobne   b³êdy,   lecz  dalej  urabia  duszê  m¹  na
podobieñstwo  Swe  i  daje  jej  tak  przeb³ogie  ³aski  ze  œwiata  Swego,   ¿e  ona  coraz  bardziej 
têskni  za  Nim  i  cierpi,  kiedy  On  zostawi  j¹  chocia¿by  na  chwilê. Kiedy dusza ma z³¹czona 
jest  ¿arem  niewys³owionej mi³oœci Samego Oblubieñca Niebieskiego, to tego najdoskonalszego 
zjednoczenia   nie   sposób   opisaæ,   ale   ono   nie   jest   przecie¿   ci¹g³e   i   mija,  bo  przecie¿ 
z  upojnych  wêdrówek  dusza  ma  musi  wracaæ w Bogu do cielesnego wiêzienia, które znajduje 
siê  w  szarej  i  brudnej  rzeczywistoœci  doczesnego  œwiata,  które  pragnie  ¿yæ  jedynie wed³ug 
diabelskiego  brudu.

Najukochañszy  Boski  Oblubieniec   od   czasu   do  czasu  wprowadza  duszê  moj¹  do
przeb³ogich  Komnat  Swych,  aby  mog³a  ona  odrobinê skosztowaæ niepojêtych s³odkoœci Jego, 
i  przekazaæ  to  wszystko  potomnym,   tak¿e   proszê   mieæ  wielk¹  wyrozumia³oœæ  za  niezbyt 
wykwitne  przekazywanie  skrawka  niewys³owionych  tajemnic  Niebios,  które nie mieszcz¹ siê 
w  formach,  ani  te¿ w pojêciach, które przekaza³am w swoich duchowych ksi¹¿kach napisanych
w Chrystusie.  Dusza  moja  jest w za¿y³ych stosunkach z Ukochanym swym,  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.

Moc¹  i  mi³oœci¹  Ukochanego  zosta³am  wszczepiona  w  Mistyczne  Cia³o  Jego,  tak¿e 
w  gêstej  gêstwinie  krzy¿a,  która  nasi¹kniêta  jest  doœwiadczeniami,  uciskami  i udrêczeniami 
dusza   ma   dosz³a   do   g³êbi   Pana   swego  w  czyste  i  g³êbokie  zrozumienie  tajemnic  Jego, 
które  rozpalaj¹  j¹  mi³osnymi,  wieczystymi  p³omieniami.   Boski  Oblubieniec  nie  bierze  pod 
uwagê  mojej  s³aboœci,   ani   te¿   mojej  nicoœci  nad  nicoœciami,   dlatego   te¿   traktuje  duszê
m¹   jako   oblubienicê   Sw¹,   któr¹   coraz   bardziej   przeobra¿a   w   Siebie   i   wprowadza  j¹ 
w wielowymiarowe tajemnice Swe,  które przerastaj¹ nasz rozum, zmys³y i jakiekolwiek pojêcia. 

Nieustannie   skupiam   siê   w   Panu   mym,   który   jest   œwietlanym  i  niezast¹pionym
przyk³adem  dla  wszystkich  owiec  Bo¿ych,  i  poprzez   Ducha   Jego   przedzieram   siê   przez
niewidzialne   gêstwiny   najciemniejszej   n o c y   d u c h a,   która   jest   niepojêcie  przes³odka 
w  Oblubieñcu  Niebieskim.

Patrzê  na  Chrystusa  i  w  Nim  poznajê  wszystko,  i  z  polecenia Jego pragnê podzieliæ 
siê   ze   œwiatem   moj¹   tak   niepojêcie   przes³odk¹   misj¹,   któr¹   wykonujê   dla   ratowania 
Koœcio³a   w   Imiê   Boskiego   Oblubieñca.   Tak   szczerze  mówi¹c  pragnê³abym  jak najlepiej 
przekazaæ  tajemne  sprawy  Bo¿e,  które  zaczynaj¹  siê  za  zas³on¹  progu  œmiertelnego, ale nie 
potrafiê,  choæbym nie wiem jak bardzo pragnê³a,  bo  przecie¿  to  wszystko  jest  nieopisywalne, 
ale   proszê   Boskiego   Oblubieñca,   abym   chocia¿  w  zarysach  nakreœli³a  tê  niepojêt¹  sferê 
Jego,  w  której  tak  czêsto  dusza  ma  lewituje w Nim.  Poprzez  tajemnicê  Wcielonego  S³owa 
dusza  ma   wesz³a  w  najwznioœlejsze  mistyczne  poznanie  tajemnic  wiekuistego  œwiata  i  nie 
mo¿e   wprost   nadziêkowaæ  siê  Umi³owanemu,   ¿e   zjednoczona   razem  z  Nim  wesz³a  ona 
poza  pojêcia  rozumowe  wszystkich  œmiertelników.  Kiedy  we  œnie  dusza  ma opuœci w Bogu 
czasoprzestrzeñ,   to   ona   zawsze   znajduje   siê   w   mistycznej   kontemplacji,    i   oœwiecona 
m¹droœci¹  Chrystusa  mi³uje  i  poznaje  Go  w  rozkosznej  gêstwinie  m¹droœci  Jego.
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Pragnê³abym   ci¹gle   pisaæ   o   uwielbianiu    niepojêtego    S³owa   Wcielonego,   który
wielokrotnie   rozradowuje   duszê   m¹   Sob¹,   aby   przed³u¿yæ   te   przeb³ogie   chwile,   które
nasi¹kniête    s¹    s³odycz¹    kochania,   ale   brakuje   mi   s³ów,    aby   wys³owiæ   te   wonnoœci 
z   mistycznego  ogrodu,   który   pochodzi  z  Nieba.   Rozwa¿am  ³askawoœæ  Bo¿¹  we  wnêtrzu 
Œwi¹tyni   Bo¿ej  ( Ps 48, 10 ),   która  znajduje  siê  w  twierdzy  duszy  mej,  i  w  cichoœci  oraz 
w   samotnoœci   Jego   nabywa   ona   niezwyk³ej   m¹droœci,    która    jest   obca   dla   zwyk³ych 
œmiertelników.   Na  mojej  cierniowej  i  mi³osnej  drodze  wype³niam  wszystko  wed³ug  Prawa 
Pañskiego  (£k 2, 39)  i  czuwam  wraz  z  Umi³owanym,  aby  dusza  ma mog³a zmartwychwstaæ 
w  Nim  w  wiecznoœci  Jego.

W  moim  odwiecznym  powo³aniu,   które   przekazane   jest  w  mistycznych  ksi¹¿kach,
przek³adam  to  co  wieczne,  nad  to  co  tymczasowe,   aby   zagubione   owce  Bo¿e  wesz³y  na
drogê  prawdy,  wolnoœci  i  sz³y  naprzód  za  Nauczycielem  Niebieskim dopóki mog¹, bo je¿eli 
nast¹pi  niemoc,  to  jedynie  zostanie  ¿arliwa  modlitwa,  aby  byæ  zbawionym. 

Poprzez   prowadzenie   Dzie³a   Pana   mego   dusza   moja   zosta³a  wywy¿szona  ponad
naturê,   bo   przecie¿   ona   przemieszcza  siê   poprzez  ciemnoœci  najciemniejszej  nocy  ducha
w    nieskoñczonych    niepojêtoœciach    Umi³owanego,    który   niejednokrotnie    rozœwietla   j¹
jasnoœciami  Swymi.  Od  czasu  do  czasu  dusza  moja  wydostaje siê z najg³êbszych, mi³osnych 
ciemnoœci  Wszechmocnego,   które  kosztowa³a  w  stanach  ekstatycznych,   ale  jedynie  po  to, 
aby   wejœæ   w   bezdenn¹   otch³añ   cierpieñ   Ukrzy¿owanego,   które   spadaj¹   na   Niego   od 
grzesznych  dzieci  Jego  za  spraw¹  szatana.  

Nigdy   nic   nie   robi³am   wbrew   Ojcu  Niebieskiemu,   i   je¿eli  zrobi³am  coœ  wbrew
sumieniu  swemu,   to  ostro  to  przyp³aci³am,   bo   ka¿de   niepos³uszeñstwo   musia³am  mocno
odpokutowaæ,  ale  je¿eli  chodzi  o  Dzie³o  Bo¿e,  to  zawsze  wspó³pracowa³am  jedynie z ³ask¹ 
Bo¿¹,  a  wszelkie  zmys³owe  doradztwa  jedynie  zak³óca³y  mi  spokój  ducha. Bez porównania 
lepiej  czu³am  siê,   kiedy  z  Bogiem  wspó³pracowa³am  w  ukryciu,  a  obecnie  piszê  oficjalne 
pisma  do  Watykanu,  które  te¿  s¹  upubliczniane  na  mej  stronie  internetowej,  i  jest  wielkie 
zaciekawienie  co  poniektórych  osób,  którzy  zdziwieni s¹ tak¹ duchow¹ misj¹, i zaniepokojeni 
ewentualnym dobrym obrotem spraw, bo wiadomo,  ¿e zazdroœæ ludzka prowadzi do najwiêkszej 
wœciek³oœci  i  niechêci  do  owiec  Bo¿ych,  które  pracuj¹ z Bogiem,  aby wydŸwign¹æ z upadku
ten  zdemoralizowany  œwiat,  który  podaje  fa³szerstwa  wyssane  z  palca,  blokuje  prawdê  czy 
te¿   torpeduje   niewygodne   konferencje,   o   czym   ju¿  wczeœniej  pisa³am  o  tym  w  jednym 
ze  swoich  duchowych  listów.  

Owce  Bo¿e  oparte o ten zmys³owy œwiat s¹ zawiedzione, sfrustrowane, tak¿e w wielkiej 
niechêci  i  w  napiêciu  aprobuj¹  dekalogi  œwieckie,  które z  czasem  zag³uszaj¹  ich  sumienia, 
¿e   w   koñcu  jako  wyobcowani  ze  wszelkiego  dobra  pod¹¿aj¹  do  diabelskiego  raju,   tak¿e 
nie   ma   co  dziwiæ  siê,   ¿e  jak  dotychczas  wszystkie  media  milcz¹  w  sprawie  mej,  mimo, 
¿e  s¹  przeze  mnie  zaproszone  na  m¹  stronê  internetow¹,  bo  czekaj¹ one na tê chwilê, kiedy 
odwaga  bêdzie  tania,  tzn.,  kiedy  nast¹pi  odzew  ze  Stolicy  Piotrowej,  jak  i  te¿  z poczynañ 
mych  w  sprawie  mej  krzywdy  moralnej  z  9. 10. 1985 r., kiedy to w re¿imie komunistycznym 
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komisja  w  zupe³nie  innym  sk³adzie  z  ukartowan¹ premedytacj¹ na polecenie prof. Aleksandra
Winnickiego  bezprawnie  nie  nada³a  mi  stopnia  doktora,  mimo,  ¿e  3 miesi¹ce  wczeœniej  tj.
11. 07. 1985 r.   obroni³am   pracê   doktorsk¹   na   Wydziale   Rybactwa   Morskiego  Akademii 
Rolniczej  w  Szczecinie,  gdzie  wówczas  by³o  te¿  wymagane  kworum,  aby  od razu nadaæ mi
stopieñ  doktora,  a  poniewa¿  nie  uczyniono  tego,  tzn.  dopuszczono  siê  przestêpstwa.

W  ca³ej  pe³ni  z  bezgranicznej  mi³oœci  do  Niebieskiego  Pana  swego  odda³am siê  do 
dyspozycji  Jego,   tak¿e   wszystkie  marne  i  przejœciowe  upokorzenia  zaczynam  przyjmowaæ 
z  radoœci¹,   bo   przecie¿   Stwórca  i  tak  nieustannie  b³ogos³awi  mnie,   broni  od  wszelkiego 
z³ego  i  prowadzi  do  ¿ycia  wiecznego,   co   mamy   to  wszystko  udokumentowane  w  Piœmie 
Œwiêtym.  Wiekuisty  Król  Wszechœwiata,   Jezus  Chrystus   jest   Ÿród³em  najwiêkszej  radoœci
mej,  o  czym  On  bardzo  dobrze  wie,  i  jako  umi³owan¹  córkê  Sw¹ uzdrawia j¹ cierpieniami, 
aby  ju¿  wiêcej  nie  grzeszy³a  ona  przeciw  Niemu  i  by³a ¿ywym œwiadkiem duchowego ¿ycia 
dla  ca³ego  zdeprawowanego  œwiata,  który  poprzez medialny terror podkopuje prawa naturalne 
i  prawa  narodu,   dlatego   te¿   nieœwiatli   ludzie   pogr¹¿eni  s¹  w  niesamowitych  diabelskich 
urojeniach  i  ¿yj¹  w  œwiecie  wyobraŸni,  który  niszczy  prawdê,  wolnoœæ  i  godnoœæ.

W  moim  odwiecznym  powo³aniu  s¹  chwile,   ¿e  wzniosê  siê  ponad  to  wszystko,  co 
zmys³owe  i  wówczas  utwierdzona  jestem  w  wielkim  spokoju  i  mi³oœci w Panu swym, który
tak   bardzo   ubogaca   mnie   ³askami  Swymi,   ale   gdy   ponownie   wejdê   w  Morze  Boleœci
Ukochanego,  to  niesamowite  ogniowe strza³y przeszywaj¹ duszê moj¹, ¿e w takich momentach 
rozumie  ona  umys³em  Samego  Zbawiciela  ogrom  mêki  Jego,   jak¹   On  przeszed³  za  ¿ycia 
Swego  na  sam¹  Golgotê.   Pan  Jezus   we   œnie  bardzo  czêsto  przenosi  duszê  m¹  w  Sobie 
w  niepojête  zaœwiaty  Swe,  i  ona  w  oderwaniu  od  wszystkiego,  co  nie  jest  Nim  nie  mo¿e 
wprost  naradowaæ  siê  t¹  niewielk¹,  krótkotrwa³¹  namiastk¹  jak¹  Ukochany  przeznaczy³  dla 
niej,   ale,   gdy  ona  powraca  do  swych  cielesnych  krat  po  takich  upojnych  wêdrówkach,  to 
jeszcze   bardziej   cierpi,   bo   ona   umiera   z   têsknoty  za  Ukochanym,   który  bardzo  czêsto 
zostawia  j¹  sam¹  sobie.

Z  pomoc¹  umi³owanego  Zbawiciela  jestem  wolna  od  g³osów  dyktatury relatywizmu,
który  na  potêgê  niszczy  œlady  chrzeœcijañstwa   i   zabija   sumienia  ludzkie,  i  w  wyciszonej 
pustelni  swej,  w  najg³êbszych  g³êbinach  twierdzy  duszy  swej kontemplujê Pana swego, który 
tak  hojnie  obdarowywuje  duszê  m¹  ³askami  Swymi.   Zdajê  sobie  sprawê  z  tego,   ¿e  moja 
nadprzyrodzona  misja  budzi  sprzeciw  œwiata,  z  którym  absolutnie  nie liczê siê, bo ja pracujê 
w   owczarni   Pana   i   jestem   ws³uchana   tylko   w   Niego,   który  pozwala  mi  dosyæ  czêsto 
kontemplowaæ  Siebie  w  idealnej  ciszy,  która  jest  muzyczn¹  cisz¹  Nieba. 

Jako  mistyczna  córka  Mistycznego  Kap³ana  jestem  bardzo  mocna duchem Koœcio³a 
i  prawa  Bo¿ego,  i  za  spraw¹  Pasterza  Niebieskiego  dusza  ma  wysz³a  z  granic naturalnego 
¿ycia  i  poznaje  ona  w  swym  czystym  duchu  niepojête  tajemnice  Bo¿e.  Z  woli Oblubieñca
Niebieskiego  dusza  ma  wkroczy³a   w   Bosk¹   i   Wieczn¹  Rzeczywistoœæ,  i  oœwietlona  oraz 
wzmocniona   darami   Ducha   Œwiêtego   uchwytuje   Bosk¹  Prawdê  w  mi³osnych  komnatach 
Umi³owanego.  Dusza  ma  przekroczy³a  granicê  wiedzy  kontemplacyjnej,   poniewa¿  znajduje 
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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    mi³uje   ona   Pana  swego 
nieskoñczon¹  mi³oœci¹  Jego.

Weselê  siê  w  Panu  swym  i  wys³awiam  Œwiête  Imiê  Jego  ( Ps  97, 12 ),   ¿e   uczyni³
duszy  mej  tak  wielkie  ³aski,  mimo,   ¿e   jej   tak   bardzo   daleko   do  œwiêtoœci,  dlatego  te¿ 
ka¿dego  dnia  wychwalam  Go  i  modlê  siê  do  Niego  w  obecnym, przemijaj¹cym mieszkaniu 
swym,  który  sta³  siê  dla  mnie  Œwi¹tyni¹  Bo¿¹.  W  obecnej  duchowej  Œwi¹tyni Bo¿ej dosyæ 
czêsto   kontemplujê  Oblubieñca  swego,   tak¿e   nic   ju¿   nie   pragnê  i  niczego  nie  szukam, 
i  z  tego  Przedsionka  Nieba  pragnê³abym,  aby  dusza  ma  przesz³a  ju¿ do wiecznej Ojczyzny, 
tak¿e  Nieskoñczony  wyleczy³  mnie  z  pragnienia  przebywania  w  widzialnym  oceanie,  który 
tak  bardzo  pobudza  duszê  m¹  do  œwiêtoœci,   bo   przecie¿   dusza  ma  i  tak  dalej  p³ynie  po 
niewidzialnych,   duchowych  Oceanach  ca³ego  Wszechœwiata  do  Portu  Zbawienia  i  to  wraz
z  Przedwiecznym  Kapitanem,   który   tak   bardzo   os³adza   j¹  Sob¹  podczas  tej  przeb³ogiej, 
mistycznej,  morskiej  podró¿y,  która  w  ¿yciu  wiecznym  powinna  przeobraziæ  siê  w wieczne 
zbawienie,  oczywiœcie   pod   warunkiem  je¿eli  dusza  moja  dalej  bêdzie  kroczy³a  w  idealnej 
czystoœci  za  swoim  Mistrzem  Niebieskim.

Powoli  dobijam  do  brzegu  ziemskiego  morza,   gdzie  dusza  moja  przesi¹dzie  siê  na
mistyczny   statek    W i e c z n e g o    M o r z a    i   tam    bêdzie    ona   p³ywa³a   w   mi³osnym 
ukojeniu  w  Oblubieñcu  swym  we  wszystkich  sferach  s³odkiego  Nieba. 

{  Pojêcia  mistyczne  t³umaczy  siê  zupe³nie  inaczej   jak  nasze  zwyk³e  rozumowanie, 
i   pisz¹c   o   Wiecznych   Morzach   mam   na   myœli   wszystkie   niewidzialne   sfery  wiecznej 
szczêœliwoœci,   gdzie   dusze   zbawione   lewituj¹   tam  w  Bogu,   a   nie   p³yn¹,   bo   przecie¿ 
wiadomo,   ¿e   w   œwiecie  duchowym  nie  ma  wody  i  wszystko  tam  jest  niematerialne.  Tak
szczerze   mówi¹c   ka¿da   dusza   ju¿   za   ¿ycia   p³ynie   na   mistycznym   Statku   Bo¿ym  do 
Portu  Zbawienia,   i   im   ona   nabiera   coraz  to  doskonalszych  cech  i  zbli¿a  siê  do  szczytu 
Góry  Doskona³oœci,   to   ten   statek  duchowy  równie¿  coraz  bardziej  wzmacnia  siê  poprzez 
ni¹,  tak¿e  wraz  z  ni¹  staje  siê  on  coraz  bardziej  odporny   na   najprzeró¿niejsze   burze,  a¿ 
w  koñcu  przekszta³ca  siê  on  w  kamienny  Statek  czyli  jest  on   S k a ³ ¹   B o ¿ ¹,  któr¹ nikt 
nie  ruszy,  ani  te¿  nie  zniszczy.  Natomiast  dusze  zmys³owe  ju¿ za ¿ycia p³yn¹ na diabelskim 
statku,  który  prowadzi  do  portu  potêpienia,   tak¿e   on   miêknie   i   rozpada   siê   z   ka¿dym 
dniem,  a¿  w  koñcu  zamienia  siê  w  piasek,  który  opada  na  dno  i  nie  ma  po  nim ¿adnego 
œladu,  i  w  tym  momencie  dusze  zaczynaj¹  swój  ¿ywot  wieczny,   ale   w   p i e k l e.

W   duchowej   ciernistej   koronie   z   wewnêtrznymi   bólami   dusza   moja  w  pokorze
przep³ywa  poprzez  Morze  Cierpienia  w  tym  przejœciowym  œwiecie,  gdzie  od czasu do czasu 
na  to  cierniste  Morze  nap³ywaj¹  olbrzymie  fale  wód  z  Morza  Mi³oœci,  i te zmieszane wody 
dodaj¹   jej   si³y   Bo¿ej,    aby    ona    mog³a   przep³yn¹æ   wszystkie   wody   tego   nad   wyraz 
zdeprawowanego  œwiata.  Król  ca³ego  Wszechœwiata  skruszy³ zatwardzia³e serce me i oœwieci³ 
oczy  me,  abym  ju¿  wiêcej  nie  wch³ania³a  marnoœci  tego  œwiata, dlatego te¿ dusza ma wielbi 
Pana   swego,   który   w   prawdziwej   œwiat³oœci   Swej  nieustannie  przebóstwia  j¹  w  Siebie.
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Na  mojej  drodze  œwiêtoœci   ¿yjê   jedynie   w   œwietle   prawdy   Chrystusowej  i  dosyæ  czêsto 
rozwa¿am   œwiête   tajemnice   Oblubieñca   swego,   który   tak   bardzo   rozmi³owa³  duszê m¹ 
w  Sobie,  ¿e  ona  ci¹gle  umiera  z  têsknoty  za  Nim,  bo  przecie¿  On  jest dla niej wszystkim.

W  mistycyŸmie  s¹  dwa  rodzaje   Oceanów:   j e d e n,   to   Ocean   po   którym   p³ynie 
niebiañski   statek   pod   ukrytym   dzia³aniem   Wszechmog¹cego,   który  czasami  objawia  siê 
duszom    wybranym,   a   d r u g i    Ocean,   to   jest   Ocean   Wiekuistej   Szczêœliwoœci,   który
znajduje  siê  w  niewyczerpanym  �ródle  Boskiego  Oblubieñca,  ale  ju¿  dla dusz zbawionych,
które  wiadomo,  ¿e  pozby³y  siê  swojej  cielesnej  pow³oki  na  ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ.  Ten 
Ocean  Wiekuistej  Szczêœliwoœci  Pana naszego w zaœwiatach Jego mo¿na te¿ nazwaæ niepojêt¹,
duchow¹  przestrzeni¹  œwiata  wiekuistego   lub   te¿   mistyczn¹   Ojczyzn¹   dusz   zbawionych,
dlatego   te¿   radujê   siê  w  Ukochanym,    ¿e   mogê   odrobinê   niepojêtoœci   Jego   przekazaæ 
spragnionym  duszom,  które  bêd¹  odradzaæ  siê  w  Nim. 

Dusza   moja   coraz   bardziej   uœwiêca   siê   w   Panu   swym,   który   prowadzi   j¹  po
niewidzialnych  szlakach  mistycznego  Oceanu  Swego,  tak¿e  nikt  nie  storpeduje Dzie³a Jego, 
które  prowadzê  prawie  ca³e  ¿ycie  swe,   dlatego   te¿   moc¹   Jego   wykonujê  rozkazy  Jego, 
abym  mog³a  dzielnie  i  godnie  dotrwaæ  do  koñcowej  mety  swojego odwiecznego powo³ania.
                                                                                                          

Wbrew  sprzeciwu  szatana,   ale   za   pozwoleniem   Bo¿ym  poprzez  swoje  odwieczne
powo³anie   os³adzam   odrobinê   gorycz  Bo¿¹   i   ratujê  zdemoralizowany  œwiat  od  wiecznej 
przepaœci,  która  znajduje  siê  pod  wielkim  wp³ywem  mocy  ksiêcia  ciemnoœci,  szatana. Jako
pos³uszna    córka    S³owa   Wcielonego    na   przyk³adzie   duszy  mej   i   ca³ego   ¿ycia   mego 
rozpowszechniam   ¿ycie   duchowe,    które    znajduje   siê    za   zas³on¹   progu   œmiertelnego, 
i   które   nie  podlega  ¿adnym  formom,  ani  te¿  pojêciom.  Z  mojej  mistycznej  drogi  wynika 
jasno,  ¿e  ca³e  moje  ¿ycie  ma  sens  jedynie  w  umi³owanym  Panu  mym,  który tak szczodrze 
zsy³a  na  duszê  m¹  mistyczne  ³aski,  abym  w  tych  mistycznych  ksi¹¿kach  z  zakresu teologii 
duchowoœci  mistycznej  mog³a  wyœpiewaæ  w  Bogu  niebiañsk¹  pieœñ,  która by mog³a rozpaliæ
jak  najwiêcej  zziêbniêtych  serc  i  szalonych  umys³ów,  a  przez  to  uœwiêciæ  w  Panu  naszym 
jak  najwiêcej  dusz.   

Mimo,  ¿e  t³um  przera¿a  mnie,   ale   za   spraw¹   Ducha   Œwiêtego   mam   moc  Jego 
i  mam  si³ê  przebicia  siê   poprzez   ten   grzeszny   t³um,   poprzez   to   wszystko,   co  nie  jest 
zwi¹zane  z  Bogiem,  tak¿e  nie  lêkam  siê  szatana,  bo  wiem,  ¿e on lêka siê duszy doskona³ej, 
dlatego   te¿   poprzez   swoje   odwieczne   powo³anie   mam   dawaæ  œwiadectwo  mi³oœci   oraz 
mam  przekazywaæ  potomnym  pojmowane  niepojête  tajemnice  Bo¿e  przez  dusz¹  m¹,   które 
przepojone  s¹  niewys³owion¹  radoœci¹ Samego Boga.  W mojej doczesnej pielgrzymce mia³am
wiele  Wielkich  Pi¹tków,  tak¿e  wszystkie  swoje  cierpienia prze¿y³am w liturgii Chrystusowej, 
a  poza  tym  nie  mogê  niczym  ró¿niæ  siê  od  Mistrzów  swych,  którzy niewymownie cierpieli 
i  mieli  tak  wiele  przeciwnoœci,   i   tak   jak  zbawienie  œwiata  dokona³o  siê  w  nies³ychanym 
bólu,  tak  i  moja  nadprzyrodzona  misja  rodzi siê  równie¿ w bólu na miarê moich mo¿liwoœci, 
które  odwiecznie  by³y  zaplanowane  na  duszê m¹. Poprzez b³ogos³awione cierpienia dojrza³am 
duchowo  do  Dzie³a  Bo¿ego,   które  prowadzê   i   za  spraw¹  Oblubieñca  Niebieskiego  dusza
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ma  wesz³a   w   niezg³êbione  zamiary  Bo¿e,   tak¿e   rozumem   samego  Stwórcy  pojmuje  ona 
tajemnice  Jego.

Jezus  Chrystus  nigdy  nie  mia³  spokoju  w  drodze  Swej  do  Ojca  Swego,   i   ja   jako
córka  Jego  nie  mogê  byæ  przecie¿  inna,   tak¿e   niezmiernie   dziêkujê   Mu,   ¿e   nieustannie
umacnia  mnie  w  Sobie,  i  ¿e  obecnie  dziêki Niemu wype³ni³am ju¿ nastêpny etap pielgrzymki 
swej  byæ  mo¿e,  ¿e  ju¿  ostatni  jej  etap,  który  prowadzi  duszê  m¹  do wiecznego zbawienia.

Na  mojej  ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci   upajam  siê  ³askami  Najœwiêtszego,
który   pozwala   mi   wspó³pracowaæ  w  Dziele  Odkupienia,   dlatego  te¿  z  mi³oœci  do  Niego 
i   w   mi³oœci  Jego  pe³niê  umi³owan¹  wolê  Jego.  W  umi³owanym,  duchowym  œwiecie  Pana 
mego  jestem  wolna  w  Nim,  i  w  wolnoœci  Jego  przekazujê  s³owa  ¿ycia  wiecznego  w Nim, 
aby  oprawców,  katów  i  masonów  tego  totalitarnego  œwiata  przebudziæ  do  ¿ycia wiecznego, 
który  przepojony  jest  niewys³owion¹  dobroci¹  i  mi³oœci¹,  i  gdzie  te¿  brat  nie  zabija  brata. 

Dyktatorzy   tego   œwiata,    którzy    pewni    s¹   swej   bezkarnoœci   przy   wspó³udziale 
najprzeró¿niejszej  maœci  promotorów  z³a  na³adowani  nienawiœci¹,   zion¹   t¹  nienawiœci¹  na 
bliŸnich  i  pogardzaj¹  ich  prawdziwymi  faktami,  nie  licz¹c siê  te¿  z  nimi,  tak¿e  ci wszyscy 
decydenci  komunistyczni,  postkomunistyczni  czy te¿  innych  ugrupowañ  politycznych, którzy 
propaguj¹  zniewolone  narody  doprowadzili  ludzkoœæ  do  totalnego  upadku,  ¿e  Serce  Jezusa 
i  Matki  Jego,  Maryi  nieustannie  wylewa  krew,  dlatego  te¿  Rodzice Niebiescy niewyra¿alnie 
cierpi¹  w  Sobie,   jak   i   w   dzieciach  Swych.   W   obecnej   cywilizacji   najprzeró¿niejszych 
zwyrodnieñ,  w  której liberalizuje siê teologiê i prawa Bo¿e,  ¿e nawet utworzono chrzeœcijañsk¹
demokracjê  ( chadecja ),   aby   tylko   zaspokoiæ   swoje   zwierzêce  ¿¹dze,  Boski  Oblubieniec
zaplanowa³   moj¹    nadprzyrodzon¹   misjê   i   przeze   mnie  przemawia  do  grzesznych  owiec 
Swych,   aby  poprzez  uchylenie  r¹bka  tajemnic  ze  œwiata  duchowego,  które  rozpoczyna  siê
za   zas³on¹   progu  œmiertelnego,  ludzkoœæ  mog³a  wejœæ  na  mistyczne  schody  Góry  Karmel, 
które  zaprowadz¹  ich  dusze  do  wiekuistego  zbawienia.  

Dusze  prawdziwie  rozmi³owane  w  Nieskoñczonym  niezwykle  mêcz¹  siê  w  pow³oce
cielesnej,  bo  przecie¿  przebywanie  na tym grzesznym, tymczasowym padole zak³óca ca³kowit¹ 
kontemplacjê  Ukochanego,  bo  przez  sam  fakt,  ¿e  ona  daje  ¿ycie  cia³u swemu, to wiadomo, 
¿e traci drogocenny czas na sprawy nieistotne,  a  poza  tym  odbiera ona wiadomoœci i cierpienia 
grzesznych  dzieci  Bo¿ych,  tak¿e  to  wszystko  oddala  j¹  od  umi³owanych  duchowych spraw. 
Bogobojne  dusze  najlepiej  czuj¹  siê  w  œwiat³oœci Trójjedynego Boga, dlatego te¿ one niczego 
nie  pragn¹,  bo  w  Panu  swym  maj¹  wszystko,  i gdy tylko przejd¹ one do wiecznej, wiekuistej 
szczêœliwoœci,  to  jest  podobnie,  bo  jako  dusze  zbawione  w  niepojêtej mi³oœci Umi³owanego 
widz¹ Jego twarz¹ w Twarz,  i  jako przeobra¿one w Niego nieustannie poj¹ siê one mistycznymi 
aromatami  z  niewyra¿alnie  przeb³ogich  tajemnic  Jego   i   wszystko  rozumi¹  umys³em  Jego, 
co  dusza  moja  wielokrotnie  doœwiadczy³a  tego,  gdy w  mistycznych nocach na czas okreœlony 
opuszcza³a  ona  w  Bogu  czasoprzestrzeñ.

Moje   odwieczne   powo³anie,   które   realizujê   z   woli   Bo¿ej  jest  zaskoczeniem  dla 
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ca³ego  zniewolonego  œwiata,   który   odrzuca   Œwiêt¹   Ewangeliê   Nadziei,   dlatego  te¿  jako
¿ywy   œwiadek   niepojêtych   ³ask   Bo¿ych,   które   w  szczególnoœci  doœwiadcza  dusza  moja, 
w  swoich  mistycznych  ksi¹¿kach  g³oszê  pojednanie  z  Oblubieñcem  Niebieskim,   który   tak
wiele  niewyobra¿alnych  rzeczy  czyni  dla  oddanych  owiec  Swych. 

S³u¿ê   z   pe³nym   oddaniem   Oblubieñcowi   swemu  poprzez  wype³nienie  woli  Jego 
i  decyzja  powodzenia  zale¿y  jedynie  tylko  od  Niego,  który  przygotowuje duszê m¹ do ¿ycia 
wiecznego.   W   œwietle   ¿ycia   wiekuistego,   w   najczystszej    i    rozkosznej   mi³oœci   Bo¿ej 
rozpatrujê  ca³e  moje  odwieczne  powo³anie,   które   odrobinê  ³agodzi  niezagojone,  boleœciwe 
rany  Chrystusa  i  kruszy  serca  zdradliwych  Judaszów,   którzy   tak   bardzo  zniewa¿aj¹  Pana
naszego.  Najukochañszy  Pasterz  Niebieski  utajony w Najœwiêtszym Sakramencie daje mojemu
umys³owi   jak   najwiêcej   œwiat³a   Swego   i   pomaga   czyniæ  mi  Królestwo  Swe  w  sercach
cz³owieczych  (  Hymn,  LG  tom  IV,  str. 506,  3 ),   dlatego   te¿   z   si³¹  Bo¿¹  g³oszê  Chwa³ê 
Bo¿¹  w  moich  mistycznych  ksi¹¿kach.

Jako  uboga  córka  Najwy¿szego  nie  mogê  przegraæ  tej  duchowej  walki  w Imiê Jego,
dlatego  te¿  w  pokorze  i  czystoœci  poprzez  mistyczn¹  konsekracjê  odda³am  siê w ca³ej pe³ni 
Panu  swemu,  który  duszê  m¹  nad  wyraz  rozkocha³  w  Sobie. Dusza ma przyci¹gniêta Bosk¹
mi³oœci¹  niezwykle  cierpi  z  mi³oœci  do  Boskiego  Oblubieñca,  który dosyæ czêsto wprowadza 
j¹   w   stan   ekstatycznego,   mistycznego  poznania  niepojêtych  tajemnic  Swych,   które  maj¹ 
miejsce  w  Jego  niedoœcignionej,  nadprzyrodzonej  wiecznoœci.  B³ogos³awiona i upojna mi³oœæ 
Ukochanego  opêta³a  duszê  moj¹,   dlatego   te¿   ona   jako  oblubienica  Jego  pragnie  byæ  ju¿ 
w  wiecznym,  ekstatycznym  ukojeniu  w  Nim,  w  Jego  niepojêtej  Istnoœci, Boskiej Troistoœci, 
aby  przemieniona  w  Niego  mog³a  w  ca³ej  pe³ni  ¿yæ  wiecznym  ¿yciem. 

W  swoich  mistycznych  ksi¹¿kach  od  czasu  do  czasu  wracam   do  ¡ dobrodziejstw ¢ 
doczesnego  œwiata,   które   maj¹   na   celu   zniszczyæ  niewygodnych  ludzi,  bo  przecie¿  jako
reprezentantka   Wszechmocnego   stojê   na   pograniczu   dwóch   œwiatów,   tak¿e   muszê  oba
opisaæ  tak,  aby  potomni  w  pe³ni  zrozumieli,   co   oferuje   œwiat   mi³oœci   pe³ny   Boga  oraz
cywilizacja  œmierci,  która  w  imiê  ob³udnych  ideologii  morduje  dzieci Bo¿e. W ka¿dej epoce 
mordowano  zatrzêsienie  ludzi,   ale  obecne  pogromy  na  nienarodzone  dzieci  w  ³agrowskich 
czy  te¿  hitlerowskich  p³odach  wyrodnych  matek  pobi³y rekord w ca³ej historii Wszechœwiata, 
i   st¹d   ta   moja   nadprzyrodzona   misja,    która    w    sposób   niezwykle   przem¹dry  zosta³a 
zaplanowana  przez  Trójjedynego  Boga.  Jestem  w  pe³ni  gotowa,  aby mistycznymi ksi¹¿kami 
obudziæ  cywilizacjê  œmierci,  ale  mam  te¿  pe³n¹  ufnoœæ  w  Panu  swym,  ¿e  On dostarczy mi 
jeszcze  du¿o  ³ask  Swych,   które   ubogac¹   moje   odwieczne  powo³anie,   tak¿e   w   cichoœci 
i  pokorze  Jego  ws³uchana  jestem  na  najmniejsze  poruszenia  Jego.   

Najœwiêtszy   duszê   m¹   ukry³   w   Ranie   Swej,   w   najg³êbszej  mi³oœci  Swej,  abym 
nieustannie  by³a  na  Krzy¿u  Jego,  i  jako  ofiara  ca³opalna  p³onê³a  mi³oœci¹  Jego  i  w Duchu 
Jego   przekaza³a   ca³e   Dzie³o   Jego  dla  pokrzepienia  wszystkich  zagubionych  i  cierpi¹cych 
dusz.   Podczas  pisania  jestem  z³¹czona  z  Ukochanym,   który   dosyæ   czêsto   pobudza  mnie
do  pisania  nie  tylko  spraw  duchowych,  ale  i  doczesnych  przez które uœwiêcamy siê, dlatego 
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te¿   do   umys³u   mego   wciskaj¹   siê   nieustannie   myœli   Pana  mego,  które  nie  chcia³abym 
pomin¹æ,  aby  nie  zawaliæ  Dzie³a  Jego,  które  przecie¿  jest  wykonywane  na  Chwa³ê  Jego.

W  moim  odwiecznym  powo³aniu   najbardziej   jest   mi   pomocna   dusza  moja,  która
nape³niona   Samym   Bogiem   poznaje   niepojête   tajemnice   Niebios,   a   poza   tym   jak  ju¿
wczeœniej  parê  razy  wspomnia³am,   ¿e  ca³e  Dzie³o  Pana  mego  przedstawiam  na  podstawie
prze¿yæ  duszy  swej,   tak¿e   nikt   nie   jest  mi  potrzebny  w  tym  tak  przeb³ogim  powo³aniu,
które  duszê  moj¹  prowadzi  do  jaœniej¹cych,   duchowych   K o m n a t,   które   maj¹   miejsce 
w   Wiekuistej  Chwale  Wszechpotê¿nego.   Na   burzliwym   OCEANIE   ¿ycia   swego   jestem
wierna  prawdzie  Chrystusowej,   tak¿e   swoim   ¿yciem  dajê  œwiadectwo  realnie  istniej¹cego 
Kap³ana  Niebieskiego,  który  nieustannie  obecny  jest  w  Najœwiêtszym  Sakramencie.

Z   pomoc¹   najmi³osierniejszego   Boskiego   Oblubieñca   zapar³am   siê   sama   siebie 
i   wesz³am   w   umi³owan¹,   pe³n¹  mi³oœci  samotnoœæ,  aby  ukryæ  siê  w  niej  w  Ukochanym 
i  umrzeæ  w  niej  dla  œwiata,   aby   dusza   moja  mog³a  znaleŸæ  siê  w  bezkresnej,  wiekuistej 
krainie  Pana  naszego.   W  tym  ca³ym  Wszechœwiecie  jedynie  Wszechmog¹cy  rozumie  mnie 
we  wszystkim,  bo  przecie¿  On  jedyny  o¿ywi³  duszê  m¹  do  ¿ycia  Swego,  dlatego  te¿  jako 
aposto³ka   mi³oœci   Jego   odda³am   siê   na   cich¹   ofiarê   Jemu,   aby  móc  nosiæ  nieustannie 
konanie  Jego  w  ciele  swym.  Swoje  odwieczne  powo³anie  spe³niam  dziêki ³askom Boskiego 
Mistrza,  który  duszê  m¹  wprowadzi³  w  nieœmiertelne  prawdy  i  niezg³êbione tajemnice Swe,
które  zrozumieæ  mo¿na  jedynie  w  Nim.  

Za   wstawiennictwem   Matki   Mi³osierdzia,  Maryi,   która  zaradza  moim  potrzebom,
wysz³am   z   otch³ani  zw¹tpienia  i  grzechu,  aby  z  wysokoœci  krzy¿a  Jej  Syna  móc  widzieæ 
dog³êbnie  nowoczesne  niewolnictwo,  w  którym  manipuluje  siê  œwiadomoœci¹  ludzk¹,  ³amie 
siê  elementarne  prawa  i  swobody  oraz  przymyka  siê  oczy  na  krzywdy  ludzkie.   Z  pomoc¹
Niepokalanej  zapieram  siê  wszystkich  wra¿eñ  i  rozkoszy  doczesnych,  które  podpadaj¹ pod 
zmys³y zewnêtrzne,  abym  poprzez  poznanie mistyczne i ci¹g³¹ obecnoœæ Bo¿¹ mog³a w czystej 
wierze  osi¹gn¹æ  odwieczny  cel  Bo¿y.  Muszê  umacniaæ  siê  w  wierze  jak  Maria  Magdalena 
( J 20, 17 )   i   nie  zatrzymywaæ  siê  nad  rzeczami  ziemskimi,  oraz  opuœciæ  drogê  wyobraŸni 
i  rozmyœlañ  dyskursywnych,  aby  na  drodze  kontemplacji  (ducha)  upajaæ siê nadprzyrodzon¹ 
s³odkoœci¹,  jak  to  podaj¹  Mistycy.

Moje   szczególne,   odwieczne   powo³anie  nacechowane  jest  cierpieniami  fizycznymi,
duchowymi  i  moralnymi,  w  którym  bardzo  wa¿na  jest  wewnêtrzna  dyscyplina,   i  skoro  od
czasu  do  czasu  zdarza  siê  mi,  ¿e  duch  bliŸnich powala mnie, to po pewnym czasie z pomoc¹ 
Oblubieñca  swego,  który  o¿ywia  mnie  Duchem  Swym   p o d n o s z ê   s i ê   i   dalej  kroczê 
duchow¹   drog¹   poprzez   mi³osne   zaroœla,   krzewy  i  ciernie  mojego  monastycznego  ¿ycia.
Nigdy  nie  ba³am  siê  cierpienia,  które  naznaczone  jest  stygmatami  mêki  Jezusa Chrystusa, 
a  je¿eli  czasami  podajê  przyk³ady  moich  dotkliwych  cierpieñ w mych duchowych ksi¹¿kach, 
to  absolutnie  nie  znaczy,   ¿e   u¿alam  siê  nad  swoim  losem,  jedynie  tylko  sk³adam  relacje, 
aby  potomni  wiedzieli,  ¿e  nie  zawsze  by³am  radosna  Bogiem,  ale  te¿ prze¿ywa³am Ogrójec 
wraz  z  ca³¹  mêk¹  Ukrzy¿owanego  i  to  do  samej  œmierci  Jego.   
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Dzie³o  duchowe  Pana  mego,  które  prowadzê  w  Nim  i  przez  Niego  obroniê  w Nim
na  Chwa³ê  Jego,  bo  nawet  po  œmierci  mej,  gdy  nie  bêdê  ju¿  mia³a  g³osu,  ani te¿ nie bêdê 
mog³a   w   ¿aden   sposób   broniæ   siê,   to  i  tak  wszystko  zawarte  jest  w  moich  duchowych 
ksi¹¿kach,  tak¿e  fa³szywi  medialni propagatorzy wykazuj¹cy siê brakiem wiedzy i kompetencji 
w  sprawach  duchowych  w  swoich  ob³udnych  strzêpowych tekstach nie bêd¹ w stanie powaliæ 
i   zniszczyæ   mojej   nadprzyrodzonej   misji,   nad   któr¹   przecie¿  nieprzerwanie  czuwa  nasz 
najukochañszy  Zbawiciel,   który   tak   bardzo  odrzucany  jest  przez  faryzeuszy  Jego.  Dzie³o 
Ojca   Przedwiecznego  wykonujê  moc¹  Ducha  Œwiêtego  w  Chrystusie,  tak¿e  jak widaæ moja 
rola  jest  praktycznie  ¿adna,  jedynie  tylko  w  czystej  mi³oœci  wykonujê odwieczne dyrektywy 
Niebios,  które  napawaj¹ duszê m¹ niewys³owion¹ szczêœliwoœci¹, która pochodzi z wiekuistego 
œwiata  Pana  naszego. 

Jako   córka   mi³osiernego   Jezusa   Chrystusa   zosta³am   wezwana   przez   Niego  po 
imieniu  do  realizacji  duchowego  Dzie³a  Jego,   a   skoro   zosta³am   wykupiona  przez  Niego 
poprzez  niewyra¿aln¹  mêkê  i  œmieræ  Jego,  to   nic  nie  grozi  mi,  dlatego  te¿  nie  lêkam  siê
niczego,  ani  te¿  nikogo  ( Iz  43, 1).   Dusza   moja   rozpalona   niewymownym  ¿arem  mi³oœci 
do  Boskiego  Oblubieñca  ma  na  celu  jedynie  zadowolenie Jego czyli wype³nienie odwiecznej 
woli  Jego,   która   realizowana   jest   na   wodnych  g³êbinach  Jego,  gdzie   nurt  wody  porwa³ 
j¹  ( Ps 69, 3 )  do  przebywania  jedynie  w  niepojêtych  i  mi³osnych  tajemnicach  Jego.

W  moim  odwiecznym  powo³aniu   s³owa  Pana  mego  s¹  niezawodn¹  lamp¹  u  moich 
stóp   i   œwiat³em   na   mojej   doczesnej   œcie¿ce  ( Ps 119, 105 ),   tak¿e   wszystko   jest  ³atwe 
w  Umi³owanym,   który   z   ka¿dym   przemijaj¹cym   dniem  coraz  bardziej  przebóstwia  mnie 
na  podobieñstwo  Swe.   Ca³a   moja   misja   jest   modlitw¹,   która   jest  samym  sercem  ¿ycia
monastycznego,  i  dziêki ³asce i przewodnictwu Bo¿emu jestem prowadzona œladami Zbawiciela 
na  Górê  Karmel,  aby  tam  zatraciæ  siê  bez  reszty w  mi³oœci  Jego  i  w  Nim  spocz¹æ na ca³¹ 
wiecznoœæ.

 
Poprzez   prowadzenie  swojej  nadprzyrodzonej  misji   w   Chrystusie   dajê   prawdziwe 

œwiadectwo   niewidzialnego,   transcendentalnego   Boga,   który   jest   jedynym   niezawodnym 
Przyjacielem,   i   który   nie   pozwoli   sobie   na   to,   aby  fa³szywe  doktryny  mog³y  zagoœciæ 
w  œwiecie  Jego.   W   moim   odwiecznym   powo³aniu,    które    nacechowane   jest   ogromem 
znaków  czasu  i  ³askami  Bo¿ymi,   doczesna   nauka   nie  ma  dostêpu  i  mieæ  nie  bêdzie,  bo 
przecie¿  wiadomo,  ¿e  nauka  nie  odpowie na jakiekolwiek nadprzyrodzonoœci,  które mieszcz¹
siê  poza  naszym  rozumem  i  nasz¹  zmys³owoœci¹.

K  Poprzez  duchowe  Dzie³o  Mistrza  Niebieskiego,  które  prowadzê  prawie ca³e ¿ycie
swe,  przemawiam  do  wszystkich  dusz,   aby   w   mi³osiernym   Panu   naszym   z³owiæ  je  dla
Niego  na  wiekuiste  zbawienie.  Moje  mistyczne,  tak  bardzo  bogate  duchowe  doœwiadczenia 
po  œmierci  mej  w  pe³ni  czasów  skrusz¹  zatwardzia³e  serca  i  dusze,  które  nie  wiedz¹  albo 
te¿  wiedzieæ  nie  chc¹  o  tym,   ¿e   w   Trójjedynym  Bogu  nic  nam  nie  brakuje,   dlatego  te¿ 
jako   poœlubiona   dusza   Panu  naszemu  nieudolnie,   ale  z  pomoc¹  Jego  pracujê  na  pe³nych 
obrotach  na  Chwa³ê  Jego,  aby  uchroniæ  jak  najwiêcej  dusz  od  wiekuistego  potêpienia.
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Tak   bardzo,  ale   to   bardzo   zaanga¿owa³am  siê  w  swoje  odwieczne  powo³anie,  bo 
p r a g n ê   zbawienia  duszy  swej,   a   co   za   tym   idzie   p r a g n ê   w  Panu   naszym  podaæ 
rêkê    wszystkim    strapionym,    b³¹dz¹cym   i   topi¹cym    siê    w   niesamowitych    odmêtach 
grzechowych,   aby   oni   skierowali   swoje   kroki   na  drogê  zbawienia,  gdzie  czeka  na  nich
umi³owana   Ró¿a   Duchowa,  Maryja,   która   jest   jedyn¹   ucieczk¹   i   nadziej¹   nasz¹   oraz 
jedyn¹  drog¹,  która  prowadzi  do  Syna  Swego,  Jezusa  Chrystusa,   co  wiemy  o  tym  bardzo
dok³adnie  z  Pisma  Œwiêtego.

Moja  nadprzyrodzona  misja,   która  odwiecznie  zosta³a  przygotowana  na  duszê  moj¹ 
jest   mi³a   dla   Nieœmiertelnego,   bo   ona   koi  cierpienia  Jego,   bo  przecie¿  ona  ratuje  ca³y 
grzeszny   œwiat,   tak¿e   jestem    P a n u    naszemu   niezmiernie   wdziêczna   za   tak   wielkie
wyró¿nienie  i  za  to,  ¿e  poprzez  tak  czêste  duchowe  miecze  boleœci  tak dobrze przygotowa³ 
duszê  moj¹  do  odwiecznego  zadania  Swego.  Duchowe  miecze boleœci, które niejednokrotnie 
przenika³y  dusz¹  m¹  mia³y  zbawienne  dzia³ania,  bo  za  poœrednictwem  tych  niesamowitych 
duchowych  czy  te¿  nawet  fizycznych  boleœci  cia³a  mego  obumar³am  dla  œwiata doczesnego 
i  zreszt¹  dalej  obumieram,  ale  tym  razem  ju¿  z  têsknoty  za  Ukochanym.

Gdyby  dusza  moja  tak  czêsto  nie  opuszcza³a  cia³a w Ukochanym,  który jest jedynym 
Ÿród³em  mej  dzia³alnoœci,  to  przecie¿  w  duchowym  Dziele  Mistrza  Niebieskiego  nigdy  nie 
mog³abym  przekazywaæ  tych  duchowych  niepojêtoœci,   które  wykraczaj¹  poza  rozumowania 
nasze,  bo  wiadomo,   ¿e  swoj¹  natur¹  nic  nie  osi¹gnê  w  bezkresnych  i  bezdennych  sferach 
Pana naszego,  jedynie tylko dziêki ³asce Jego.  Mój najukochañszy Przyjaciel Niebieski na mojej 
drodze œwiêtoœci za poœrednictwem duszy mej  da³  mi  poznaæ  nie  tylko niezg³êbione tajemnice
Swe,  które  odwiecznie  by³y  przygotowane   na   duszê   m¹,   ale  równie¿  ogrom  nieprawoœci 
zniewolonego  œwiata  we  wszystkich  sferach  w³¹cznie  z  niedouczonymi i niedoœwiadczonymi 
kap³anami.   Boski  Odkupiciel  upomina  i  uzdrawia  cierpieniami  udrêczon¹  duszê  m¹,  która
nad  wyraz  jest  chora  z  têsknoty  za  Nim,   bo   przecie¿   “ mój  Mi³y  jest  mój,   a   ja  jestem 
Jego ” ( Pnp  2, 16 ).
 

Gdy  7.  04.  2011 roku   w   mistycznej   nocy   dusza   ma  by³a  w  Boskim  Oblubieñcu
poza  czasoprzestrzeni¹,  to  wówczas  Ukochany  rzek³  do  niej:  � Córko Moja, dzieci Moje nie 
s³uchaj¹  g³osu  Mego,  by  postêpowaæ  wed³ug   przykazañ  Moich,  które  da³em  im  (Ba 2,10), 
dlatego  te¿  w  cierpieniu  twoim  odnajdujê  ukojenie,  bo  ty  cierpisz  w  czystoœci i mi³oœci dla 
Mnie.     W  ówczesnym  czasie  obecnoœæ  Mistrza  Niebieskiego  nape³ni³a  duszê  moj¹  moc¹ 
i  mi³oœci¹  Jego,  dlatego  te¿  ona znajdowa³a siê w stanie najwy¿szego, ekstatycznego upojenia, 
i  gdy  tak  Umi³owany  pokrzepi³   j¹  w  Sobie,   to   wówczas   ponownie   On   rzek³   do   niej: 
� Córko  Moja,  bêdê  ciebie  wprowadza³  coraz  czêœciej  w  agonalne  cierpienia  Swe,   i   dam
ci  tych  rozkosznych  cierpieñ  tyle,   ile   bêdziesz   mog³a   znieœæ,   tzn.  maksymalnie  tyle,  ile 
mog³oby  znieœæ  1000  dusz  razem.     Natomiast  14. 05. 2011 roku,  gdy  we  œnie dusza moja 
oderwa³a  siê  w  Panu swym  od  cia³a,  Oblubieniec  Niebieski  rzek³ do niej:  ¡ Córko Moja, im 
bardziej  jesteœ  uczestniczk¹  cierpieñ  Mych, tym bardziej w ¿yciu przysz³ym bêdziesz radowa³a
siê  w  objawieniu  Chwa³y  Mej  (1 P 3, 13) ¢,  a  1. 10. 2011 roku,  w  13 - t¹  rocznicê  œmierci 
Mamy  mej  w  mistycznym  œnie  Pan  Jezus rzek³ do mnie:  ¡ Córko Moja, jesteœ przed³u¿eniem 
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Moich  cierpieñ.  Cierpiê w tobie, i odpoczywam te¿ w tobie. ¢  Boski Oblubieniec w szczególny 
sposób  dotyka  córkê  Sw¹  Annê,   aby  smakowa³a  ona  nie  tylko  w  upojnych  ³askach  Jego, 
ale   równie¿  w  jak  najg³êbszych  cierpieniach  Jego,   które   pochodz¹  z  agonalnego  konania 
Jego  na  Œwiêtym  Krzy¿u  Jego. 
   

Z  Trójjedynego  Boga  wszystko  pochodzi,   zarówno  niedola,   jak  i  szczêœcie  ( Lm 3, 
38 ),   i   On  zawsze   pokrzepia   spragnione   owce   Swe   i   wybawia   je   od   z³a  wszelkiego 
( Mdr 16, 8 ),  dlatego  te¿  nie  ma  pokoju  dla  bezbo¿nych  ( Iz  48, 22 ),  którzy  niesamowicie 
grzesz¹  przeciw  Niemu.  Wszechw³adny,  którego  sprawiedliwoœæ  potrwa  na  wieki  (Iz 51, 8)
nauczy³  córkê  Sw¹  Annê,    aby  ona   cierpia³a   dla   dobra  spraw  Jego,   bo   jedynie  poprzez 
pryzmat  agonalnych  cierpieñ  Jego  mo¿na  wnikliwie  rozpatrywaæ  niepojête  tajemnice  Jego.

K  Jedynie  dusze  wytrwa³e  i  wymagaj¹ce  od  siebie   jak   najwiêcej  potrafi¹  sprostaæ 
wymaganiom  Pana  naszego,  który  nieustannie  uœwiêca  je  w  Sobie  i  poci¹ga  do wiecznego
zbawienia  w  Sobie,  a  poniewa¿  godzina  œwiadectwa ods³oniêcia duchowego Dzie³a Boskiego
Odkupiciela,  które  prowadzê  w  Nim  ju¿  nadesz³a  czyli  czas  mojej misji wreszcie przyszed³, 
który  mo¿e  jeszcze  w  czasie  ziemskim  przeci¹gn¹æ  siê,  aby   w y p e ³ n i ³ o   siê   wszystko 
zgodnie  z  Odwiecznym  Planem  Bo¿ym,   dlatego   te¿   usilnie   proszê  Ducha  Œwiêtego,  aby 
prowadzi³   mnie   poprzez   œwiat³o   Prawdy,   œwiat³o   £aski  i  œwiat³o  Œwiêtoœci  poprzez  cel 
¿ycia  mego  do  zbawienia.

Po  zapoznaniu  siê   z   ca³¹   dokumentacj¹   oczekujê   odpowiedzi   ze   strony   Waszej
Eminencji,  natomiast  w  przypadku  nie otrzymania jej i tak napiszê do Waszej Eminencji, tylko
nastêpnym  razem  zacznê  wyjawiaæ  tajemnice z duchowego œwiata,  co oczywiœcie wszystko to 
pojawi  siê  na  mej  stronie  internetowej,   i   ¿eby   zaspokoiæ   ciekawoœæ,   to  powiem  wprost, 
¿e  napiszê  wszystko  na  temat  dusz  potêpionych   czyli   o   p i e k l e,   które   tak  bardzo  jest
odrzucane  przez  niedowiarków  Wszechmog¹cego.  O rajskim, potêpieñczym piekle napiszê nie 
w  oparciu  o  jak¹œ  tam literaturê czy te¿ swoje bzdurne przemyœlenia, za które dusza ma by³aby
potêpiona,  lecz  w  oparciu  o  prze¿ycia  duszy  mej,  która  tysi¹ce  razy  by³a w Bogu na skraju 
czy   te¿   nad   piek³em,   gdy   podczas   snów   opuszcza³a  ona  w  Ukochanym  cia³o.  Bóg  mi 
œwiadkiem,   ¿e   nie   mam   innego   wyjœcia,   aby   pobudziæ   Wasz¹   Eminencjê  do  otwarcia 
przewodu  badawczego  nadprzyrodzonej  misji  mej,  która  skierowana  jest miêdzy innymi i do 
Waszej  bezdusznej  Eminencji,  która jak widaæ  “olewa ” nie tylko moje duchowe przesy³ki, ale
równie¿  “ olewa ” swoje  powinnoœci kap³añskie zwi¹zane prefektur¹ Kongregacji Nauki Wiary. 

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   Ojca   Œwiêtego   Franciszka,   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.

          Szczêœæ  Bo¿e !
               Anna  Aniela  Flak
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