
Anna  Aniela  Flak
ul. 
20 - 601  Lublin,  Poland                                                                               16  luty  2015  rok
annaanielaflak44@gmail.com 

Kard.   Gerhard   Ludwig   Müller  
                        Prefekt  Kongregacji  Nauki  Wiary  

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

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !  
Droga  Eminencjo !  dziêki  Panu  naszemu  duch  mój  sta³ siê niezwyciê¿ony, tak¿e nie

zwa¿aj¹c  na  antyewangeliczn¹  postawê od Waszej Eminencji w sprawie nadprzyrodzonej misji 
mej,   o   której   informujê   ju¿   Watykan   od   10 - ciu  lat,  ponownie  piszê,  aby  przerwaæ  tê 
bezduszn¹  ciszê  na  duchowe przesy³ki  me,  o  której powoli te¿ dowiaduje siê ca³y zniewolony 
œwiat.   Zdajê   sobie   sprawê   z   tego,   ¿e   duchowe   Dzie³o  Oblubieñca  Niebieskiego,  które
prowadzê  w  Nim,   przerasta  mo¿liwoœci  dzia³ania  Waszej  Eminencji,  i  to  g³ównie  dlatego,
¿e  Eminencja  nie  wczytuje  siê  w  moje  duchowe  ksi¹¿ki,  ani  te¿  duchowe listy, dlatego te¿
nie  mogê  byæ  zrozumiana  przez  Wasz¹  Eminencjê,  która  jako  bezkarna myœli pewnie, ¿e do
koñca   ¿ycia   swego   bêdzie  tak  mnie  nieludzko  ignorowa³a.   Gdyby  tak  wszystkie  urzêdy,
banki   i   s¹dy   na   œwiecie   pracowa³yby  jak  Wasza  Eminencja,  nie  odpisuj¹c  na  tak  wiele 
wa¿nych  listów,  toby  w  tym  ba³wochwalczym  œwiecie  by³o  jeszcze wiêksze piek³o na ziemi. 

Brakuje  Waszej  Eminencji  g³êbokiej  ¿arliwoœci  duszpasterskiej  i  apostolskiej,   które 
nie  znajduj¹  ¿adnego  usprawiedliwienia  w  tym  zsekularyzowanym  œwiecie, tak¿e nie reagujê
na  biernoœæ  Waszej  Eminencji,   która   w   sumie   wzmacnia  mnie  w  Zbawicielu,  w  którym
jestem  nad  wyraz  nieugiêta,  bo  przecie¿  ca³e  swoje  odwieczne  powo³anie prowadzê nie pod
kierownictwem   œmiertelnych   kap³anów,   tylko   pod   natchnieniem   Ducha   Œwiêtego,  tak¿e
z  góry  wiem,  ¿e  dusza  moja  dobrnie  do  Portu  Zbawienia,  bo  przecie¿  ona jest w g³êbokiej 
jednoœci  z  Ukochanym,  i  w  wolnoœci  Jego  pe³ni  wolê  Jego.
  

 Na  mej  duchowej  drodze  doskona³oœci  wszystko  mnie  mêczy  i  drêczy, tak¿e nic nie
ceniê,  jedynie  tylko  umi³owanego  Zbawiciela,  którego  nad  wyraz  gor¹co  mi³ujê,  a  w  Nim 
mi³ujê  te¿  bliŸnich,  którzy  nagminnie  depcz¹  wartoœci  duchowe  i promuj¹ antyewangeliczne 
wzorce  ¿yciowe.  Poœwiêci³am  siê  Boskiemu  Odkupicielowi  sk³adaj¹c  Mu  siebie  w  ofierze,
tak¿e   w   cichoœci,   cierpliwoœci   i   pokorze  w  g³êbokim  zjednoczeniu  z  Nim  wspó³pracujê
w   Dziele   Jego   w   ewangelicznej  doskona³oœci  Jego  jaka  by³a  zaplanowana  na  duszê  m¹.
Dziêki  Najœwiêtszej  Dziewicy,   Matki   Odkupiciela,  Maryi  doprowadzi³am  Dzie³o   Jej  Syna 
do  koñca,  które  dokonywa³o  siê  w  Ÿródle  prawdziwego  pokoju,  które  przecie¿  znajduje siê 
w  Panu  naszym,  tak¿e  w  jednoœci  z  Chrystusem,  który  jest  ¿yciem  wiecznym ofiarowa³am 
swoj¹  mi³oœæ  tylko  Jemu,   aby  w  ¿yciu  przysz³ym  dusza  ma  mog³a  wiecznie  wielbiæ  Jego
nieskoñczon¹  mi³oœci¹  Jego.  

 Radoœæ  paschalna  zmartwychwsta³ego  Chrystusa   przesi¹k³a  wszystkie  w³adze  duszy
mej,   ¿e   ona  przez  Ojca  Przedwiecznego  w  Synu  poprzez  Ducha  Œwiêtego  ¿yje  nie  tylko 
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na   granicy   czasu   i   wiecznoœci,   ale   poza   czasoprzestrzeni¹,   bo   przecie¿   podczas  nocy
mistycznych  na  czas  okreœlony  opuszcza  ona w Ukochanym pow³okê cielesn¹,  aby poznawaæ 
niepojêtoœci  Jego  w  misterialnych  g³êbinach  Jego.  W  mi³osnych,   ekstatycznych  upojeniach 
w³adze  duszy  mej  przechodz¹  na  w³adze  zmys³ów,  i  w  takich  niepojêtych przes³odkoœciach
wszystkie   w³adze   przesi¹kniête   s¹   mi³owaniem  Boskiego  Oblubieñca,   tak¿e  znajdujê  siê 
w  teologii   misterium  Pana  mego,   w   której  realizujê  Dzie³o  Jego  poprzez  Niego  Samego 
w   Duchu  Œwiêtym.   Nieskoñczone  mi³osierdzie  Wszechpotê¿nego  podtrzymuje  duszê  moj¹
w  wype³nianiu  poznanej  woli  Jego,   któr¹  bêdê  pe³ni³a  do  swego  ostatniego  tchnienia,  aby
mog³y  wype³niæ  siê  niezg³êbione,  odwieczne  zamiary  we  mnie  na  Chwa³ê  Niebios. 

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 swoim odwiecznym  powo³aniu urealniam, 
aktualizujê i uobecniam nieustann¹ prawdê Bo¿¹, któr¹ czyniê w mi³oœci, dziêki wstawiennictwu 
Niepokalanej,   tak¿e   zdajê   sobie  sprawê  z  tego,  ¿e  w  tak  wielkiej  nadprzyrodzonej  misji 
nale¿y  byæ  œciœle  skoncentrowanym wokó³ Krzy¿a i zmartwychwsta³ego Chrystusa, centralnych 
tajemnic  naszej  wiary.

T a j e m n i c   Królestwa   Niebieskiego   ¿aden   cz³owiek   nie   osi¹gnie  moc¹  natury, 
bo   przecie¿   wiedz¹   nigdy   nie   dosiêgnie   siê   spraw   Bo¿ych  i  Samego  Boga,    bo   tutaj 
potrzeba   wielkiej   mi³oœci   Bo¿ej,   aby   poprzez   Krzy¿   Chrystusowy  dusza  mog³a  przejœæ 
przez  zas³onê  cz³owieczeñstwa  Bo¿ego  do  Królestwa  Prawdy  i  Mi³oœci  Bo¿ej,  o  czym  ju¿
wczeœniej  pisa³am  w  swoich  duchowych  listach.

Ojciec  Niebieski   jedynie   niewielki   k¹sek   da³   zasmakowaæ   duszy  mej  ze  Swych
niezg³êbionych  tajemnic,  ale  ten  minimalny  r¹bek   bogactw   Jego   jest   t a k   w i e l k i   dla 
duszy  mej,  ¿e  on  przerasta  j¹  sam¹,  ale  w  Ukochanym  ona  wszystko  wch³ania,  aby mog³a
ona  te¿  tê  niepojêt¹  dobroæ  przekazaæ  dla  grzesznych  owiec  Jego,  które  ¿yj¹  i  karmi¹  siê 
te¿   jedynie   zmys³owoœci¹   tj.   nicoœci¹   nad   nicoœciami,    która    prowadzi   ich   dusze   na
wieczne  potêpienie. 

Przewodnik  Niebieski  nadzwyczaj  delikatnie  ubogaca  dusz¹  m¹  darami  Swymi,  aby
poprzez  nie  by³a  ona  wyzwolona  z  granic  zmiennoœci,  dlatego te¿ poci¹gniêta ona w Nim do 
smakowania  mi³oœci  Jego,  poznaje  ona  te¿  w  Nim  niepojêtoœci Jego,  które  s¹  wznios³oœci¹ 
nad  wznios³oœciami  w  OjczyŸnie  Jego.

Nie  mogê  zmarnowaæ  Boskich  zamiarów  w  stosunku  do  duszy mej,  bo  zbyt  bardzo 
kocham  Boskiego  Oblubieñca,  a  po  drugie  bojê  siê  nie  wype³nienia  woli  Bo¿ej,  co by³oby 
jednoznaczne  z  wiecznym  potêpieniem.  Jestem  jak  najbardziej kompetentna w wykonywaniu
swojego   odwiecznego   pos³annictwa,   dlatego   te¿   z   pomoc¹   O p a t r z n o œ c i    B o ¿ e j 
aktywnie  uczestniczê  w  Chrystusowym ¿yciu oraz w swoich mistycznych ksi¹¿kach przekazujê 
odrobinê   wiedzy   na   temat  niepojêtego  duchowego  œwiata,  w  których  uczestniczy³a  dusza 
moja,  gdy  podczas  mistycznych  nocy  opuszcza³a  ona  w  Bogu  czasoprzestrzeñ.
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Mój   jedyny   Przewodnik   Niebieski  po  niewidzialnych  bezdro¿ach  prowadzi  duszê 
m¹  w  najciemniejszej  nocy  ducha,   i   moc¹   Sw¹   umacnia   j¹  na  ka¿dym  kroku,   aby  ona 
przekszta³ca³a  siê  w  Niego  i  wyda³a  mistyczny  plon  na  chwa³ê  Królestwa  Jego.   W  moim 
doczesnym   pielgrzymowaniu   umi³owany   Jezus    Chrystus   uzdrawia    duszê    m¹    poprzez 
b³ogos³awione  cierpienia,   a   ponadto   blaskiem   Swym  i  m¹droœci¹  Sw¹  ogarn¹  ca³¹  duszê 
m¹,  tak¿e  ona  przyjê³a  prostotê,  czystoœæ  i  serce  Jego,  dlatego  te¿  wszystko  wi¹¿e  z Nim, 
i  On  zawsze  jest  na  pierwszym  miejscu  we  wszystkich  jej  poczynaniach.  

Na   przestrzeni  wieków  wiele  owiec  Bo¿ych  prowadzi³o  dzie³a  Bo¿e niejednokrotnie
w  skrajnych  warunkach,   a   owoc   ich   widoczny   by³   nawet  ju¿  za  ich  ¿ycia,  dlatego  te¿
w  najwiêkszych  ciemnoœciach,   w   których   zawsze   jest   œwiat³oœæ  Pana  naszego  ( J 1,  5 ), 
w  cierpliwoœci  Jego  prowadzê  tak  trudne duchowe dzie³o Jego, które w przysz³oœci dopomo¿e 
grzesznym   duszom   wejœæ  na  drogê  zbawienia,   aby   ich   dusze   mog³y   osi¹gn¹æ   wieczn¹ 
szczêœliwoœæ.

  Z   niez³omn¹   ufnoœci¹  dajê  ¿ywe,  ewangeliczne  œwiadectwo  nadprzyrodzonej  misji
mej,   a   tak   liczne  znaki  czasu,   które   maj¹   wymowê  opatrznoœciow¹  utwierdz¹  ludzkoœæ 
o   mym   g³êbokim   ¿yciu   duchowym,    które    wysz³o    poza    przemijaj¹c¹    rzeczywistoœæ, 
w   której   mieszcz¹   siê   ostateczne  i  jedyne  niepojêtoœci  S³owa  Przedwiecznego,  które  nie 
maj¹  koñca  w  nieskoñczonoœciach  Jego. 

W  moim  odwiecznym  powo³aniu   ¿yjê   jedynie   wiernym  wype³nieniem  woli  Bo¿ej,
która  zosta³a  odwiecznie  wyznaczona  na  duszê  m¹,  tak¿e  moc¹  Ducha  Œwiêtego  z pomoc¹ 
Maryi  Dziewicy,  Matki  Koœcio³a  w  wolnoœci  Ukochanego  niestrudzenie wspó³pracujê z Nim 
i  w  Nim,  który  jako  jedyny  jest  dla  mnie  niezawodnym  i  wiecznym  drogowskazem w mej
duchowej  drodze,  która  tak  bardzo  ubogacona  jest ³askami i znakami czasu, które s¹ wiernym
odzwierciedleniem  ¿ywej  i  œwietlistej  Ewangelii  Pana  naszego.   

Dla   Pana   naszego,   który  zst¹pi³  z  Nieba  na  ziemiê  nie  ma  nic  niemo¿liwego,  bo
dziêki  Niemu  M a r t a   R o b i n,  która  urodzi³a siê (ur. 13.03.1902 r.) w tym samym miesi¹cu
co  ja,   i   po³owê  swego  ¿ycia  tj.  przez  40 lat  kompletnie  nic  nie  jad³a  i  ¿y³a,  a  poza  tym 
niesamowicie   cierpia³a,  i  dusza  jej  mia³a  tê  sam¹  ³askê, co dusza ma, ¿e za ¿ycia opuszcza³a 
ona  w  Bogu  cia³o,  przebywaj¹c  w  innych  uk³adach  s³onecznych, jak i w nieskoñczonoœciach
Bo¿ych,   o  czym  przekaza³  filozof  i  teolog  Jean  Guitton  w  ksi¹¿ce  zatytu³owanej:  “ Marta
Robin,  mistyczka,  wizjonerka,  stygmatyczka ”,  który  osobiœcie  zna³ tê ¿yw¹ œwiêt¹, poniewa¿
parokrotnie  do  niej  przyje¿d¿a³  i  spêdzi³  wraz  z  ni¹  40 godzin,  podczas  których ona trochê 
relacjonowa³a  mu  swoje  ¿ycie  duchowe.

W  wigiliê  moich  urodzin  29 marca 1640 r.  wydarzy³  siê  cud  nad  cudami,  który jest
znakiem  wszechczasów,   co  mo¿na  to  z  ³atwoœci¹  sprawdziæ  przez  internet,   a   mianowicie 
w   Saragossie   w   Hiszpanii   w   sposób   cudowny   zosta³a   przywrócona   amputowana  noga 
23-letniemu wieœniakowi Miguelowi Pellicerowi, która odros³a dok³adnie po 29 - ciu miesi¹cach 
od  chwili  jej  amputacji,  która  przez  te¿  czas  ju¿  dawno  zgni³a  w  ziemi,  tak¿e ten Miguel, 
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który  urodzi³  siê  25 marca  1617 roku  w  dniu  Zwiastowania Pañskiego w Calandzie doczeka³ 
siê   paruzji   swej   nogi,   i   zasn¹³   on  w  Bogu  12. 10. 1854 r.  w  14 lat  po  tym  cudzie  nad 
cudami,  w  3  dni  po  mojej  krzywdzie  moralnej  z   9. 10. 1985 r.,   która   by³a   fundamentem 
wêgielnym  nadprzyrodzonej  misji  mej.

D r o g i   K s i ê ¿ e   K a r d y n a l e,   z   woli   Boskiego  Oblubieñca  muszê  tak  pisaæ 
do   Waszej   Eminencji,   aby   jak   najbardziej   trafiæ   do  serca  i  duszy  nie  tylko  Szanownej
Eminencji,   ale   i   do   wielu   niedowiarków,   jak   i   te¿   oprawców   i  tyranów  tego  œwiata,
którzy  rozmi³owani  s¹  w  przemocy,  nienawiœci  i  mœciwoœci,   a   poniewa¿  za  nic  maj¹  oni
prawo  do  ¿ycia,  jak  i  podstawowe wartoœci ka¿dego cz³owieka, dlatego te¿ swoimi kajdanami 
niesamowitej  niesprawiedliwoœci  krêpuj¹  narody,  aby  one  trwa³y  jedynie w zniewoleniu,  ale 
z   czasem   te   kajdany   zostaj¹   rozrywane,   co   wiemy   to   dobrze  z  historii.  Jedynie  tylko 
mi³oœci¹  mo¿na  zmieniæ  œwiat  odpisuj¹c  te¿  na  tak  liczne  duchowe  przesy³ki me w sprawie
nadprzyrodzonej  misji  mej,   dlatego   te¿   trzeba   kroczyæ   drogami   œwiêtoœci,  aby  móc  byæ 
wiernym  œwiadkiem  S³owa  Wcielonego,  i  poprzez  Niego  w  Duchu  Œwiêtym  zdecydowanie 
i  wielkodusznie  przemawiaæ  do  pobratymców  diab³a,  aby  oni mogli przemieniæ siê z pomoc¹ 
Chrystusowej  £aski.

Na  swej  drodze  na  Górê  Karmel  jestem  pos³uszna  woli  Bo¿ej, tak¿e chwa³a Mistrza
Niebieskiego  objawia   siê    w   s³aboœci   mej,   w   której   nieprzerwanie   umacniana   jestem 
w  Ukochanym,   dziêki   któremu   otworzy³am  siê   na   ca³y   œwiat,  który  w  coraz  wiêkszym
stopniu  ulega  sekularyzacji  uczestnicz¹c  w  walkach  ideologicznych  i  politycznych.

Skoro   Opatrznoœæ   Bo¿a   postawi³a   Dzie³o  Swe,  które  odwiecznie  by³o  s¹dzone  na
duszê   m¹,   to   robiê   to,   co   jest   przyjemne  i  doskona³e  dla  wiecznego  i  nieœmiertelnego
Boga  ( Rz  12,  2 ),  który  wezwa³  mnie  z  najciemniejszych  ciemnoœci  do  nadprzyrodzonego
œwiat³a  Swego  ( 1 P 2, 9),  abym  mog³a  przynieœæ  obfity  owoc  w  Nim  (J 15, 5)  i  pocieszyæ 
biednych,  odrzuconych  i  opuszczonych   oraz   skruszyæ  zatwardzia³e  dusze,   które  odrzucaj¹
œwiat³o  Jego.   W  odwiecznym  powo³aniu  mym  doznajê  szczególnej  macierzyñskiej  dobroci 
Pani   Jasnogórskiej,   M a r y i,   tak¿e   w   œwietle   wiary   Jej   Syna,    jako    wierny   œwiadek
zmartwychwsta³ego  Chrystusa  nie  boj¹ca  siê  tych,  którzy  zabijaj¹  cia³o, lecz duszy zabiæ nie 
mog¹  ( Mk  8, 36 )  przez  ludzki,  ziemski  czas  zbli¿am  siê  do  wiecznego  czasu,   gdzie   ju¿ 
wkrótce  dusza  ma  posi¹dzie  Ukochanego,  aby  wiecznie  odpoczywaæ  w  Nim.

S³owo  Przedwieczne  odwiecznie  przygotowa³o  duszê  moj¹  do  niepojêtych  tajemnic
Swych,  które  znajduj¹  siê  ponad  czasowoœci¹  i ponad przestrzeni¹ zmiennego œwiata, dlatego 
te¿  w  duchowej  czystoœci  wesz³am  w  g³êboki  duchowy  wymiar,   aby  poprzez  Pana  swego 
zrealizowaæ  swoje  odwieczne  powo³anie  na  chwa³ê  Niebios.  Na  mojej  drodze  œwiêtoœci nie 
mam   absolutnie   ¿adnych  szans   na  zb³¹dzenie   w   tej  liberalnej  demokracji,  która  niszczy
wszystko  to,  co  pochodzi  od  Ojca,  Syna  i  Ducha  Œwiêtego, i to co zmierza do Trójjedynego 
Boga,   bo  przecie¿  dusza  moja  uzbrojona  jest  w  wieczyst¹  zbrojê,  która  pokona  wszystkie 
zasadzki  i  sid³a  szatañskie.  Dziêki  mojej  nadprzyrodzonej  misji,  która  zawarta jest w moich
mistycznych  ksi¹¿kach  zagubione,   owce   Bo¿e   bardziej  przejrz¹  na  oczy  i  pog³êbi¹  sobie 
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wiarê  w  naszego  Jezusa  Chrystusa,  którego  nieskoñczone  mi³osierdzie  nie  dobieg³o jeszcze 
do  kresów  nieskoñczonoœci  Jego.

Pan  mój,  zmartwychwsta³y Jezus Chrystus mi³oœci¹ Sw¹ rozpali³ duszê m¹,  uzdrawiaj¹c 
j¹  Sob¹   i   przemieniaj¹c   w   Siebie,   dlatego   te¿   przebywaj¹c   w   Ÿródle   nieskoñczonego
mi³osierdzia  Umi³owanego  trwam  w  sercu  katolickiego  Koœcio³a   wype³niaj¹c   z   oddaniem
Dzie³o  Pana  naszego,  aby mog³o ono dotrzeæ do milionów cz³onków Koœcio³a Jego.  W drodze 
na  Górê  Œwiêtoœci  nie  mogê  byæ  ospa³a  w  Dziele  Jego,  które  odwiecznie  zosta³o  wpisane 
na  obecn¹  cywilizacjê  k³amstwa  i  œmierci,   tak¿e   ono   powoli   dope³nia  siê  we  mnie,  aby
po   ca³kowitym   wype³nieniu   jego   dusza   ma   mog³a   razem   z   Nim  powstaæ  z  martwych 
i  uczestniczyæ  w  uczcie  niebieskiej  ( Ap 19, 7 - 9 ).

S z a n o w n a    E m i n e n c j o,    w    mi³osnych,    ekstatycznych   upojeniach   w³adze 
duszy  mej  przechodz¹  na  w³adze  zmys³ów, i w takich niepojêtych przes³odkoœciach wszystkie 
w³adze  przesi¹kniête   s¹   mi³owaniem   Boskiego   Oblubieñca,  tak¿e  znajdujê  siê  w  teologii 
misterium  Pana  mego,   w   której   realizujê   Dzie³o   Jego  poprzez  Niego  Samego  w  Duchu 
Œwiêtym,  w  zwi¹zku  z  czym  obecnie  podam  trochê  mistycznych  snów  i  ³ask  z mego ¿ycia
duchowego,  które  spisane  s¹  z  mych  duchowych  ksi¹¿ek,  i które pozwol¹ Waszej Eminencji 
wejœæ  w  œwiat  duchowy,  i  zrozumieæ  bardziej  duchowe  Dzie³o  Niebios,   które   odwiecznie
by³o  przeznaczone  na  dusz¹  m¹.

25 kwietnia 2012 r.   we   œnie  po  pó³nocy  dusza  ma  opuœci³a  w  Chrystusie  pow³okê
cielesn¹,   i   gdy   znalaz³a  siê   ona  w  przepiêknych  duchowych  sferach  Niebios,  to  od  razu 
pojê³a,  ¿e  jest  dusz¹,  tak¿e  radowa³a  siê  ona  w  Oblubieñcu  swym, maj¹c przed sob¹ ogrom
znaków  czasu  zwi¹zanych  z  mistyczn¹  cyfr¹  7,   które   by³y   jedynie   niewielk¹   namiastk¹, 
które  poda³am  w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach  napisanych w Ukochanym.  Dusza ma widz¹c 
w   niebiañskich   ob³okach   te   mistyczne   znaki   czasu  na  tyle  by³a  szczêœliwa,   ¿e  chocia¿ 
czêœæ  z  nich  jest ujêta w Dziele Najœwiêtszego, i w tym ówczesnym momencie poza czasowego 
czasu   i   poza   przestrzennej   przestrzeni  podziwia³a   ona   nieœmiertelnoœci  Nieœmiertelnego, 
jakby  na  ci¹g³ym  wdechu,  który  w  rzeczy  samej nie istnie w niepojêtych nieskoñczonoœciach 
duchowego  œwiata  Wszechmocnego.  W  tej  przeb³ogiej  ³asce  dusza  ma by³a mi³oœnie mocno 
wkorzeniona w Boskiego Mistrza,  tak  jak  na  sta³e jesteœmy zakorzenieni w mi³osne Misterium 
Jego,   tak¿e  lewituj¹c w  Nim  dobrze  ona  wiedzia³a,   ¿e   wkrótce   wróci   do  tymczasowych 
swych  krat,  bo  jeszcze  misja  jej  nie  dobieg³a  ostatecznego  kresu,  dlatego  te¿  wierna  Panu 
swemu   w   wielkiej  odwadze  walczê  o  prawdê  Jego  poprzez  Dzie³o  Jego,   które  prowadzê 
w  Nim,  i  które  skoñczy  siê  z  chwil¹  œmierci  mej.

17 maja 2012 r.  z  przenajœwiêtszej  woli  Nieœmiertelnego  we  œnie  dusza ma  opuœci³a
w Nim cia³o  i  przez  parê u³amków sekund przebywa³a ona w �ródle Wody Jego, w najg³êbszej
œwiat³oœci   bez   kresu   prawd   objawionych   przez   Niego,    tak¿e   syci³a   siê   ona   mi³oœci¹ 
i   œwiat³oœci¹  Jego  w  tym  nadziemskim  szczêœciu  Jego,   w   którym   pojawi³  siê  komputer,
tak¿e  ona  siad³a  przy  komputerze  i  g³oœnio  czyta³a  Dzie³o  Umi³owanego, nanosz¹c korekty,
i  nagle  pojawi³a  siê  przy  niej  radosna  dusza  Œwiêtego Jana Paw³a  II - go, która w mi³osnym 
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zauroczeniu   z   niebiañskim   uœmiechem   pob³ogos³awi³a   j¹   i  da³a  jej  znaæ,  ¿e  czuwa  nad
wszystkimi  poczynaniami  Dzie³a  Niebios,  które  prowadzê  w  Bogu.

Nieœmiertelny  Król  Wiecznoœci  bardzo  czêsto  wyprowadza  duszê  m¹  w  Sobie  z  jej
cielesnych  krat  podczas  mistycznych  nocy,   wynosz¹c  j¹  ponad  czas  ku  wiecznoœci,    tak¿e
ona  krótkotrwale  przybywa  w  niedostêpnych œwiat³oœciach Jego, w œwietle ¿ywota wiecznego,
podziwiaj¹c  królestwo  ducha  Jego  w  niestworzonych  sferach  Jego.

Ta   wspó³czesna   Sodoma   i   Gomora   nad   wyraz  przera¿a  mnie,  a  najbardziej  boli
mnie  to,  ¿e  nie  mogê  jej  w  ¿aden  sposób  uleczyæ,   bo  nawet  moje  11- letnie  umartwiania
w  intencji  nawrócenia  œwiata,  o  których  ju¿  wspomina³am,  ¿e  jad³am  prawie  jak pustelnik, 
nie  da³y  ¿adnego  efektu,  tak¿e  w  obecnej  dobie  czasu  postawi³am  ju¿  w  Umi³owanym  na
duchowe  Dzie³o  Jego,   aby   drog¹   pokoju  przestrzec  oczy  anarchistom  tego  œwiata,  którzy
w  tych  najprzeró¿niejszych  ob³udnych, zak³amanych i œmiercionoœnych ideologiach pocz¹wszy
od   nacjonalistycznej,    serwuj¹    przekaz    oparty   o   przemoc   wraz    masowymi     mordami 
nienarodzonych  dzieci w krematoryjnych p³odach matek, maj¹c pogardê dla tych najmniejszych,
bezbronnych  czy  te¿  ubogich.  

W spokoju ducha  mo¿na  jedynie  kontemplowaæ  Trójjedynego  Boga  i  tajemnice Jego,
które   napawaj¹   wybrañców   Jego   chwilow¹,   wiekuist¹   radoœci¹,    tak¿e    jedynie   w   jak
najwiêkszym  uciszeniu,   z   dala   od   wszystkiego   co   przemijaj¹ce,   mo¿na   duchem   wejœæ 
w   niepojête   nieskoñczonoœci   Umi³owanego,   które   w   ¿yciu   przysz³ym   bêd¹  wch³aniane
przez  dusze   nasze,   je¿eli   oczywiœcie   zas³u¿¹  sobie  one  na  to  ¿yciem  swym,  dlatego  te¿
w   mi³oœci   i   wolnoœci   Pana   naszego   mamy   pracowaæ   z   pe³nym   oddaniem   na  drodze
doskona³oœci,  która  prowadzi  do  wiekuistego  zbawienia  naszych  dusz. 

7 paŸdziernika 2012 r.  we  œnie  dusza  ma  opuœci³a  w Bogu czasoprzestrzeñ i znalaz³a 
siê  w  œwiat³oœciach  nadziemnego  œwiata  w  nieco  oœlepiaj¹cych jasnoœciach,  przesi¹kniêtymi 
nadludzkim  majestatem  chwa³y,   tak¿e  od  razu  zrozumia³a  ona  w  Panu  swym,  ¿e  znajduje 
siê  w  nieprzemijaj¹cych  niepojêtoœciach  Niebios,   i   mimo,   ¿e   nie   widzia³a  ona  Stwórcy,
ale   niewypowiedzianie   upaja³a  siê   nadprzyrodzon¹,   bezczasow¹   wiecznoœci¹.   Dusza   ma 
zanurzona  w  g³êbinach  Boga  odczytywa³a  w  Nim  z  ³atwoœci¹  niepojête  sprawy  Jego i by³a 
pewna,  ¿e  zostanie  ju¿  wiecznie  w  tej  Boskiej  Istnoœci  niepojêtej  wiecznoœci w trynitarnym 
¿yciu  Boga,  i  gdy  ona  wróci³a  do  swych  cielesnych,  tymczasowych  krat,  to  by³am  bardzo 
zmartwiona,   ¿e  jeszcze  ¿yjê  w  tej  fikcyjnej  demokracji,   gdzie  tak  nagminnie  k³amstwami 
“ pierze  siê ”  mózgi  owiec  Bo¿ych  przy  narzuconych  laickich, antymoralnych prawach, które 
lansuj¹  antywartoœci  i  si³¹  forsuj¹  najprzeró¿niejsze  zniewolenia.

 W  ¿ywej  relacji  z  Boskim  Odkupicielem,   któremu   jako   jedynemu   we  wszystkim
zawierzy³am  w  ciemnoœciach  niewiedzy,  ale  w  œwietle  prawdy  i  chwa³y  Jego,  inspirowana
jestem  do  wykonania  duchowego  Dzie³a  Jego,  które  z  ufnoœci¹,  pokor¹  i  w pos³uszeñstwie 
wykonujê   w   Nim   wbrew   wszystkim   przeciwnoœciom,   które   przecie¿   zawsze   s¹   tylko 
przemijaj¹ce,  a  ponadto  im  wiêcej  cierpiê  w  Ukochanym,  tym  wiêcej  mam  ³ask  od Niego.
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6 listopada 2012 r.  po  pó³nocy we œnie dusza ma opuœci³a w Chrystusie czasoprzestrzeñ 
i   w   wewnêtrznym   spokoju   i   wolnoœci   Pana   swego   lewitowa³a   w   Nim   syc¹c  siê  jak 
najdoskonalsz¹  i  najczystsz¹  szczêœliwoœci¹  Jego.  Mimo,  ¿e  ona  nie  by³a w Niebie,  jedynie
tylko   w   nieskoñczonych   sferach   Jego,  które  by³y  przejrzyste  i  mieni³y  siê  jedynie  biel¹, 
ale  i  tak  by³a  ona  nad  wyraz  uciszona  w  mi³oœci  trynitarnej  Trójjedynego  Boga,  który  by³
w  niej,  a  ona  w  Nim.  W  tym  nieskoñczonym zanurzeniu w duchowej jednoœci w wymiarach 
czasu   pozaczasowego   dusza  ma  z  mi³osn¹  pokor¹  uczestniczy³a  w  objawionych  prawdach
Bo¿ych,  myœl¹c,  ¿e  to  ju¿  tak  wiecznie  bêdzie  trwaæ.  Gdy  obudzi³am  siê,  to  jeszcze przez
d³ugi  czas,  ale  ju¿  w  czasie  doczesnym  w  niewys³owionej  radoœci  tak  bardzo  odczuwa³am
obecnoœæ  Boskiego  Oblubieñca,  który  przenikn¹³  mnie  na  wskroœ.

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

Najsprawiedliwszy   i   najmi³osierniejszy   Boski   Odkupiciel   coraz   bardziej  zanurza 
duszê  m¹  w  nieskoñczonym  mi³osierdziu  Swym,   gdy  podczas  snów  ona  opuszcza  w  Nim
pow³okê  cielesn¹,  tak¿e  w  modlitewnej,  pisanej  kontemplacji  staram  siê  przekazaæ  w  Nim
te  upojne  kontemplacje  z  duchowego  œwiata  Jego,  które  s¹  przekazane  przez  duszê  m¹ do
pamiêci  mej.  Dziêki  Matce  Pana  naszego,  Maryi  dziewicy,  która  jest  pocz¹tkiem Koœcio³a, 
mam  w  szczególny  sposób  prostowane  drogi  me,  tak¿e  w  niezawodnej  nadziei  kontynuujê 
wolê  Niebios,   aby  w  ¿yciu  przysz³ym  dusza  ma  mog³a wiecznie uczestniczyæ w niepojêtych
bogactwach  Stwórcy  i  to  w  najdoskonalszej  chwale  Jego.

12  listopada  2012 r.  po  pó³nocy  w  mistycznym  œnie  znalaz³am  siê  w  przepiêknych 
górach wœród  puszystego  œniegu,   gdzie   na   tle   tej   przepiêknie   jaœniej¹cej   bia³ej   scenerii 
mign¹³  mi  B³ogos³awiony  Jan  Pawe³  II - gi,   który   w   jaœniej¹cej   bieli   od   stóp   do  g³ów 
z   wielk¹  szybkoœci¹  zje¿d¿a³  na  nartach  z  wysokiej góry, i mimo, ¿e to trwa³o parê u³amków
sekund,  ale  z  woli  Bo¿ej  zd¹¿y³am  odebraæ  dobrego  ducha  jego,  który  da³  mi znaæ, ¿e jest 
zadowolony  z  tego,  ¿e  trwam  w  Panu  naszym  w  œwietle  Ewangelii Jego. Po przejeŸdzie tak 
wielkiej   œwiêtoœci   zjecha³am   tylko   jeden   raz   z   niewielkiego   pobocza   góry   na  swoich 
butach,   widz¹c   przed   sob¹   szybko   topniej¹cy   œnieg,  w  zwi¹zku  z  czym  zaczê³a  p³yn¹æ 
przede  mn¹  g³êboka  rzeka,  w  której  widzia³am  dno,   bo  woda  by³a  nad  wyraz  czyœciutka. 
Gdy   chcia³am   wdrapaæ   siê   na   górê,    która    by³a   z   drugiej   strony,   ¿eby   uciec   przed 
niebezpieczeñstwem,   to  by³am  przera¿ona,  bo  góra  ca³a  by³a  oblodzona  i  nie  sposób  by³o 
zrobiæ  chocia¿by  jeden  krok,  tak¿e  by³am  utkwiona  w  jednym  miejscu, wiedz¹c, ¿e wkrótce 
bêdê  zalana  przez  wodê,   która   ci¹gle   powiêksza³a  siê  przede  mn¹,   tak¿e  b³aga³am  Pana 
swego  o  pomoc,   i   wymawiaj¹c   imiê   Jego   obudzi³am  siê,   dziêkuj¹c  Mu,  ¿e  za  pomoc¹ 
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tej  mistycznej  scenerii  przemówi³  po  raz  kolejny  do  mnie.  B³ogos³awiony  Jan Pawe³  II - gi 
w tym mistycznym œnie  mia³  tak  mniej  wiêcej  66  lat,  a  ja  33 lata,  tyle lat,  co on faktycznie 
jest   starszy  ode  mnie   czyli   po   dwa   razy   wiek  Chrystusowy,   co  jest  doskona³oœci¹  nad 
doskona³oœciami,   i   która  tylko  raz  mog³a  powtórzyæ  siê  za  ¿ycia  mego  odnoœnie  do  tego 
wielkiego  Papie¿a  Polaka,  który  poprzez  znaki  czasu odciœniêty jest równie¿ w mej duchowej 
misji  danej  mi  Ojca  Przedwiecznego,  który  objawi³  siê  w  Synu  Swym,  Jezusie Chrystusie.
Interpretuj¹c  ten  mistyczny  sen  nasuwa  siê  jasny  wniosek,  ¿e skoro woda by³a niewyra¿alnie 
czysta,  to  pokonam  wszystkie  piêtrz¹ce  siê  przeciwnoœci,  które  na  ludzki  rozum  s¹  do  nie
pokonania,   i   zrealizujê  testament  Umi³owanego,   co  do  ka¿dej  litery  s³owa  Jego  odnoœnie 
duszy  mej  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Jego.   

W   przejrzystoœci   Tego,   który   jest   odwiecznie   tj.  Boskiego   Oblubieñca    poprzez
Matkê  Chrystusa  i  Matkê  Koœcio³a,  Maryjê  przedstawiam  duchowe  ¿ycie  swe, nie zwa¿aj¹c 
na  drêcz¹ce  mnie  przeró¿ne  choroby,   aby   mog³a   wype³niæ   siê  we  mnie  odwieczna  wola
Bo¿a   na   Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego.  Moje   duchowe   ksi¹¿ki   napisane  w  Chrystusie 
pisane  by³y  na  usilne  proœby  Umi³owanego,   który   wielokrotnie   nakaza³   mi,   abym  pisa³a 
a¿  do  samej  œmierci  mej,   tak¿e   to   duchowe  pisanie  jest  modlitw¹,   z   której  czerpiê  si³ê 
Wszechpotê¿nego,  który  przemienia  mnie  w  Siebie.

18 listopada 2012 r.  nad  ranem  we  œnie,  który  odbiera³am  jako  realn¹ rzeczywistoœæ
obecnej   doczesnoœci,   w   której   jeszcze   pielgrzymujê,   znalaz³am   siê   najprawdopodobniej 
w  Katedrze  Lubelskiej  podczas  odprawiania  Mszy  Œwiêtej,  któr¹ odprawia³ Papie¿ Benedykt 
XVI - ty  w  towarzystwie  wielu  ksiê¿y,  gdzie  obok po prawej stronie w niepojêcie przepiêknej
jasnoœci   nad   jasnoœciami   znalaz³a   siê   dusza   B³ogos³awionego  Jana  Paw³a  II - go.  Dusza 
jego  przepe³niona  radoœci¹  Pana  naszego,  co  uwidocznione  by³o  na  jej  twarzy,   patrz¹c  na
mnie  w  duchu  utwierdzi³a  mnie  w  Dziele  Mistrza  Niebieskiego  i  rzek³a,  ¿e  wszystko  jest 
na dobrej drodze,  która  w  zbawczej  prawdzie  Umi³owanego doprowadzi mnie do wype³nienia
woli  Jego,   i   doda³a  jeszcze,   ¿ebym  w  nastêpnym  liœcie  poda³a  te¿  trochê  znaków  czasu,
za   pomoc¹  których  rozwiejê  wiele  w¹tpliwoœci,  i   w³aœnie  one  przyczyni¹  siê  do  otwarcia
przewodu  badawczego  nadprzyrodzonej  misji  mej  w  Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie.
W  tej  przeb³ogiej  ³asce   w   lœni¹cym   bia³ym   ob³oku   dusza   B³ogos³awionego  Jana  Paw³a 
II - go   by³a   ca³a   w   lœni¹cej  bieli  od  stóp  do  g³owy  wraz  z  bia³¹  mitr¹  na  g³owie,  która 
wydawa³a  przepiêkne  promienie  na  ca³y  koœció³,  natomiast  Papie¿ Benedykt XVI - ty ubrany 
by³   w   liturgiczne   z³ote   szaty   wraz  ze  z³ot¹  mitr¹  na  g³owie.   Wszyscy  ustawiali  siê  do 
przyjêcia  Komunii  Œwiêtej,  a  ja  by³am  ustawiona  w  kolejce  do  duszy  naszego ukochanego 
Papie¿a  Polaka,  która  przysz³a  zza  œwiata,  aby  we  œnie  daæ  mi  znaæ,  ¿e  czuwa  nad  moim
odwiecznym  powo³aniem,  które  wype³niê  w  ofiarnej  mi³oœci  Pana  naszego.

W  tym  mistycznym  œnie  pojê³am,  ¿e  dusza  B³ogos³awionego  Jana  Paw³a II - go jako
Œwiêta  jest  zanurzona  w  bezgranicznym  morzu  mi³oœci  Kap³ana  Niebieskiego, który wezwa³ 
j¹  moc¹  i  mi³oœci¹  Sw¹  do  wieczystych  komnat  Swych,   które  czasami  ona  opuszcza,  aby
odwiedziæ  wybrane  dusze  i  swoj¹  obecnoœci¹,  a  czasami  i s³owem wzmocniæ je w ciemnych
nocach  wiary  czy  te¿  ducha.  Gdy  z  wielkim  trudem  obudzi³am  siê,  to  chwilê  nie  spa³am, 
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a  gdy  ponownie  zasypia³am,  to  zrobi³o  siê  mi niezmiernie zimno, i pewnie dusza ma musia³a 
opuœciæ  w  Bogu  czasoprzestrzeñ,   bo   na  tle  przeczystego,  niebieœciutkiego  Nieba  by³a  ona
pogr¹¿ona  w  g³êbokiej,  pisemnej  modlitwie,   co   wszystko  to  wprowadzi³o  j¹  w  nadobfite, 
Boskie  radoœci,  i  opisuj¹c  ³aski  Pañskie  jednoczeœnie  widzia³a  ona  w  œwietle  mi³oœci  Pana 
naszego  ogrom  tajemnic  Jego,  które  widzialne  s¹  tylko  w  Nim,  ale  gdy  dusza ma  wróci³a 
do  swych  cielesnych  krat,  to  zaledwie  odrobinê  przekaza³a  do  pamiêci  mej.

Najwiêkszy  rozkwit  Dzie³a  Mistrza  Niebieskiego,  które  prowadzê  w  Nim  przypada 
po  œmierci  B³ogos³awionego  Jana  Paw³a  II - go,   o   czym   ju¿  wczeœniej  pisa³am  w  swych
duchowych  listach,   a   odciœniête  znaki  czasu   w   jego   drodze  doskona³oœci  przechodz¹  na 
duszê  m¹,  co  poda³am  ju¿  wiele,  ale  to  wiele  przyk³adów  na  ten temat, które s¹ niezbitymi 
dowodami  mówi¹cymi  o  mistycznych,  mi³osnych  ³añcuchach, które niez³omnie trwaj¹ w misji 
mej,  potwierdzaj¹c  j¹  w  Chrystusie.

 20 listopada  2012 r.  po  pó³nocy  we  œnie  w  mistycznej  ³asce,  któr¹  obecnie  z  woli 
Bo¿ej  opiszê,  dusza  ma  od  razu  odebra³a  w  Panu  swym,  ¿e  jest  dusz¹,   ale  tak  naprawdê 
móg³  to  byæ  mistyczny  sen,  w  którym  dusza  ma  zrozumia³a  w  Bogu,  ¿e  opuœci³a  cielesne 
kraty swe.  W  ka¿dym  b¹dŸ  razie  znalaz³a   siê  ona  w  przepiêknym, wielowiekowym, d³ugim 
koœciele,  w  którym  w  koñcowych  ³awach siedzia³y dusze najs³awniejszych œwiêtych zakonnic, 
o   których   ja   czyta³am,   i   zanim   Msza   Œwiêta   zaczê³a  odprawiaæ  siê,  to  one  wszystkie 
przedstawi³y siê  w  duchu  duszy  mej,  która  stara³a  siê  zapamiêtaæ  te  nazwiska, bo wiedzia³a 
ona,  ¿e  musi  przekazaæ  mi  to  do  pamiêci.  Tych  œwiêtych  dusz  by³o tak mniej wiêcej ze 30, 
i   gdy  dusza  ma  usiad³a  w  nawie  ³awek  tych  œwiêtych  zakonnic,   to   rozpoczê³a  siê  Msza 
Œwiêta,   któr¹   celebrowa³a   dusza  B³ogos³awionego  Jana  Paw³a  II - go,  która  ca³a  ze  z³ota 
w   z³ocistych   ornatach   i   w   z³ocistej   mitrze  na  g³owie  wydawa³a  z³ociste  promienie,   co 
œwiadczy³o  o  jej  wielkiej  œwiêtoœci.

Obudzi³am  siê  tak  mniej  wiêcej  o  godz.  2. 00  w  nocy  i  ju¿  nie  mog³am  zasn¹æ do
rana,   a   poza   tym  by³o  mi  bardzo  gor¹co  przy  i  tak  wy³¹czonych  kaloryferach,  ¿e  by³am
z   tego  gor¹ca  ca³a  spocona  czyli  mokra,   ¿e   musia³am   odwróciæ  na  drug¹  stronê  ko³drê, 
bo   ona   by³a   wilgotna  i  na  dok³adkê  jeszcze  otworzyæ  okno,   tak¿e   jak widaæ  moje  cia³o 
czasami  jest  tak  dobrze  nagrzane  jak  piec,   a  czasami  jest  tak  zimne  jak  syberyjska  zima, 
i  to  w  ró¿nych  porach  roku,  jak  i  dnia,  ale  najczêœciej  te  anomalie zachodz¹ w nocy, gdzie 
czasami  nad  sam¹  g³ow¹  czy  te¿  w  samym  uchu  s³yszê  szepty  dusz,   które   dosyæ   czêsto 
odwiedzaj¹  mnie.  Gdy  tak  mêczy³am  siê  do  bia³ego  rana,   jak  to  popularnie  mówi  siê,   to 
w  pewnym  momencie  poczu³am  dosyæ  silne  uderzenie  w  sam  czubek  g³owy,   i   tak   sobie 
myœlê,   chocia¿   tego   nie   jestem   pewna,    ¿e  to  musia³  byæ  diabe³,   dlatego  te¿  zaczê³am 
modliæ  siê.  Kopytny  widz¹c,  ¿e  mam  takie  ³aski  od  Pana  naszego  ze  swej  bezsilnoœci  nie 
wie  ju¿  co  wymyœliæ,   aby  zatruæ  mi  moj¹  drogê  doskona³oœci,   która   prowadzi  duszê  m¹ 
do  wiekuistego  zbawienia.  

Wracaj¹c  do  tej  upojnej  opisywanej  ³aski,   nale¿y   stwierdziæ,  ¿e  dusze  zbawionych
sióstr  i  B³ogos³awionego  Jana  Paw³a  II - go  maj¹  pieczê  nad  dusz¹  m¹,  tak¿e  wszystko  to 
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co  wykonujê  jest  mi³e  Panu  naszemu,   który  w  Sobie  wyprowadzi³  mnie  z  doliny  œmierci,
bo   przecie¿   Sam   zst¹pi³   w   mroczne   otch³anie   œmierci,    aby   zmartwychwstaæ,    jak   to 
oznajmia  nam  Pismo  Œwiête,   dlatego  te¿  wyj¹tkowo  pokrzepiona  w  Ukochanym  zatapiam
siê  w  Nim,  aby  chocia¿  odrobinê  pocieszyæ  Go  w  duchowej,  wewnêtrznej  œwi¹tyni  swej.

Moja  pielgrzymka  wiary  dobiega  ju¿  koñca,   dlatego   te¿   moc¹   i   m¹droœci¹  Bo¿¹
(1 Kor 1, 24)  pe³niê  z  niestrudzonym  zapa³em  wolê  Umi³owanego  dla  dobra  Koœcio³a Jego,
aby   wszyscy  stanowili  jedno  ( J 17, 21 )   i   w   jednoœci   d¹¿yli  do  wiekuistego  œwiata.   Na 
mej  kalwaryjskiej  drodze  w  nieskoñczonej pe³ni Króla ca³ego Wszechœwiata, Jezusa Chrystusa 
urzeczywistniam  odwieczne  powo³anie,   dziêki   któremu  dusza  ma  wesz³a  w  nieskoñczone, 
niepojête   tajemnice   Jego,    które  wystêpuj¹  w  niepojêcie  przepiêknej,  niebieskiej  harmonii 
Ducha  Œwiêtego  w  Ojcu  Przedwiecznym  poprzez  Ukochanego.

3  grudnia 2012 r.  po  pó³nocy dusza ma opuœci³a w Chrystusie czasoprzestrzeñ i zosta³a
wprowadzona  w  wiedzê  i  m¹droœæ  Ukochanego,   jak   to   od   razu  ona  zrozumia³a  w  Nim, 
tak¿e   w   bezpoœredniej,    autentycznej    i    ¿ywej    relacji    z   Panem   swym   w   niezwyk³ej 
wytrwa³oœci   i   wiernoœci   kontemplowa³a  ona   Œwiête  tajemnice  Jego,   pisz¹c   jednoczeœnie 
o  tych  mistycznych  niepojêtoœciach  nad  niepojêtoœciami,   które  nie  mieszcz¹  siê  absolutnie 
w  ¿adnych  formach,  ani  te¿  pojêciach.   Gdy  dusza  ma  pisa³a  te  nad  wyraz  upojne  zdania,
to   ona   by³a   prowadzona   nieomyln¹   d³oni¹   Umi³owanego   czyli  ona  pisa³a  Nim  Samym 
i   to  w  ¿ywej  i  g³êbokiej  mi³oœci  Jego.   Dusza  ma  nie  widzia³a  Mistrza  Niebieskiego,   ale 
ona   by³a   przesi¹kniêta  Nim  Samym,   tak¿e   w   wielkiej   mi³osnej   cierpliwoœci  i  pokorze, 
w    ciszy   i   skupieniu   podziwia³a    ona    ogrom   niepojêtych   nieskoñczonoœci   Jego,   które 
niejednokrotnie  by³y  zakryte  mgieln¹  poœwiat¹  Jego. 

¯yjê  tylko  dla  dobrotliwego   i   troskliwego   Pana   naszego   i   Koœcio³a   Jego,  który 
dosyæ  czêsto  dog³êbnie  przenika  mnie  Bosk¹  moc¹  Sw¹,   abym   poprzez   najprzeró¿niejsze 
trudnoœci   i   cierpienia  na  wytrwa³ej,  g³ównie  pisanej  modlitwie  wyda³a  jak  najdoskonalszy 
owoc  Jego  na  chwa³ê  Imienia  Jego.

16  grudnia  2012 r.  w  niedzielê  z  samego  rana  znowu  lecia³a  mi  krew  z  nosa,  ale 
jedynie  przy  smarkaniu,  a  tego  dnia  by³am  tak  bardzo  os³abiona,   ¿e  z  ledwoœci¹  posz³am 
do  koœcio³a  na  Mszê  Œwiêt¹,  a  gdy  przysz³am,  to  gdy  tylko zjad³am obiad, to posz³am spaæ,
bo  taka  sennoœæ  ogarnê³a  mnie,  ¿e myœla³am,  ¿e  zasnê  na  stoj¹co, tym bardziej, ¿e zaledwie
4  godziny  spa³am  noc¹.   Gdy  tylko  po³o¿y³am  siê,   to   uczu³am   lekkie   ukucie  na  czubku
g³owy,   a   potem   wiadomo   dusza   ma   znalaz³a   siê   w   najukochañszym   Chrystusie  poza
czasoprzestrzeni¹  zanurzaj¹c  siê  w  mi³osnych  tajemnicach Jego. W tej przeb³ogiej ³asce dusza
ma  umocniona  w  Boskim  Oblubieñcu  znalaz³a  siê  w  Niebie   na   wprost  tronu  Jego,  gdzie
On  siedzia³  na  nim  w  z³ocistych  promieniach,  które  emanowa³y  od  mistycznego  cia³a Jego
powoduj¹c  zauroczenie  duszy  mej.  W  tej  nadprzyrodzonej,   upojnej   ciszy   Zbawiciel  rzek³
do  duszy  mej:   � Córko  Moja,   znoœ  cierpliwie  wszystkie  przemijaj¹ce  przeciwnoœci,  które
pomagaj¹  wznieœæ  siê  tobie  na  szczyty  œwiêtoœci.      Po  tych  s³owach  wy¿ali³am  siê  Panu
swemu,   ¿e   ja   wytrzymujê,   tylko  zdrowie  me  szwankuje,   które   odbiera   mi   wytrwa³oœæ
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i  odwagê  w  Dziele  Jego,   a   wówczas   On   tak   czule   odpowiedzia³:   � Córko   Moja,   nie 
zamartwiaj  siê  niczym,    tylko   tak   jak   zawsze   ufaj   Memu  nieskoñczonemu  mi³osierdziu, 
dziêki  któremu  umocniona  w  nadziei  z  odwag¹  wszystko  pokonasz.      

Na   mej   drodze   duchowej   jestem   ca³kowicie   oddana   Panu  naszemu,  o  czym  On
bardzo  dobrze  wie,   a   poniewa¿   ostatnio   cierpia³am   na   ciele  i  duszy,   i   czu³am  siê  jak 
zaschniêta  ziemia  bez  wody,  dlatego  te¿  najukochañszy  Oblubieniec mój osobiœcie pocieszy³ 
duszê  m¹  wprowadzaj¹c  j¹  w  pokój  i  mi³oœæ  zmartwychwstania  Swego,  aby  ona  odrobinê 
przesi¹k³a  ¿yciem  wiecznym.

Z  bezgraniczn¹  wiernoœci¹  niestrudzenie  pracujê  w  winnicy  Wcielonego Syna Jezusa 
Chrystusa  i  ochoczo  odpowiadam  na  wezwania  Jego,  uciekaj¹c  siê  do  Matki  Jego,  Maryi,
która  wspomaga   gorliwie   wype³niaæ   mi   powinnoœci   w   stosunku  do  Dzie³a  Odkupiciela,
który  jest  jedynym  naszym  œwiat³em  i  zbawieniem.

Dusza   ma   wyrywa   siê   z   cielesnych   krat,    aby  zamieszkaæ  w  wiekuistej  winnicy
Stwórcy,  gdzie  istnieje  jedynie  wiekuista  mi³oœæ,  pokój  i  sprawiedliwoœæ,   ale  póki  jeszcze
nie   wyzwoli³a   siê   ona   z   cielesnoœci  i   nie   przesz³a   do   niepojêtej   wiecznoœci,  to  i  tak 
ona  przebywa  w  Umi³owanym,  w  którym  mieœci  siê  Ÿród³o  g³êbokiej  m¹droœci  i  wiary.

17 grudnia 2012 r.  po  pó³nocy  mia³am  jakby  przed³u¿on¹  ³askê  z  poprzedniej  nocy, 
bo  dusza  ma  opromieniona  œwiat³oœci¹  Najœwiêtszego  w zbawiennej radoœci ¿ycia wiecznego
pisa³a  komentarze  dla  ca³ego  œwiata,  które  by³y  wysy³ane  z  samego  Nieba, które pociesza³y
p³acz¹cych  i  cierpi¹cych  z  powodu  najprzeró¿niejszych  przeœladowañ.

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

Bo¿a  Opatrznoœæ  zawiod³a  mnie  do  wielu  miejsc  na  kuli  ziemskiej,  tak¿e jak widaæ
opatrznoœciowa   i   mi³osierna   d³oñ   Pana   naszego   kieruje   Dzie³em   Swym,   które   powoli
wype³nia  siê  zgodnie  z  wol¹  Jego,   tak¿e  przenikniêta  œwiat³oœci¹  Jego  sk³adam  najwy¿sze
œwiadectwo  wiary  i  mi³oœci  w  stosunku  do  Niego,  bo  idê  za  Nim.  

19 grudnia 2012 r.   nad   ranem   mia³am  przepiêkny  mistyczny  sen,  podczas  którego
w   póŸniejszym   etapie   jego   zrozumia³am,   ¿e   jestem  dusz¹,   która  opuœci³a  w  Chrystusie 
czasoprzestrzeñ,    a   mianowicie    znalaz³am   siê   w   przestworzach,   które   by³y   oœwietlone 
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œwiat³oœci¹  jaka  promieniowa³a  od  duszy  mojej  ukochanej  Babci  Katarzyny  Tañskiej,  która 
jakby  czeka³a  na  duszê  m¹,  i  wówczas  ona  rzek³a:  � Ania, ca³e Niebo cieszy siê z poczynañ 
twych.  Ja  tam   by³am,    bo   dusza   ma   przemieszcza   siê   wszêdzie,    tak¿e   moja  kochana
wnuczko  w  zbawczej  obecnoœci  Pana naszego wype³nisz wolê Jego.    Gdy dusza ma s³ucha³a 
tych  s³ów,  to  w  wizji  wyobra¿eniowej  zobaczy³a  ona  wszystko  to,  co  dusza  Babci mówi³a
jej,    tak¿e    w    tej   mistycznej   ³asce    w    transcendencji    nadprzyrodzonej    rzeczywistoœci 
Umi³owanego  przesi¹kniêta  by³a  ona  radoœci¹  i  mi³oœci¹  bez  koñca.

Nie  tylko  czczê  Boskiego  Oblubieñca  ¿yciem  swym,  ale  równie¿  g³oszê Go poprzez
Dzie³o  Jego,   dziêki   któremu  w  ca³ej  pe³ni  wesz³am  w  znak  i  sakrament  zbawienia  Jego, 
tak¿e  pe³na  podziwu   i   wdziêcznoœci  do  Umi³owanego  za  tak  wiele  ³ask  od  Niego,  moc¹
Jego  wype³niam  odwieczny  testament  Niebios  na  chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego.   Na  mej 
ciernistej   i   mi³osnej   drodze   œwiêtoœci   zwyciêsk¹   moc¹   zmartwychwstania  Pana  naszego
wszystko   pokonam   w   Nim   z   pomoc¹   Matki   Bo¿ego   Mi³osierdzia,   Maryi,  dlatego  te¿ 
wewnêtrznie  zjednoczona  z  Umi³owanym  w  jednej  jednoœci  z  Nim  z  tak  wielk¹  ³atwoœci¹ 
prowadzê  Dzie³o  Jego,  które  niesie  zniewolonemu  œwiatu  prawdziw¹  œwiat³oœæ  Jego.

2 marca 2013 r.  po  pó³nocy  we  œnie  ukaza³  siê  mi Syn Boga ¯ywego, Jezus Chrystus
(Mt 16, 16),  który  ma  s³owa  ¿ycia  wiecznego  (J 6, 68)  w  niepojêtym  odblasku Swym, który
tak  czule  i  z  wielkim  wyrozumieniem,  a  tak¿e  z  radoœci¹  patrzy³  w oczy me, jak i w g³êbiê 
serca  i  duszy  mej,  tak¿e  w  niepojêtej  mi³oœci  Jego tak odwa¿nie rzek³am do Niego:  � Panie
Jezu  etap  pisania  komentarzy  ju¿  definitywnie  zakoñczy³  siê i to przez niekompetentnych ich 
odbiorców,   którzy   nie  mogli   znieœæ   moich   wznios³ych  tekstów  napisanych  w  Tobie,  ale
przesi¹kniêta  ¿yciodajnymi  sokami  ¿ycia  Twego  mê¿nie  i  wytrwale z pomoc¹ Tw¹ wszystko
pokonam na chwa³ê Imienia Twego.    Na  te  moje  s³owa  Ukochany  w  duchu mówi³ do mnie: 
 � Córko  Moja,  nie  zwracaj  uwagi  na  nikogo,  bo  tylko ja jestem Panem Twym i ja decydujê 
o  wszystkim.    Dalsze  s³owa  by³y  zbyteczne,  bo  by³am  przesi¹kniêta Boskim Oblubieñcem,
tak¿e  poi³am  siê  mi³oœci¹  Jego,   w   zwi¹zku   z   czym  przebywa³am  w  ekstatycznym  stanie 
uwielbienia  do Niego czyli ca³ym swoim jestestwem skosztowa³am przedsmak ¿ycia wiecznego, 
który  istnieje  w  wiecznej  szczêœliwoœci.

Na  wzburzonym  morzu  ¿ycia swego zanurzona w tajemnicy mi³oœci S³owa Wcielonego 
¿yjê  w  œcis³ej  wiêzi  z  Nim,   p³yn¹c  nieustannie  do  portu  zbawienia  czyli  wype³niam  wolê 
Nieœmiertelnego  w  stosunku  do  duszy  mej.  

4  marca  2013 r.  we  œnie  zosta³am  pogr¹¿ona  w  chaosie  i  w  wielkiej  rozpaczy,  bo
znalaz³am   siê   w   niewoli   konsumpcjonizmu   obecnego   totalitarnego   re¿imu,    w   którym
w  nieludzkich  warunkach  torturuje,  wiêzi,  a nawet zabija siê bliŸnich nie tylko za przekonania
polityczne,  ale  równie¿  z  nienawiœci  do  Pana  naszego  i  Koœcio³a  Jego.  Gdy  naocznie i tak
z  bliska  zobaczy³am  jak  wyrywa  siê  duchowe  korzenie  wiary  katolickiej,  i przyzwala siê na
kwitniêcie  bezprawia  i  korupcji  maj¹c  przy  tym  za  nic  problem bezrobocia, to wówczas tak
duchowo  cierpia³am  jak  Niepokalana  przed Œwiêtym Krzy¿em Syna Swego, Jezusa Chrystusa. 
W  tej  wielkiej  i  beznadziejnej  rozpaczy  znalaz³am  siê w duchowej wiêzi z duszami œwiêtymi 
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i  b³ogos³awionymi,  które  wstawia³y  siê  za  mn¹  u  Boga, i w u³amku te¿ sekundy zobaczy³am 
duszê  przewielebnego  B³ogos³awionego  Jana  Paw³a  II - go,  która  w  Niebie   ju¿  od  samego 
pocz¹tku  jest  jako  Œwiêta.   W  tej  bolesnej  ³asce  zrozumia³am,   ¿e  poprzez  moje  cierpienia 
p³acê   za   wiernoœæ   Panu  swemu   i   wynagradzam  Mu  za  grzechy  faryzeuszy  Jego,  którzy
³ami¹  i  depcz¹  prawa  Jego,  jak  i  podstawowe  prawa  cz³owieka,   abyœmy   nigdy  nie  mogli
stanowiæ  z  Nim  jednej  jednoœci.  Gdy  przebudzi³am siê ¿arliwie modli³am siê do Niebieskiego
Oblubieñca  mego,  aby  okaza³  mi  Swoje  mi³osierdzie  i  uczyni³  cud,  aby w koñcu ca³y œwiat
dowiedzia³  siê  o  Dziele  Jego,  które  prowadzê  w  Imiê Jego, przez co niedowiarkowie przetr¹ 
oczy  cia³a,  jak  i  duszy,   ¿e  tylko  On  ma  pieczê  nad  wszystkim,  który  przecie¿  przemawia 
do  nas  poprzez  dzieje  historii  i  znaki  czasu.

Jesteœmy  dziedzicami  ca³ego  Koœcio³a  Trójjedynego  Boga  a¿  po  wsze  czasy,  jak  to 
oznajmia   nam   Pismo  Œwiête,   i   ja   jako   cz³onek   tego   Œwiêtego   Koœcio³a   troszczê   siê 
o  trzodê  Umi³owanego  i  prowadzê  duchowe  Dzie³o  Jego  w  Imiê  Jego,  tak¿e  owoce  ¿ycia
mego   dziêki   nieskoñczonemu   mi³osierdziu   Bo¿emu   bêd¹   widoczne   dopiero   po  œmierci 
mej,   dlatego   te¿   w   braterstwie   i   solidarnoœci,   która   jest   przeciwstawna   do   przemocy
i  niesprawiedliwoœci  na  pe³nych  obrotach  pracujê  w  Umi³owanym.

 Dziêki  ³asce  Bo¿ej  wyczulona  jestem  na  ¿ycie  duchowe, tak¿e przebywam w œwiecie 
teologii   Mistrza   Niebieskiego,   tzn.   ¿yjê,  umieram  i  zwyciê¿ê  w  Nim  na  chwa³ê  Boskiej 
Troistoœci.  Dusza  ma  zjednoczona  z  odwieczn¹  m¹droœci¹  jest  zanurzona w nieskoñczonym
mi³osierdziu  Bo¿ym,   dlatego   te¿   jako  córka  Wszechw³adnego  obroniê  Dzie³o  Jego,  które
zosta³o   mi   odwiecznie   przeznaczone,   tym   bardziej,   ¿e   na   swojej   drodze  doskona³oœci 
przesz³am  wiele  bojów   w   duchowym   ¿yciu   swym,   zanim  duch  mój  zosta³  wzmocniony
duchem  Najwy¿szego,  który  jest  Ÿród³em  radoœci  i  mi³oœci  Królestwa  Bo¿ego.

 Gardzê   œwiatem,   który   nienawidzi   pokoju   Bo¿ego   i   za   pomoc¹   tortur,  wojen, 
mordowania   nienarodzonych   dzieci,   najprzeró¿niejszych   oszczerstw, ...   wprowadzi³  pokój
diabelski,  w  którym  na  ka¿dym  kroku  czyha  bezprawie,  k³amstwa  i  œmieræ.  Puka³am wiele 
razy  do  mistycznych  drzwi  Umi³owanego  swego,   aby   stworzy³   mi   takie   warunki,  abym 
zawsze  by³a  tylko  z  Nim,  i  Nieskoñczony  wys³ucha³  wo³ania  córki  Swej,  która z oddaniem 
pracuje  w  winnicy Jego  i  nieustannie  wychwala  dobroæ  i  m¹droœæ  Jego,  która  zawarta  jest 
w  nieskoñczonych  tajemnicach  Jego.  Ojciec  Niebieski  dobrze  wie, ¿e polegam tylko na Nim, 
bo  On  jako  Alfa  i  Omega  jest  jedyny  nieomylny  w  tym  ca³ym  Wszechœwiecie, a poza tym 
On  wnikn¹³  w  duszê  m¹  i  wie,  co  najlepiej  potrzeba  mi  w  tym  przemijaj¹cym  ¿yciu.

 W  60 - t¹  rocznicê  moich  urodzin   tj.  30  marca  2013 r..   w   W i e l k ¹   S o b o t ê 
po  pó³nocy   we  œnie   znalaz³am  siê  wœród  zwyrodnia³ych  dzieci  Wszechmog¹cego  z  mojej 
ostatniej  pracy w  Polsce,  tj.  w  Szczecinie,  które  pragnê³y  wprowadziæ mnie  w mroki swojej
nienawiœci,   zdradzieckich   podstêpów   i   niewiernoœci,    a    widz¹c  u  mnie  niezwyk³¹  moc, 
odwagê,  cierpliwoœæ  i  pokorê  by³y  przera¿one,  i  w  tej  ciemnej  nocy  grzechów  swych by³y
zdumione,   ¿e   ja   im   tak   wszystko   wybaczy³am   i   tak   serdecznie   z  nimi  rozmawia³am.
Pomimo   mojej   serdecznoœci   moi   byli   wrogowie  byli  w  lêku,   uwa¿aj¹c,   ¿e  znaleŸli  siê 
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w dramatycznej sytuacji, dlatego  te¿  by³y  prof.  Idzi  Drzycimski,  jak  i  pan  Juliusz Chojnacki 
szykowali  odpowiedni¹  dezinformuj¹c¹  zak³aman¹  propagandê  w  stosunku  do  mojej  osoby,
która  dostosowana  by³aby  do  ich  fa³szywej  ideologii,   ale   wszystko   zda³o  siê   na   nic,  bo
nad    wszystkim    czuwa³a   Nauczycielka   i   Przewodniczka   Niebieska,   Maryja,   która   jest
niedoœcignionym  wzorem  ca³ego  Wszechœwiata. 

W  tym  proroczym  opisywanym  œnie  moi  byli,  jak  i  wspó³czeœni wrogowie nie mogli
wydarowaæ sobie,  ¿e  w  swej przewrotnoœci i niesprawiedliwoœci sprzeniewierzyli siê prawdzie, 
dlatego   te¿    w   swej   fa³szywej   m¹droœci   nie   mogli   pogodziæ  siê  z  tym,  ¿e  moc¹  Ojca 
Niebieskiego  “ uderzy³am ”  w  nich  poprzez  internet,   w   zwi¹zku   z   czym   mimo,   ¿e  byli 
pogr¹¿eni   w   rozpaczy   i   otch³ani  œmierci,  z³a  i  grzechu  ( Ps 16  ( 15 ) 10 - 11 ),  to  jednak
pragnêli  na  najprzeró¿niejsze  sposoby  wybieliæ  siê  na  arenie  ca³ego  œwiata,  co  wszystko to
i  tak  by³o  bezowocne  i  przynosi³o  odwrotny  skutek  do  ich  niecnych  zamierzeñ.  W tym tak
nad wyraz proroczym œnie widzia³am równie¿ parê ¿yczliwych mi osób,  które  w  duchu modli³y 
siê  za  powodzenie  duchowej  misji  mej,  która miêdzy innymi tak bardzo mówi nam o wielkiej 
niesprawiedliwoœci  i  cierpieniach  ludzkich  w  tym  bezwzglêdnym  totalitarnym re¿imie, gdzie 
nie   ma   ani   wolnoœci,   mi³oœci,   ani   te¿   pokoju,   jedynie   tylko  manipulacja  ideologiczna
i  polityczna,  w  któr¹  wpl¹tane jest k³amstwo, przewrotnoœæ, korupcja i poprawnoœæ polityczna.

 5  kwietnia  2013 r.   nad   samym  ranem  we  œnie  zobaczy³am  naszego  nowego  Ojca 
Œwiêtego Franciszka  na  Placu Œwiêtego Piotra jak jad¹c na papamobile b³ogos³awi³ owce Bo¿e, 
które  tam  znajdowa³y  siê,  i  zauwa¿y³am,   ¿e  by³a  tam  niesamowicie  przepiêkna,  s³oneczna
pogoda,   podczas   której   od   S³oñca   wychodzi³y   przedziwne   promienie  w  barwach  têczy, 
które  wszystkie  odbija³y  siê  na  Papie¿u,  który  nieco  mru¿y³  oczy.
 

9 kwietnia 2013 r.  po  pó³nocy  we  œnie  znalaz³am  siê  w  du¿ym  koœciele,  w  którym 
by³a  wystawiona  trumna  ze  zw³okami  ksiêdza  kanonika  Henryka  Œwierkowskiego,   mojego
by³ego  œwiêtej  pamiêci  sta³ego  spowiednika  duchowego,  który  ¿y³  w  œwiecie  ¿ycia, prawdy
i  mi³oœci  Pana  naszego.   Wieko   tej   trumny   by³o   otwarte   wiêc   podesz³am  i  zobaczy³am 
uœmiechniêt¹  twarz  zmar³ego,  i  ówczesnym  czasie  pomyœla³am sobie w duchu, ¿e przecie¿ on 
nie ¿yje,  ¿e pewnie dusza ma opuœci³a cia³o i znalaz³a siê w duchowej scenerii zaprogramowanej
przez  Stwórcê,   lub   te¿   byæ   mo¿e   œniê.   W   tych  moich  chwilowych  rozwa¿aniach  nagle
znalaz³am  siê  w  jasnoœciach  nad  jasnoœciami,  gdzie  w  przepiêknym  koœciele ks. kanonik H. 
Œwierkowski  odprawia³  Mszê  Œwiêt¹  w  niepojêtych  blaskach  Zbawiciela,   jak  to  dusza  ma
odczyta³a  w  tej  niepojêtej  ³asce,  która  dotknê³a  j¹  z  woli  Umi³owanego.

Dusza  ks.  kanonika  Henryka  Œwierkowskiego  martwi  siê  o  mnie,  a  co  za tym idzie
i   o   Dzie³o   Kap³ana   Niebieskiego,    które   w   obecnej   dobie   czasu   zosta³o   zakoñczone,
a   duchowni  bezdusznie  milcz¹  na  bogactwo  mojego  duchowego  ¿ycia,   tak¿e  za  nic  maj¹ 
œwiadectwo  mej  niezwyk³ej  drogi  œwiêtoœci, która odbywa siê wœród przemijaj¹cych trudnoœci,
ale  w  trynitarnych  tajemnicach  Pana  naszego

Dziêki  zbawczym  ³askom  Mistrza  Niebieskiego  sta³am  siê  wiarygodnym œwiadkiem 
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mi³osiernej  obecnoœci  Jego,  tak¿e  w  duchu  mi³oœci  Jego  w œwietle Ewangelii Jego nabywam 
wiedzê  doktrynaln¹,   która   pozwala   przebywaæ  mi   w  szkole  liturgii,   która   jest   Ÿród³em
i  szczytem  ¿ycia  Koœcio³a  ( B³ogos³awiony  Jan  Pawe³  II - gi ).
 

W  g³êbokim  zjednoczeniu  z  Panem  naszym   wszystko  cierpliwie  znoszê  dla  Niego,
czyli  ¿yjê  zgodnie  z  wol¹  Jego  w  pe³ni  prawdy  i  ¿ycia Jego, a poniewa¿ zosta³am w³¹czona 
w  mistyczne  cia³o  Pana naszego  (Rz 6, 3 - 5),  w  zwi¹zku  z  czym  jestem  œwiat³oœci¹  œwiata
(Mt 5, 14),  co  upowa¿nia  mnie  w  Ukochanym  “ uderzyæ ” duchowym  Dzie³em  Jego  w  ca³y
zniewolony  œwiat,   które  bêdzie  ewangelizowaæ  go,  aby  grzeszne  dzieci  Jego  mog³y  wyjœæ
z  otch³ani  nicoœci  i  rozpaczy,  w  której  bezkarnie  manipuluje  siê  ludzkim  ¿yciem  i  tworzy
siê  wywrotowe  prawa.
  

Z  woli   Najœwiêtszego   wzbogacona   darami   Ducha   Œwiêtego  pod  przewodnictwem
Mistrzyni  ¿ycia  duchowego,   Maryi   podjê³am   wezwanie   obecnych  czasów,   w   których  to 
Koœció³  Pana  naszego  prze¿ywa  dramatyczne, agonalne chwile.  Moc¹ Ducha Œwiêtego jestem 
silna  i  zdecydowana,  tak¿e  otworzy³am  siê  na  misjê  sw¹  w  Ukochanym,  w  którym  jestem
w  g³êbokiej  komunii,  tak¿e  z  wielkiej  mi³oœci  do  Niego poœwiêci³am siê Jemu dla ratowania 
dusz  ludzkich  w  ca³ym  zdemoralizowanym  œwiecie. 
 

 17  kwietnia  2013 r.   po   pó³nocy    we    œnie    zobaczy³am   przed   sob¹   nad   wyraz
zmartwionego  i  obola³ego  B³ogos³awionego  Jana  Paw³a  II - go,  który  z  b³og¹ radoœci¹ rzek³ 
do   mnie,   ¿e   te   moje   ksi¹¿ki   powinny   byæ   ju¿  czytane,  po  czym  po³o¿y³  siê  na  bia³ej 
poœcieli  na  takiej  jakby  kozetce  ( ma³ym  tapczaniku ),  bo  nie  móg³  utrzymaæ siê na nogach. 
Gdy  patrzy³am  na  tak  wielkiego  Papie¿a,  który  cierpia³  nie  z  powodu  dolegliwoœci  swych, 
ale  przez  zniewolony  œwiat,  który grzechami swymi rani ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego 
Boskiego  Zbawiciela,  który  przecie¿  jest  jedyn¹  moc¹,  nadziej¹ i mi³oœci¹ nasz¹,  to w duchu
odebra³am    ducha   jego,    który    zaaprobowa³    moje    poczynania   w   Dziele   Ukochanego, 
¿e  wkrótce  na  drodze  internetu  na  ca³y  zdemoralizowany  œwiat  uchylê  niewielki  r¹bek mej
nadprzyrodzonej  misji,  aby  ratowaæ  tê  obecn¹  sodomiê  od  wiekuistej  przepaœci.

Nagle  obok  tej  kozetki  pojawi³a  siê  druga  kozetka  dla  Benedykta XVI - go, emeryta,
którego  zobaczy³am  w  oddali,  i  który  zmierza³  do  tej  kozetki,  aby  równie¿  po³o¿yæ siê  na
niej,  aby  nie  paœæ  z  nadmiaru  cierpieñ  ludzkich,   które   przesz³y   na   niego.  Obaj  Ojcowie 
Œwiêci  byli  w  bieli,  z  tym,   ¿e   od   B³ogos³awionego  Jana  Paw³a  II - go  bi³  lœni¹cy  blask, 
i   on  te¿  mia³  mitrê  na  g³owie,  a  Benedykt  XVI - ty  mia³  ma³¹  bia³¹  czapeczkê  ( piuskê ).
Natomiast   obecnego   Papie¿a   Franciszka   ca³y   czas   widzia³am   w   wizji  wyobra¿eniowej. 
P r a g n ê   zaznaczyæ,  ¿e  ja  tê  ³askê  odbiera³am  tak,  jakby  B³ogos³awiony  Jan  Pawe³ II - gi 
jedynie  widzialny  by³  przez  nastêpców swych i przeze mnie, czyli dusza jego zmaterializowa³a 
siê  na  moment  w  tej  opisywanej  ³asce.  

 W mi³oœci  Boga,  Ojca  i  Ducha  Œwiêtego  zawierzy³am teraŸniejszoœæ, jak i przysz³oœæ
sw¹,   tak¿e   o¿ywiona   Panem   mym   w   mi³oœci   Jego   broniê   zakoñczone   pod  wzglêdem 
pisemnym   duchowe   Dzie³o   Jego   ukazuj¹ce   nieskoñczon¹  mi³oœæ  Jego,  która  po  drogach 
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zmiennej   doczesnoœci   prowadzi   nas   do   wiekuistej   wiecznoœci   Jego.  ¯ywiê   siê   ¿ywym 
chlebem  Œwiêtej  Eucharystii,  która  tak  bardzo  wspiera  mnie  moc¹ Niebieskiego Oblubieñca 
mego,  tak¿e  dusza  ma  raduje  siê  w  Panu  mym  (Iz 61, 10), dziêki któremu mo¿e egzystowaæ
w  œwietle  zmartwychwstania  Jego  pod  natchnieniem  Ducha Œwiêtego wype³niaj¹c odwieczn¹ 
wolê  Jego.   Wzmocniona   ³askami  Wodza   Niebieskiego   najlepiej   czujê   siê   w  ca³kowitej
samotnoœci  z  Nim,  i  tej  samotnoœci  nie  dam  sobie  zak³óciæ  spokoju,   ale   je¿eli  wychodzê 
z  tej  b³ogiej  i  mi³osnej  samotnoœci,  to  tylko  wtedy,  gdy  to  jest  konieczne  w mej ziemskiej 
egzystencji,  która  dobiega  ju¿  koñca.

8  maja  2013 r.  we  œnie  dusza  ma   opuœci³a  w  Bogu  czasoprzestrzeñ  i  znalaz³a  siê
na  mgielnym  szczycie  mistycznej  Góry  Karmel widz¹c przed sob¹ duszê Œwiêtego Jana Paw³a
II - go,  która  rozradowana  swoim  b³ogim  uœmiechem  wita³a  j¹  na  tej  Œwiêtej  Górze Bo¿ej,
która  œwieci³a  niesamowitymi  z³ocistymi  promieniami,   które   odchodzi³y  od  Stwórcy,   lecz 
dusza  ma  nie  widzia³a  Ukochanego,   bo   niesamowity   blask   oœlepia³   j¹,  tak¿e  mog³a  ona 
widzieæ  jedynie duszê   naszego  Papie¿a  Polaka,   która  na  ziemi  jest  jeszcze  b³ogos³awiona. 
Pan  czasów  i  wiecznoœci  poprzez  tê  nad  wyraz  upojn¹  ³ask¹  da³ do zrozumienia duszy mej, 
¿e  ona  ju¿  prawie  osi¹gnê³a  ten  mistyczny  szczyt  zbawienia,  bo  przecie¿  w  duchu gor¹cej 
mi³oœci,  ufnej  nadziei  i  przebaczeniu,   w   nad   wyraz  wielkiej  wytrwa³oœci,  prowadzi³a  ona 
tak   niezwyk³e   duchowe   Dzie³o   Jego,   które  tak  bardzo  potrzebuj¹  grzesznicy,  którzy  tak
bardzo  wykluczaj¹  Jego  ze  wszystkich  dziedzin  ¿ycia  naszego.  

 Z  13  na  14 - go  maja  2013 r.    we    œnie   dusza   ma   opuœci³a   w   Chrystusie  cia³o
i  w  przepiêknej jasnoœci nad jasnoœciami  w  Niebie  zobaczy³a  ona  nad  sob¹  duszê  Œwiêtego 
Jana  od  Krzy¿a,  która  w  idealnej,  Boskiej  ciszy  w  rozpromienionym  na  twarzy uœmiechem 
w  duchu  da³a  jej  znaæ,  ¿e  jest  zadowolona  z  jej  poczynañ i cieszy siê, ¿e wkrótce nag³oœniê 
Dzie³o  Niebios  przez  internet  na  ca³y  zniewolony  œwiat. W tym ówczesnym momencie dusza
ma przebywa³a w chwilowej,  ale  wiecznej szczêœliwoœci Wszechmocnego, w zbawczej mi³oœci, 
m¹droœci i dobroci Jego.  Gdy  obudzi³am  siê,  to  przenios³am  siê  w  duchu  do  tej przeb³ogiej 
³aski,  która  jeszcze przez chwilê pozwoli³a mi ¿yæ w blasku Boskoœci Oblubieñca Niebieskiego,
który  tak  bardzo  przemienia  duszê m¹ w Siebie, aby ona zawsze ¿y³a trynitarnym ¿yciem Jego.

Œwiêty   Jan   od   Krzy¿a   mój   umi³owany  przewodnik  duchowy  poprzez  dzie³a  swe, 
które  tak  bardzo  ugruntowa³y  siê  w  sercu,  jak  i  duszy  mej,  ¿e  ju¿  do  nich  nie  zagl¹dam, 
w   mi³osnej  prawdzie  Ojca  Przedwiecznego  objawionej  w  Jezusie  Chrystusie  przeprowadza 
duszê  m¹   w   ciemniej   nocy   ducha  do  Ukochanego,   który  sta³  siê  ostatecznym  i  pe³nym
objawieniem  zbawczego  zamys³u  Stwórcy  ( B³.  Jan  Pawe³  II - gi ).

 18  maja  2013 r.   po   pó³nocy  we  œnie,  który  odbiera³am  jako  realn¹  rzeczywistoœæ
zobaczy³am   na   przeolbrzymim   afiszu  na  najwy¿szym  wie¿owcu  w  Warszawie,   niewielk¹ 
namiastkê  duchowego  Dzie³a  Pana  mego,  które  prowadzê  w  Nim,  tak¿e  tym  faktem by³am 
bardzo  rozradowana,  bo  wiedzia³am,  ¿e  to  zrobi³  za  mnie  mój  Mistrz  Niebieski,  który  tak 
bardzo wspomaga mnie w doczesnym wêdrowaniu do Ojczyzny Swej.  T³umy  ludzi wczytywa³o
siê  w  duchowe  zdania  napisane  przeze  mnie  w  Chrystusie,  ale nie móg³ tego znieœæ ks. abp. 
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Kazimierz  Nycz,  ani  te¿  abp.  Józef  Michalik,  ani  te¿  pozostali  ksiê¿a,  do  których ostatnio
napisa³am   o   swoim   odwiecznym   powo³aniu,   dlatego   te¿  kazali  oni  si³om  porz¹dkowym
wszystko  to  zlikwidowaæ  noc¹,  aby  ludzkoœæ  nie  dowiedzia³a  siê  o  misji  mej,  co wszystko
to   widzia³am  w  wizji  wyobra¿eniowej.   W  tym  ówczesnym  momencie   pomyœla³am   sobie
w  duchu,  ¿e  to  wszystko  na  nic  siê  im  zda,   bo   ju¿   wkrótce   i   tak   za³o¿ê  sobie  stronê
internetow¹  i  nag³oœniê  na  ca³y  œwiat  w  Panu  mym  znacznie wiêcej, tak¿e nikt mi w niczym
nie   przeszkodzi   w   realizacji   odwiecznego  zadania  Nieœmiertelnego  wzglêdem  duszy  mej, 
bo   przecie¿   On   moc¹   ³aski   Swej   przeprowadza  mnie  poprzez  ciemn¹  noc  ducha,  tak¿e
wszystko  zwyciê¿ê  na  Chwa³ê  Jego.

27 maja 2013 r.  z samego rana przepojona by³am straszliwymi wewnêtrznymi udrêkami,
które  non - stop  trzyma³y  mnie  prawie  ca³y  dzieñ,   co   by³o   spowodowane   miêdzy  innymi
i  tym,   ¿e  duchowni  do  których  wysy³a³am  duchowe  Dzie³o Najœwiêtszego sw¹ niesamowit¹
cisz¹  “ popchnêli ” mnie  do  tego,  ¿e  nie  maj¹c  wyjœcia  jestem  zmuszona  uchyliæ  niewielki
r¹bek  swej  drogi  œwiêtoœci  drog¹  internetu  na  ca³y  zniewolony  œwiat,   która   tak  naprawdê 
to    powinna   byæ   przekazana   dopiero   po   œmierci   mej.    W   tych   wielkich   osch³oœciach
i  udrêczeniach  trwa³am  w  mi³oœci  Ukrzy¿owanego,  który  moc¹ Sw¹ wydŸwign¹³ mnie z tego
bolesnego,  duchowego  cierpienia,  które  pozwoli³o  mi  jednoczyæ  siê  na krzy¿u Jego, poprzez
który  zawsze  dokonuje  On  wielkich  rzeczy  na  Chwa³ê  Sw¹.  

Wszystkie  moje  cierpienia  duchowe,  fizyczne,  jak   i   najprzeró¿niejsze  przeciwnoœci
w    sposób   szczególny   pozwalaj¹   przebywaæ  mi   w   Ÿródle   radoœci,   mi³oœci   i   szczêœcia
wiekuistego,   tak¿e   ca³kowicie   oddana   sprawie  Wszechmocnego  z  g³êbok¹  radoœci¹  ³¹czê
siê  z  Nim  i  s³u¿ê  Mu,   bo  na  sercu  i  duszy  le¿y  mi  dobro  owiec  Jego,   które  tak  bardzo 
odchodz¹  od  Niego  ¿yj¹c  w  nieprawoœciach i w zniewolonej wolnoœci, oszpecaj¹c umi³owane 
oblicze  Koœcio³a  Jego,  a  co  za  tym  idzie  Jego  Samego.

 Z  mi³oœci  do  Najœwiêtszego  poœwiêci³am  swoje  ¿ycie  duchowemu  dobru  bliŸniego,
tak¿e  przed  niczym  siê  nie  cofnê  i  wype³niê  wolê  Umi³owanego,  i  je¿eli  na  mojej  drodze
œwiêtoœci  przepojonej  mi³oœci¹, pokojem i pokor¹  w  walce  o  moje powo³anie poniosê œmieræ,
to  bêdzie  to  najpiêkniejszy  dzieñ  w  moim  ¿yciu,  jak  to  te¿  mawia³a  Œ w i ê t a   J o a n n a
B e r e t t a    M o l l a,    dlatego    te¿    nieustannie    przebywaj¹c   w   obecnoœci   Pana   swego
w   œwietle   prawdy   Jego   przekazujê   duchowe   Dzie³o  Jego,  poprzez  które  nale¿y  siê  Mu 
wiekuista  chwa³a  i  czeœæ. 

S z a n o w n y    K s i ê ¿ e    K a r d y n a l e,      dziêki    nieskoñczonemu    mi³osierdziu 
Oblubieñca  Niebieskiego  jako  niestrudzona  aposto³ka  Ewangelii  Jego  zrealizowa³am  prawie 
w   ca³ej   pe³ni   testament   Jego   niestrudzenie   wspinaj¹c   siê   na   wy¿yny   œwiêtoœci,   które
przecie¿  osi¹gam  dziêki  ³asce  Ducha  Œwiêtego,   ale   nie   mogê   w   ¿aden   sposób  obudziæ
i   pobudziæ   Wasz¹  Eminencjê  wraz  z  moim  diecezjalnym  pasterzem  ks.  abp.  Stanis³awem 
Budzikiem  do  dzia³ania,  bo  jak  widaæ,  ¿e  ksiê¿a  pracuj¹  wed³ug  zegara  zmys³owego, a nie
nadprzyrodzonego.   To   jest   wprost   nieprawdopodobne,    ¿ebym   na   tak   wiele   wys³anych 
duchowych  listów  i  ksi¹¿ek do duchowieñstwa nie otrzyma³a najmniejszego odzewu w sprawie 



- 18 -

nadprzyrodzonej  misji  mej,   tak¿e   jestem   nad   wyraz  rozczarowana  tak¹  biern¹,  nieludzk¹ 
postaw¹  synów  Pana  naszego,   którzy   wymagaj¹  wiele  od  owiec  Bo¿ych,   a   sami  nic  nie 
wymagaj¹  od  siebie,   i   przez   takie   swoje   lekcewa¿¹ce   postêpowanie   nie   daj¹   dobrego
przyk³adu,  co  w  du¿ym  stopniu  rzutuje  na  os³abienie  pozycji  Koœcio³a. 

Boski   Uzdrowiciel  Jezus  Chrystus  bardzo  dobrze  wie,  ¿e  bardzo  cierpiê  duchowo
ze  wzglêdu  na  niesamowit¹  biernoœæ  duchowieñstwa  na  moje duchowe przesy³ki, dlatego te¿
wzmocnia  mnie  ³askami  swymi,  do  których  te¿  zaliczaj¹ siê mistyczne sny, tak¿e czerpiê si³y
i  natchnienia  z  Pana  mego,   który  znajduje  siê  w  twierdzy  duszy  mej,  w  zwi¹zku  z  czym
zjednoczona  z  cierpieniami  Ukrzy¿owanego  przezwyciê¿am  przeciwnoœci i cierpienia w Nim. 

Na  mej  kalwaryjskiej  drodze  troskliwa  i  wspó³czuj¹ca  Niepokalana pomaga mi trwaæ
w   jednej   jednoœci  z  niezwyciê¿onym  Synem  Swym  Jezusem  Chrystusem,   dziêki  któremu 
jestem   g³êboko   przesi¹kniêta   umi³owanym,   mi³osnym   duchem  Jego,  dlatego  te¿  poprzez
niewyczerpane  Ÿród³o  mocy  Jego  bez  ¿adnych  kompromisów idê za Nim, aby w pe³ni czasów 
pocieszyæ  zarówno  chorych,  cierpi¹cych,  jak  i  umieraj¹cych.

K  Droga  Eminencjo,  obdarzona  m¹droœci¹,  si³¹  i  pokojem Pana swego za stwórczym 
dzia³aniem  Jego  w  obecnym  liœcie  wyeksponowa³am w szczególnoœci  ³aski Bo¿e, aby Waszej
Eminencji  by³o  ³atwiej  wejœæ  w  Bosk¹  g³êbiê  wszechmocnego  Mistrza  Niebieskiego,  który 
przecie¿  wprowadzi³  duszê  m¹  w  wieczn¹  nieœmiertelnoœæ  Sw¹,  aby  w  Ÿródle  mi³osierdzia 
w  niez³omnej  mi³oœci  Jego  zawsze  dawa³a  ona  godne  œwiadectwo  Jego,  tak¿e  w tajemnicy
¿ycia,  œmierci  i  zmartwychwstania  Boskiego  Odkupiciela  wype³niam  ju¿ ostatnie wskazówki 
zwi¹zane  z  Dzie³em  Jego,   które   w   apostolskiej   gorliwoœci   i  odwadze  prowadzê  w  Nim 
o  podstawy  œciœle  teologiczne,  tak¿e  nigdy  nie  zabraknie  mi  nadziei  w  Panu naszym, który 
przecie¿  jest  Ÿród³em  wielkiej  mi³oœci,  nadziei,  pokrzepienia  i  odwagi.

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  i  do  Prokuratury 
Okrêgowej  ze  Szczecina,   i   gdy  tylko  otrzymam  dowód  nadania  wysy³ki  do  Watykanu,  to
wszystkie  te  listy  znajd¹  siê  równie¿  na  mej  stronie  internetowej.      

K  Po  zapoznaniu  siê   z   ca³¹  dokumentacj¹  oczekujê  odpowiedzi  ze  strony  Waszej
Eminencji  mówi¹cej  o  wszczêciu  procesu badawczego duchowego Dzie³a Pana naszego, które 
w  prawdzie  i  sprawiedliwoœci  Jego  prowadzê  w  Nim,   a   w   razie  jej  braku  i  tak  wkrótce 
napiszê  do  Waszej  Eminencji,   bo   mam   na   to   pozwolenie   od   Samego   Stwórcy,   abym
duchowymi   przesy³kami   pobudzi³a   Wasz¹   Eminencjê   do  kompetentnego  dzia³ania,  a  nie 
do  ignorowania,  co  wo³a  ju¿  o  pomstê  do  Nieba.  

      Szczêœæ  Bo¿e !

          Anna  Aniela  Flak
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