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Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Drogi   Arcybiskupie !   Na   mojej   ciernistej   i   mi³osnej   drodze   œwiêtoœci   obecnie 
przysz³a  chwila  walki  w  Imiê  Nieskoñczonego,  dlatego  te¿  moc¹  Jego  koñczê Dzie³o Jego, 
które  “ rodzê ”  ju¿  od  d³u¿szego  czasu,  ale  jak  widaæ  poród  przed³u¿a  siê  dla  dobra  jego, 
bo  przecie¿  wraz  z  moim  wewnêtrznym  dojrzewaniem, równie¿ dojrzewa Dzie³o Pana mego. 
              

Zgodnie   z   odwiecznymi   zamys³ami   Trójjedynego   Boga  dojrzewam  stopniowo  do
³aski   powo³ania   Dzie³a   Jego,  które  ca³e  ¿ycie  prowadzi³am  w  ukryciu,  i  które  pozwoli³o
duszy  mej  wejœæ  w  wymiar  wiecznoœci,  tak¿e  w  obecnej  dobie  czasu  z  pe³nym  oddaniem 
wype³niam  testament  Wodza  Niebieskiego  wzglêdem  duszy  mej. 

Mimo,  ¿e  prowadzê  jedynie  ¿ycie  na  pó³klasztorne  i nie jestem w klasztorze, i bardzo 
te¿  daleko  mi  do  œwiêtoœci,   ale  ³aski  mam  na  miarê  najwiêkszych  Œwiêtych,   bo  przecie¿ 
we  snach  dusza  ma  bardzo  czêsto  odchodzi  w  Bogu  od  cia³a,  czyli  na  ten  moment z woli 
mi³oœciwego   Pana   zosta³a   ona   poci¹gniêta   do   10 - go,   ostatniego   mistycznego  szczebla 
mi³osnej  Góry  Karmel,  o  czym  bardzo  dok³adnie  pisze  o  tym  znawca  nocy  ciemnej  wiary 
i  ducha   Œ w i ê t y   J a n   o d   K r z y ¿ a   w   “ Drodze  na  Górê  Karmel ”,  dlatego te¿ wiem 
jedno,  ¿e  dziêki  ³asce  Bo¿ej  wszystko  osi¹gnê,  co  jest  niezbêdne  do  tak wielkiego zadania, 
do  którego  zosta³am  odwiecznie  powo³ana.

Œ w i ê t y   J a n   o d   K r z y ¿ a    jako   jedyny   ze   wszystkich   Mistyków   pisze   tak 
jasno  o  tak  wprost  nieprawdopodobnej  i  tak  trudnej  do  zrozumienia  ³asce  Bo¿ej   à  propos 
odchodzenia  duszy  od  cia³a,  gdy  ona  jeszcze  na  sta³e  nie  opuœci³a  w  Bogu cielesnych krat,
tak¿e   mo¿na   wnioskowaæ,   ¿e   byæ   mo¿e   ten   wielki   Œwiêty,    chocia¿   nigdy   tego   nie 
napisa³  w  tych  dzie³ach,   które  zachowa³y  siê,   ¿e  prawdopodobnie  mia³  on  te  same  ³aski, 
co   obecnie   ma   dusza  ma,   ¿e   podczas  snu  opuszcza³a  ona  w  Bogu   cia³o,   bo  przecie¿,
¿eby   pisaæ   o   tak   niezmiernie   trudnych   sprawach   duchowych,    które   przekraczaj¹   nas 
umys³,   to  trzeba  to  doœwiadczaæ   czyli   pisaæ  na  podstawie  prze¿yæ  duszy  swej,   co  mogê 
sama  powiedzieæ  to  z  w³asnego  doœwiadczenia.

Mimo,   ¿e   jestem   na   ni¿szych   mistycznych  szczeblach,  ale  Stwórca  dosyæ  czêsto 
daje mi  ³askê  krótkotrwa³¹  z  najwy¿szego  szczebla,   ¿e  dusza  ma  momentalnie  przeskakuje 
w   Nim  wszystkie  mi³osne  szczeble  duchowej  Góry  Karmel,   aby   znaleŸæ  siê  na  10 - tym 
mistycznym   szczeblu,   i   aby   móc  wyjœæ  w  Nim  z  cia³a,  i  poznawaæ  w  Nim  niepojêtoœci 
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Jego   odwiecznie   zaprogramowane   dla   niej,   co   bardzo   dok³adnie  wyjaœnia  na  ten  temat
w³aœnie  mój  umi³owany  Przewodnik  duchowy   Œ w i ê t y   J a n   o d   K r z y ¿ a.          

Z  woli  Wszechwiedz¹cego  dusza  moja  otrzyma³a  ogrom  ³ask,  ¿e  wiele  niepojêtoœci
Jego  nie  mo¿e  ona  ogl¹daæ  w  swym  œmiertelnym,  tymczasowym  ciele,  dlatego  te¿ podczas
mistycznych   nocy   ona   tak  czêsto  opuszcza  w  Nim  cielesne  kraty,  aby  mog³a  ona  bywaæ 
w  nierozpoznawalnych,  nieœmiertelnych  tajemnicach  Jego.

Dusza   moja,   gdy   podczas   snów  opuszcza  w  Oblubieñcu  swym  pow³okê  cielesn¹, 
to  wiadomo,  ¿e  ona  przebywa  krótkotrwale  w  wiecznoœci,  która  nie  podlega  czasowi, i nie
zawsze  te¿  przebywa  ona  w  pe³ni  blasku  Pana  swego,   bo  ona  ma  najprzeró¿niejsze  ³aski, 
które   daj¹   poznaæ   jej,  co  znajduje  siê  za  zas³on¹  progu  œmiertelnego,   tak¿e   poprzez   to 
duchowe   Dzie³o  Umi³owanego   pragnê  zostawiæ  swój  d³ugi  testament  dla  potomnych,  aby 
chocia¿  odrobinê  przedstawiæ  im  tak  niepojête  sprawy  Niebios,   aby  ratowaæ  ich  dusze  od 
wiecznego  potêpienia.

W  mojej  heroicznej  pracy  Dzie³a  Ukochanego  Wspomo¿ycielka  Wiernych,  Gwiazda
Zaranna  w  pokornej  uleg³oœci  i  mi³oœci  wprowadzi³a  duszê  m¹  w  œwiêt¹,  mistyczn¹  wodê, 
jak  i  w  mi³oœæ  Syna  Swego,  abym  poprzez  ciemnoœci  ciemnej  nocy wiary i ducha wszystko 
odnosi³a  do  Ich  ¿ycia,  co  pozwoli  duszy  mej  osi¹gn¹æ  wieczne  zbawienie.

Na  swojej  mi³osnej  i  ciernistej  drodze  œwiêtoœci  z  zapa³em  i  z nienasycon¹ mi³oœci¹
Ukochanego   wszystko   wykonujê   w   Nim  Samym  dla  dobra  Dzie³a  Jego,  które  prowadzê 
w   Nim,   i   które   zbudowane   jest   na   Skale   i   Ewangelii  Jego,  tak¿e  trzeba  to  wszystko 
przestudiowaæ,  a  nie  spojrzawszy  pobie¿nie  pisaæ  w  swoim  duchu o swoich przemyœleniach, 
które  nie  maj¹  nic  wspólnego  z  rzeczywist¹  nauk¹  Pana  naszego,   co   ju¿   to   raz  mia³am
napisane   4  lutego  2008  roku   przez   Asesora   G a b r i e l e   C a c c i a,   do  którego  zreszt¹
nie    by³a    adresowana    przesy³ka,    tylko   do   Ojca   Œwiêtego   Benedykta  XVI - go,    który 
w   ówczesnym   czasie   nie   zapoznawszy  siê  z  Dzie³em  Bo¿ym  w  swoim   imieniu  os¹dzi³
mnie  nie  znaj¹c  sprawy,  myœl¹c  pewnie,  ¿e  wyda³  werdykt  za  ca³y  Koœció³, przez co wyda³
te¿  niepochlebn¹  opiniê  na  swój  temat.

W  takim  wielkim  duchowym  Dziele  Pana  mego,  to  tylko  dusza moja wie najwiêcej,
bo  przecie¿ wszystko przekazujê na podstawie jej prze¿yæ, i im g³êbiej ona wchodzi w tajemnice
Ukochanego,  tym  mniej  ona  wie;   i   tylko   to   ratuje   duszê   m¹,   ¿e  podczas  snu  ona  tak
czêsto   opuszcza   w   Panu   swym  czasoprzestrzeñ  i  poznaje  niepojêtoœci  w  nieskoñczonych
Przestworzach,  bo  ¿eby  nie  te  wprost  nieprawdopodobne  ³aski,  to  ona  nic by nie wiedzia³a, 
tak¿e  nic  nie  napisa³abym,  i  nie  mia³abym  te¿  tej  nadprzyrodzonej  misji. 

Mimo,   ¿e   dusza   moja   jest   jeszcze   w   czasie,   ale   zawsze   z  czasem  opuszcza³a 
ona  w  Chrystusie  pow³okê  cielesn¹  i  by³a  w  Przestworzach  Wszechmocnego  poza  czasem, 
i  ze  wszystkich   dusz   poza   duszami   Rodziców  swych  i  dusz¹  Babci  Katarzyny  Tañskiej, 
dusza  moja  najczêœciej  spotyka³a  siê  w³aœnie  z  dusz¹  B³ogos³awionego  Jana  Paw³a  II - go, 
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którego  dusza  od  samego  pocz¹tku  jest  w  Niebie,  i wszystkie te duchowe spotkania naszych 
dusz  mam  dobrze  udokumentowane  w  swoich  mistycznych  ksi¹¿kach.  

K  W  duchowym,   i  ju¿  historycznym  obecnym  liœcie  z  9. 10 . 2012 r.  skierowanym
do  nowego  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary,   jedynie  tylko  za  pomoc¹  œwiêtych  znaków 
czasu   w   ca³ej   pe³ni   rozwia³am    nawet   najmniejsze   w¹tpliwoœci,    co   do   prawdziwoœci 
prowadzenia   mej   nadprzyrodzonej   misji,   do   której  dojrza³am  w  Panu  naszym,  tak¿e  ten
duchowy  list  wraz   z   listem  skierowanym  do  Ojca  Œwiêtego,  jak  i  do  Waszej  Ekscelencji 
za  ¿ycia  mego  po  otwarciu  przewodu  badawczego  Dzie³a  Stwórcy,  mog¹ byæ one wszystkie
przekazane   w   obecnej   dobie   czasu   na   ca³¹  wspó³czesn¹  Sodomê  i  Gomorê,  oczywiœcie 
za  zgod¹  Ojca  Œwiêtego,   co  zaznaczy³am  te¿  na  ten  temat  w³aœnie  w  tej  duchowej  jakby 
publikacji,  bo  dziêki  niej  wielu,  ale  to  wielu  przejrzy  na  oczy  cia³a,  jak  i  duszy.

Z  woli  Trójjedynego  Boga  otrzymam  i  ci¹gle  otrzymujê  ogrom  znaków czasu i ³ask, 
które   pozwol¹   mi   doszczêtnie   powaliæ  zak³aman¹,   brutaln¹   indoktrynacyjn¹   propagandê 
obecnego  totalitaryzmu,  który  wzdryga  siê  na  sam¹  myœl, aby przebudziæ siê do drogi pokuty 
i  przebywania  w  bólu  prawdy,  tak¿e  ci¹gle  mam  dostarczon¹  odpowiedni¹ iloœæ informacji, 
i  wszystko  mam  bardzo  dobrze  opracowane  w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach,   i   wszystkie 
wiadomoœci  Bo¿e  wraz  z  mistycznymi  cyframi,   jako  œwiêtymi  znakami  czasu,  podawa³am 
i  interpretowa³am  w  oparciu  o  Pismo  Œwiête  i  dzie³a ascetyczno - mistyczne w œwietle wiary 
katolickiej,  jedynej  prawdziwej  w  ca³ym  Wszechœwiecie.

M i s t y k a    l i c z b   na   sta³e   jest   wpl¹tana  w  moje  mistyczne  ¿ycie,  bo  przecie¿ 
te  mistyczne,   œwiête   cyfry  s¹  œwiêtymi  znakami  czasu,   które   rozœwietlaj¹  i  jednoczeœnie
potwierdzaj¹   moj¹   duchow¹   misjê,   któr¹   ju¿   bardziej   doszlifowa³am,  aby  by³a  ona  jak
najlepiej   dopracowana   na   chwa³ê   Pana   naszego,   który   przecie¿   zawsze,  ale  to  zawsze 
zsy³a   na   wybrane   owce  Swe   cierpienia,   ciêcia,   udrêki ... ,   aby  uprzystêpniæ  drogê  ³asce 
Swej.

Kap³an  Niebieski  przekaza³  duszy  mej  ju¿  wiele tajemnic Swych, które tak naprawdê 
s¹  jedynie  niewielkim  r¹bkiem  tajemnic  Jego,   tak¿e  je¿eli  chodzi  o  przekazanie  tajemnicy
Trójk¹ta   Bermudzkiego,   to   na   obecnym   etapie  mojej  drogi  doskona³oœci  przekaza³am  j¹ 
w  obecnym  liœcie  do  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  na  podstawie  widzialnych znaków 
czasu  niewidzialnego  Pana  naszego,   który   poprzez   te  b³ogos³awione  znaki  przemawia  do 
dzieci   Swych,   i   utwierdza   je   w   przekonaniu  o  narzêdziu  wybranym  przez  Niego   czyli
duszy  mej. 

Wiele  proroctw  Bo¿ych  jest  ju¿  wczeœniej  ukrytych  w  znakach  czasu,   bo   przecie¿ 
Nowy  Testament  ukryty  jest  w  Starym,  co  œwiatli  teologowie  o  tym  bardzo dobrze wiedz¹, 
i  wiele  te¿  proroctw  jest  przepowiedzianych  przez  nad  wyraz  Bogobojne  owce  Bo¿e, które 
za  ¿ycia  swego  s¹  ju¿  œwiêtymi,  i  tak  np.  Œwiêty  Ojciec  Pio,  jak  i  te¿ ks. Edward Zacher, 
a   nawet  Prymas  Polski  Stefan  Wyszyñski  przepowiedzieli  ówczesnemu  Karolowi  Wojtyle, 
¿e  on  zostanie  Papie¿em.  W  1970 r.  ksi¹dz  Edward  Zacher,  który  by³  nauczycielem  religii 



- 4 -

jego   wyg³asza³   kazania  na  wszystkich  prymicjach  jego,  i  na  ostatniej  prymicji  jego  rzek³, 
¿e  zosta³o  mu  do  wyg³oszenia  jeszcze  tylko  jedno  kazanie,  kiedy on zostanie papie¿em,  ale 
ówczesny  kardyna³  K. Wojty³a  odrzek³,  ¿e  szóstego  kazania  nie  bêdzie  ( “ Cuda Jana Paw³a 
II - go  na  drodze  do  œwiêtoœci ”,  nr. 1 ),   natomiast   15. 08. 1963 r.,   gdy   podczas  koronacji 
Matki  Boskiej  LudŸmierskiej  wypad³o  Maryi  ber³o,  to  schwyci³  je  bp. Wojty³a,  a  wówczas 
Prymas  Polski  Stefan  Wyszyñski  rzek³  prorocze  s³owa:   “  Matka  Bo¿a,  Karolu,  odda³a   Ci 
w³adzê ”,   i   w  15  lat  póŸniej  s³owa  te  sprawdzi³y  siê  ( Nasz  Papie¿,  Kronika  Pontyfikatu, 
Rok  1 ).  

Je¿eli  chodzi  o  moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê,   to   przepowiedzia³a   mi   j¹  Prze³o¿ona 
klasztoru   w   klasztorze   klauzurowym   Karmelu  w  Czêstochowie,   gdzie   by³a   te¿   obecna
jeszcze  jedna  zakonnica  z  tego  zakonu, gdy mia³am u niej audiencjê  8. 10. 1989 r.,  w wigiliê 
mojej  krzywdy  moralnej  z  9. 10. 1985 r.   Kiedy  w  ówczesnym  czasie  prosi³am  Prze³o¿on¹, 
do    której    zreszt¹    wczeœniej    te¿   pisa³am,    aby   przyjêto   mnie   do   tego   umi³owanego 
kontemplacyjnego   zakonu,   pomimo   odmownej   odpowiedzi   w   liœcie,   oraz  powiedzia³am 
dos³ownie w nie wiêcej jak w 3 - ech zdaniach o swoim odwiecznym powo³aniu,  o  czym bardzo
dok³adnie piszê  w  ¡ Dziele  ascezy  mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ¢ 
w zeszycie  nr. 6 D, str. 8,  i  nie  bêdê siê ju¿ tutaj powtarza³a,  

                 tak¿e  ta  œwiêtobliwa  Prze³o¿ona 
zaakceptowa³a moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê, i a¿ z 5 razy ( 5 przykazañ koœcielnych) powiedzia³a 
mi,  i  cytujê  jej  s³owa:   ¡ Pani  ma  wiele  zrobiæ  dla  œwiata.   Pani  jest  dla  œwiata,  i  jeszcze 
wiele   ma   pani   zrobiæ   w   swoim   œrodowisku  ¢,   a    ostatnie   jej   zdanie   na   po¿egnanie 
brzmia³o:  ¡  Niech  pani  sobie  zapamiêta  -  pani  ma  p³ywaæ  i  wiele  zrobiæ  dla  œwiata. ¢
 

Tak¿e  ta  Bogobojna  Prze³o¿ona  wszystko  mi  przepowiedzia³a,  bo ci¹gle trzymam siê 
swojego  Przewodnika  Mistycznego  Œwiêtego  Jana  od  Krzy¿a,  którego nauka zosta³a na sta³e
odciœniêta  w  duszy  mej,   a   poza   tym   p³ywa³am   naukowo  po  Oceanach   œwiata,   co  by³o
niemo¿liwoœci¹  na  ludzki  rozum,  a  ponadto  bez  ¿adnej  wspó³pracy  z  nikim  sama  zajê³am
siê  teologi¹   pod   nadzorem  niezast¹pionego  Teologa  jakim  jest  Sam  Jezus  Chrystus,  aby
w   obecnym   czasie   w   Osobie   Jezusa   Chrystusa   Pana   naszego   moc¹   Ducha   Œwiêtego 
przekazaæ   teologom  ca³e  swoje  odwieczne  powo³anie,   którzy   bêd¹   musieli   to   wszystko
rozpatrzeæ  w  d³ugim  teologicznym,  badawczym  procesie  w  Kongregacji  Nauki  Wiary.

Z  Z  Z  Szanowna  Ekscelencjo,   Rodzice   Niebiescy  do  Swoich  dzieci  przemawiaj¹ 
zawsze  za  pomoc¹ strumieni wody ¿ywej (J 7, 38 ),  które  s¹  œwiêtymi znakami pochodz¹cymi 
z  Nieba,   tak¿e   mistyka  liczb   oœwietla   mi   moje  odwieczne  powo³anie,  i  po  zapoznaniu 
siê   z   duchowym   listem   do   Prefekta   Kongregacji    Nauki  Wiary,  który  napisany  jest  na 
36  stron,   nie   bêdzie   ju¿   Wasza   Ekscelencja   mia³a   jakichkolwiek   w¹tpliwoœci,   co   do 
prawdziwoœci  prowadzenia  mej  nadprzyrodzonej  misji.   

Jedynie  poprzez  œwiête  znaki  czasu,  œwiête  cyfry  Bo¿e  (  3,  7,   9,   10,   11,  13,  14, 
15,  33,  40 ...  ),   które    zawarte   s¹   w   Piœmie   Œwiêtym   w   powi¹zaniu   z   przyrodzonym
œwiatem   mo¿na   przekazaæ   œwiatu  nie  tylko  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego,   ale  i  inne 
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tajemnice  Niebios,   które   pozna³a  dusza  ma  w  Chrystusie,  gdy  we  œnie  na  czas  okreœlony
opuœci³a  ona  w  Panu  swym  cielesn¹  pow³okê.

Na   mojej  ciernistej   i   mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  mam  nie  tylko  te  œwietliste  znaki
czasu  zawarte  w  tych  powy¿szych  mistycznych  cyfrach,   ale  równie¿  w  innych  cyfrach,  co
zawsze  je  logicznie  zestawiam,   tak¿e  wszystkie  znaki  czasu  powi¹zane  s¹  w  jedn¹  logikê 
i   to  bardzo  œciœle,  ¿e  ¿aden  cz³owiek  nie  mo¿e  ich  w  jakikolwiek sposób zakwestionowaæ 
czy  poddaæ  w  w¹tpliwoœæ,  i  te  œwiête  znaki  czasu  poprzez  Mamê  Niebiesk¹  i  Pana Jezusa
powtarzaj¹  siê  w  moim  ¿yciu  wiele,  wiele  razy  ( piszê,  co  wa¿niejsze ),  tak¿e  wszystko to 
jest  powi¹zane  i  tworzy  nadprzyrodzon¹  ca³oœæ.                     

W  swoich  duchowych  listach  ju¿  raz  pisa³am,  ale  jeszcze raz powtórzê, ¿e wszystkie 
œ w i ê t e   z n a k i   c z a s u   zawsze  s¹  w  odpowiedni  sposób  dostosowane  do  mentalnoœci 
ka¿dego  pokolenia,  aby  odpowiedzieæ  na  pytania,  a  w  wypadku duszy mej, te b³ogos³awione 
œwiec¹ce   i   widzialne  znaki  Bo¿e  potwierdzaj¹  moje  odwieczne  powo³anie,   które  zmierza 
do  ods³oniêcia  œwiatu  nie  tylko  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  ale równie¿ niewielkiego
r¹bka  tajemnic  Umi³owanego,  które  znajduj¹ siê za progiem wiecznej œmiertelnoœci i dostêpne 
s¹  jedynie  dla  dusz  bez  pow³oki  cielesnej,  dlatego  te¿  obowi¹zkiem   Koœcio³a  jest  badanie
tych  œwiêtych  znaków  czasu  i  wyjaœnianie  je  w  œwietle  Ewangelii,  jak  ja ca³y czas to robiê, 
¿eby  wszystko  by³o  jasne,  jak  to  podaje  II - gi  Watykañski  Sobór.

Moje    b³ogos³awione   i   jednoczeœnie    najszczêœliwsze,    chocia¿   na   ludzki   rozum
najboleœniejsze   wydarzenia   na   tym   ziemskim   padole,   to   by³y   dwie   przeszywaj¹ce  nad 
wyraz  bolesne  strza³y:  pierwsza,  to wizja  z  diab³em  19. 03. 1976 r. (opis w zeszycie  nr. 3 E), 
a  druga,  która  by³a  w  9 lat  póŸniej  tj.  9. 10. 1985 r.  zwi¹zana  z  bezprawnym nie nadaniem 
mi  stopnia  doktora  po  obronionej  3 miesi¹ce  wczeœniej  pracy  doktorskiej  ( opis  w  folderze
Doktorat).  Obie  te  przeszywaj¹ce  mistyczne  strza³y  by³y  moimi  narodzinami  do  Pana mego 
za  pomoc¹  niezast¹pionej  Niebieskiej  Przewodniczki,   która  jako  niewidzialna  dla   naszych 
zmys³ów  w  moim  przypadku  zosta³a  ukryta  w  widzialnym  znaku  czasu  tj. w cyfrze 9, która 
reprezentuje  J¹  Sam¹. 

Boski  Oblubieniec   jest   dla   duszy   mej  niewymownym  œwiat³em  i  mi³oœci¹,  i  gdy
we  œnie  ona  tak  czêsto  opuszcza  czasoprzestrzeñ  w  Nim,  to  przecie¿  poprzez uczestnictwo
staje  siê   ona   Nim   Samym,   i   On   dzia³a   w   niej  i  kieruje  ni¹,  i  te  b³ogie,  krótkotrwa³e 
chwile,  które   nie   podlegaj¹   czasowi   daj¹  poznaæ  jej  bezmiar  potêgi  i  mocy  Ukochanego 
w  Chwale  Jego,   gdzie  ona  doznaje  zaœlubin  mistycznych  z  Nim.   Najszczêœliwsze   chwile 
dla  duszy  mej   to   s¹   szczególnie   takie,   gdy  ona  znajduje  siê  poza  cia³em,   bo  wówczas 
jest  ona  taka  wolna  i  swobodna  w  Panu  swym,  który  nieustannie  wprowadza  j¹ w bezmiar 
³ask  Swych,  które  przepojone  s¹  mi³osiern¹,  wieczn¹  mi³oœci¹  Jego. 

Jako   duchowa   córka   Boskiego   Oblubieñca   na  swojej  drodze  doskona³oœci,  która 
by³a  urodzajna  w  ofiary,  cierpienia,  jak  i  upokorzenia  przechodzi³am  wiele œmierci w sobie,
ale   w   prawdzie,   wolnoœci  i  sprawiedliwoœci   zawsze   pod¹¿a³am  i  pod¹¿am  krok  w  krok 
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za  Ukochanym,   aby   dusza   moja   mog³a   przebywaæ   w   wy¿ynach  nadnaturalnych  jeszcze 
w  Przedsionku  Nieba,   zanim   znajdzie   siê   ona   na   sta³e  w  wiekuistych  szczêœliwoœciach 
Pana  naszego.

Z  woli   Ukrzy¿owanego   dusza   moja  wesz³a  nie  tylko  w  misterium  mêki  Jego,  ale
równie¿    w   misterium   wszystkich   tajemnic   Jego,  dlatego  te¿  poprzez  obcowanie  z  Nim 
z  pomoc¹  Ró¿y  Duchowej,  Maryi  moje  energie  duchowe  przekszta³caj¹  siê  w twórcz¹ moc 
heroicznej  mi³oœci,  tak¿e  jestem  gotowa  do  jak  najwiêkszych  czynów  w  Imiê  Pana  swego.

Pod   wp³ywem   Ducha   Œwiêtego   nasunê³a   mi   siê  taka  drogocenna  myœl  zwi¹zana 
ze  znakami  czasu,  a  dotyczy ona B³ogos³awionego Jana Paw³a II - go,  tym bardziej, ¿e minê³a
ju¿  7 - ma  rocznica  œmierci  jego,  a  mianowicie  jak  wyczyta³am w czasopiœmie  “ Cuda  Jana 
Paw³a   II   na   drodze   do   œwiêtoœci ”   nr. 13    à   propos   Œwiêtej   Jadwigi   Andegaweñskiej 
królowej,    ¿e    �  Jan   Pawe³   II   darzy³   tê   polsk¹   w³adczyniê   szczególn¹   czci¹.    O³tarz 
z  krucyfiksem królowej Jadwigi w katedrze na Wawelu by³ przez lata jednym z najwa¿niejszych 
miejsc   jego   modlitwy.  Podobno   u   jego   stóp   m³ody   Wojty³a   podj¹³   w  1942 r.  decyzjê 
o  wst¹pieniu  do  seminarium  duchownego   ,  

      i  ta œwiêtobliwa Królowa Polski w wieku 10 lat 
16 paŸdziernika  1384 r.  zosta³a  koronowana  na  królow¹  Polski, a przecie¿ 16 paŸdziernika
1978 r.  o  godz.  16. 16   ówczesny   kardyna³   Karol   Wojty³a  zosta³  wybrany  i  namaszczony 
przez  Pana  naszego  na  Stolic¹  Piotrow¹, i w³aœnie on zarówno beatyfikowa³ (31 maja 1979 r),
jak  te¿  i  kanonizowa³  ( 8 czerwca 1997 r. )  tê  Bogobojn¹  Królowê  Polski.

Jak  z  tego  powy¿szego  zestawienia  wynika,  ¿e  ju¿  prawie  600 lat  temu  by³y ukryte
znaki  czasu,  co  do  wyboru  tak  wielkiego  Papie¿a,  jakim  by³  B³ogos³awiony  Jan  Pawe³  II,
i   do   tego   przyczyni³a  siê   miêdzy  innymi  i  ta  Œwiêta  Jadwiga  Królowa,  która  da³a  swój
widzialny  znak  z  niewidzialnego  œwiata  poprzez  tê  ukryt¹  cyfrê  16,  i  o  tej  te¿  mistycznej
cyfrze  16   piszê    w    obecnym    liœcie    skierowanym   do   obecnego   nowego   ju¿   Prefekta
Kongregacji  Nauki  Wiary,   z   któr¹   jestem   zwi¹zana,  i  która  poœwiadcza  moje  odwieczne 
pos³annictwo.   

   Tak   na   marginesie   dodam,   co   te¿   jest   znakiem   czasu,   ¿e  Drzwi  do  Bazyliki 
Œwiêtego   Piotra   w   Watykanie   ozdobione   s¹   16 - ma   p³askorzeŸbami  przedstawiaj¹cymi 
sceny   biblijne,    tworz¹cymi   opowieœæ  o  odkupieniu  i  przebaczeniu  ( Kronika  Pontyfikatu, 
Nasz   Papie¿,   Rok  5 ),    a   ponadto   pod   kopu³¹   Bazyliki   Œwiêtego   Piotra   znajduje   siê 
16  wielkich  prostok¹tnych  okien,  doprowadzaj¹cych  œwiat³o  do  wnêtrza  Œwi¹tyni  ( Kronika 
Pontyfikatu,  Nasz  Papie¿,  Rok  14 ),  co  jest  widocznym  znakiem z Nieba,  ¿e B³ogos³awiony 
Jan   Pawe³   II - gi   by³   odwiecznie  przygotowany  na  Stolicê  Piotrow¹,  który  ze  wszystkich 
Papie¿y  najwiêcej  zrobi³  dla  Koœcio³a Pana naszego, a na potwierdzenie tej mistycznej 16 - tki
Ojciec  Niebieski  zes³a³ jeszcze jeden znak czasu,  ¿e  16  paŸdziernika  1978 r.  zosta³ zdobyty 
szczyt   Mount  Everest  przez  polsk¹  alpinistkê  Wandê  Rutkiewicz,   która  wesz³a   na   niego
jako   pierwsza   Europejka,   i   jako   trzecia  kobieta  na  œwiecie,   a   13 maja  1992 r.  zaginê³a 
ona  na  stokach  Kanczendzongi  w  Himalajach.
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B³ogos³awiony  Jan  Pawe³  II - gi  zanim  zosta³  Papie¿em,   to  dosyæ  czêsto  przebywa³
w  klasztorze  w  Tyñcu  w  rocznicê  swoich  œwiêceñ  kap³añskich  czy  te¿ na rekolekcjach, i to 
zawsze   w   domu   goœci   w   pokoju  nr.  16  ( Kronika  Pontyfikatu,   Nasz  Papie¿,   Rok  15 ), 
i  poprzez  ten  ukryty  drobny  znak  czasu  Zbawiciel  przygotowa³  go  do wielkiej 16 - tki, jaka 
wydarzy³a  siê  16  paŸdziernika 1978 r.  o  godz.  16. 16,  a  ponadto  przez  16 lat   od  1962  do 
1978 r.,    a¿   do   samego  wyboru   jego  na  Papie¿a  spêdza³  on  w  roku  2 tygodnie  w  domu 
szarych   urszulanek   na   Jaszczurówce  w  Zakopanem,  ¿eby  pojeŸdziæ  na   nartach  ( Kronika 
Pontyfikatu,  Nasz  Papie¿,  Rok  26 ).

Wszystkie    widzialne    znaki    czasu    od    niewidzialnego   Pana   naszego   wskazuj¹, 
¿e  obecnie  nasta³a  ca³kowita  pe³nia  na  og³oszenie  œwiatu  prowadzenia  mej nadprzyrodzonej 
misji,  która  prowadzona  by³a  w  ukryciu  od  samego  pocz¹tku  pontyfikatu  B³ogos³awionego 
Jana  Paw³a  II - go,   a   obecnie   ju¿   jawnie   dalej   jest   kontynuowana  w  dobie  pontyfikatu 
Benedykta   16 - go   urodzonego  16 - go  kwietnia  1927 r.,    tym   bardziej,   ¿e   obaj  Ojcowie 
Œwiêci  powi¹zani  s¹  mistyczn¹  cyfr¹  16.   

  Pod    wp³ywem    Ducha    Œwiêtego   w   obecnych   duchowych   listach    skrupulatnie 
relacjonujê  œwiête  znaki,  aby  potwierdziæ  prawdziwoœæ  mej  duchowej  misji,  i pragnê w tym
miejscu   dodaæ   kolejny   wa¿ny   znak   czasu,   a   mianowicie,    gdy    podzielimy   pontyfikat 
B³ogos³awionego   Jana   Paw³a   II - go   na   lata,   miesi¹ce   i   dni,    to    wówczas    wychodzi 
-   26  lat   5  miesiêcy   i   16  dni    czyli    ta   koñcowa   liczba  dni  jest  kolejnym  widzialnym 
znakiem  czasu  od   niewidzialnego  wszechpotê¿nego  Stwórcy,   który   dziêki  m¹droœci  Swej
odcisn¹³  na  pontyfikacie  jego  mistyczn¹  cyfrê  16,  wprowadzaj¹c  j¹  do  duchowych 16 - tek, 
które  potwierdza³y  jego  odwieczn¹  misjê. 

Ten  mistyczny  ³añcuch  mistycznej  cyfry  16  przeszed³  i  na  duszê  m¹,   aby  nie  by³o 
cienia  w¹tpliwoœci  o  jej  odwiecznym  powo³aniu  do tak wielkiego duchowego Dzie³a Bo¿ego, 
bo  przecie¿  prowadzona  by³am   przez   16  lat   przez   mojego   by³ego   sta³ego  Spowiednika 
Œwiêtej  Pamiêci  ks.  kanonika  Henryka  Œwierkowskiego,  który  16  stycznia 2003 r.  w  wieku 
89 lat  zasn¹³  w  Bogu,  a  ponadto  z  woli  Pana  naszego  prawie  przez  16 lat  mieszka³am  na 
Key  West  na  Florydzie  w  Stanach  Zjednoczonych,   a   wliczaj¹c   mój   pobyt  w   Miami,  to 
równo  przez  16  lat  mieszka³am   “  w   zasiêgu   rêki  ”   Trójk¹ta   Bermudzkiego.  Z  dat¹  te¿ 
16 stycznia 1984 r. zosta³a wydana moja ksi¹¿eczka ¿eglarska przez Urz¹d Morski w Szczecinie, 
a   ponadto   na   wyspie   Barbados  na  zaproszenie  University  of  Miami  16  wrzeœnia  1992 r. 
rozpoczyna³am  seriê  rejsów  na  zachodniej  pó³kuli. 

W  1382  r.  16 - tu  Paulinów  z  Wêgier  przyjecha³o  do  Polski   i  przywioz³o  ze  sob¹ 
przecudowny  Obraz Matki Bo¿ej. ;  16. 04. 1430 r.  dokonano  napaœci na jasnogórski Klasztor.;
Œwiêty   Pawe³   z   Teb   maj¹c   16  lat   uda³  siê  na  pustyniê,   na   której   przebywa³  90 lat. ; 
16  suwerennych  pañstw  wchodzi  w  sk³ad  Brytyjskiej  Wspólnoty  Narodów. ;     Od  stycznia 
1999 r.  w  Polsce  istnieje  16 województw. ;   Nr. 16,  to  by³ mój numer czytelniczy z biblioteki 
katolickiej  Bo¿ego  Cia³a  ze  Szczecina. ;    Mia³am  16  lat,   gdy  statek  kosmiczny  Apollo 11
wyl¹dowa³ po raz pierwszy na Ksiê¿ycu  i  to  6 dni przed moimi imieninami,  bo  20. 07. 1969 r. 
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Ostatni   raz    przed   krzywd¹   moraln¹   z   9. 10. 1985 r.   le¿a³am   w   szpitalu   na  ul.
Jaczewskiego  w  Lublinie  od   3. 10.   do   16. 10. 1976  r.,  najpierw  na  gastrologii,   a póŸniej 
po   konsultacji  chirurgicznej  zosta³am  przeniesiona  na  chirurgiê,  w  której  16  paŸdziernika 
1976 r.  mia³am  operacjê  na  woreczek  ¿ó³ciowy,   i   tam  le¿a³am  do  30. 10. 1976 r.  W  tych 
dwóch  cz³onach  daty  tj.  3. 10.   i   16. 10. 1976  r.   ukryte  s¹  wielkie  proroctwa  czyli  œwiête 
znaki  czasu,   które   przepowiada³y   œmieræ   mojej   drogiej  Babci  Katarzyny  Tañskiej,  która 
zasnê³a  w  Panu  naszym  w  8 lat  póŸniej   tj  3. 10. 1984 r.   oraz   w  2 lata  póŸniej  tj.  16. 10.
1978  r.  wybrano  kard.  Karola  Wojty³ê  na  Stolicê  Piotrow¹  jako  Jana  Paw³a  II - go, a poza 
tym   by³a   to   te¿   zapowiedŸ   mojej  krzywdy  moralnej,   która   wydarzy³a  siê  9  lat  póŸniej
pomiêdzy  tymi  wymienionymi  datami  tj.  9. 10. 1985 r.,  i  to  jest  znakiem  czasu, bo poprzez 
te  9 - tki  Niepokalana  da³a  znaæ  o  Sobie.  

Tak   na   marginesie   dodam,   ¿e   dusza   Taty   mego   z   zaœwiatów   po  raz  pierwszy
przemówi³a  do  mnie  w  mistycznym  œnie  16 . 05. 1989 r.  ( zeszyt  nr.  6  B ),   i   te  g³êbokie, 
o proroczym znaczeniu zdania ( w sumie 18 s³ów ) dotyczy³y  ca³ego  mojego ziemskiego ¿ycia. ;
Kiedy  16  miesiêcy  przed  œmierci¹  moja  Mama  powa¿nie  zachorowa³a, to stwierdzono u niej 
nowotwór,   o   czym  piszê  w  zakoñczeniu  “ Dzie³a  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy
Trójk¹ta  Bermudzkiego.”  Zarówno Mama, jak i Tata zmarli w niesamowitych bólach z powodu 
choroby   nowotworowej   i   to   ostatniego   stadium,  z  tym,   ¿e  Mama  bardziej  cierpia³a,  bo 
mia³a  wykonane  a¿  3 operacje  tu¿  przed  œmierci¹,   które   zwiêkszy³y   jedynie  niewyra¿alne
boleœci,  dziêki  którym  mog³a  ona  zakosztowaæ  prawdziwych  Chrystusowych  cierpieñ.

11  lat  ( cyfra  11  symbolizuje   Pana   Jezusa )  przed   wyborem  Jana  Paw³a  II - go  na 
Stolic¹  Piotrow¹,  w  wigiliê  tego  pamiêtnego  dnia  tj.  15 paŸdziernika 1967 r.  ( 6 dni  przed
moj¹  moraln¹  krzywd¹  z  9. 10. 1985 r. ),   w   niedzielê   wraz   z   moj¹   siostr¹  Basi¹,   która 
wówczas  mia³a  11,  a  ja  14  lat,   przyjê³yœmy   Sakrament   Bierzmowania,   który  zosta³  nam 
udzielony   przez   ówczesnego   biskupa   Boles³awa  Pylaka  w  Koœciele  Niepokalanego  Serca 
Maryi  i  Œwiêtego  Franciszka  na  Poczekajce  w  Lublinie.

Z  woli  S³owa  Wcielonego  wesz³am  w  g³êbsze  g³êbiny  Jego,  tak¿e  ju¿ nie rejestrujê
tak  czêsto  œwiêtych  znaków  czasu,  które  przedstawia³am  na  ni¿szych  szczeblach  mej  drogi
doskona³oœci,   bo  wówczas  one  by³y  potrzebne,   aby  grzeszny  œwiat  uwierzy³,  ¿e  Pan  nasz 
Jezus   Chrystus   pos³a³   mnie   miêdzy  “ wilki ”,   gdzie  z³oœæ  i  zawiœæ  ludzka  jest  perfidnie
interpretowana,  bo  przecie¿  wymierzona  w  naturalne  prawa  przyrody  i  prawa  Jego. 

B³ogos³awiony  Jan  Pawe³  II - gi,  który  1. 11. 1946 r.  ( 3 jedynki )  zosta³  wyœwiêcony 
na  ksiêdza,   a   wybrany   na   Papie¿a   w   kolegium  kardynalskim  sk³adaj¹ce  siê  ze  111 - tu 
( 3 jedynki )   konklawistów,   a  beatyfikowany  by³  1. 05. 2011 r. ( 3 jedynki ),  odwiecznie  by³
przeznaczony  przez  Trójcê  Œwiêt¹  ( 3 Osoby Boskie w Jednej Osobie )  na  Stolicê  Piotrow¹, 
za  pontyfikatu,  którego  realizowa³am  Dzie³o Niebios dotycz¹ce ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta 
Bermudzkiego ( 3 boki  trójk¹ta ).  

Gdy  piszê  w  Imiê  Pana  swego,  to  zawsze  pod  natchnieniem  Œwiêtego  Ducha  Jego, 
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i  gdy  nie  mam  mocy  Jego,  to  wiadomo,  ¿e  nic  z  siebie  nie  napiszê,  a  skoro  otrzyma³am 
³askê  do  wype³nienia  duchowego  Dzie³a  Ukochanego,  to   wiadomo,  ¿e   wype³niê   go,  i  to 
do  ka¿dej  litery  S³owa  Jego,  tak¿e  nikt  nie  jest  w  stanie  przeszkodziæ  mi  w czymkolwiek, 
bo   przecie¿   wszystko   wykonujê  z  wol¹  Stwórcy,   któremu  nikt  nie  mo¿e  sprzeciwiæ  siê, 
dlatego  te¿  wiem,  ¿e  zwyciê¿ê  wszystko  z  ³ask¹  Wszechmocnego.

Parê  godzin  dziennie  siedzia³am  przy  komputerze  i  rozpalona roz¿arzon¹ mi³oœci¹ do 
Pana   swego   czytam   zdanie   po   zdaniu,   aby   w   miarê   swoich   mo¿liwoœci  dokonaæ  ju¿
ostateczn¹   korektê   Dzie³a  Jego,   w   którym   zaœwiadczam  o  swojej  nadprzyrodzonej  misji 
wobec   ca³ego   zniewolonego   œwiata,  w  którym   owce  Bo¿e  dusz¹  w  sobie  g³os  sumienia 
i  nagminnie  toleruj¹  z³o.  Robienie  korekt  mia³o  dla  duszy mej  moc  lecznicz¹  i  zbawienn¹, 
bo   nauczy³o   mnie   p o k o r y,    poza    tym   nabra³am   wiêkszej   rutyny   w   pisaniu   o   tak
niepojêtych  sprawach  Bo¿ych,  a  ponadto  przypomnia³am  sobie  tak  trudn¹ wiedzê mistyczn¹
najwiêkszych  Mistyków  i  Ojców  Koœcio³a,  która ugruntowa³a siê we mnie, tak¿e sprawdzaj¹c 
to  wszystko  sercem  duszy  i  cia³a  w  Panu  swym  uzyska³am  wy¿szy  stopieñ wtajemniczenia 
tak  niepojêtych  spraw  Jego,   które   nie   podlegaj¹   naszemu   rozumowi,  i  nie  mieszcz¹  siê 
te¿  w  pojêciach,  ani  te¿  w  formach,   dlatego  te¿  ukocha³am  to  duchowe  pisanie,  bo  piszê
w  Ukochanym,  który  jest  we  mnie  i  przy  mnie.

Poprzez   teologiê   podstawowych   prawd  wiary,  metafizyki  bytów, ....   oraz   poprzez
³askê  uœwiêcaj¹c¹,  cnoty  wlane   i   dary  Ducha  Œwiêtego   przesz³am   d³ug¹   drogê   rozwoju 
duchowego,  aby  móc  pod  wp³ywem  Ducha  Œwiêtego  umiejêtnie  odczytywaæ  znaki  czasów,
które  potwierdzaj¹  moje  odwieczne  powo³anie,   mówi¹ce  o  niematerialnych  sprawach  Pana 
naszego.

Nasz  najukochañszy  i  niezast¹piony  Jezus Chrystus ju¿ w znakach Starego Testamentu
by³  przepowiedziany,  tak¿e  ja  równie¿  mia³am odwiecznie przygotowanych swoich ziemskich 
rodziców,  którzy  ju¿  poprzez  swoje  znaki  czasu  przepowiada³y  moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê, 
co   poprê   to   dowodami  w  po³¹czeniu  z  Ewangeli¹,   a   mianowicie   14 - go  lutego  1925 r.
urodzi³  siê  mój  Œwiêtej   Pamiêci  Tata  Edward,   a  14 - go  marca  1927 r.  urodzi³a  siê  moja
Œwiêtej   Pamiêci   Mama  Józefa,    i    œlub  koœcielny  wziêli  oni   14 - go  kwietnia  1952 roku, 
a   przecie¿   przy   14 - tej   stacji   Odkupiciel   oddaje   za   nas   ¿ycie,  i   przy  tej  stacji  drogi
krzy¿owej  zostaje  pochowane  Cia³o  Jego  do  Grobu,  a  ponadto  Chrzest  Polski  datuje siê na 
14  kwietnia  966  rok.  ;     Prawie  w  14 - t¹  rocznicê  œmierci  mojej Babci Katarzyny Tañskiej
umiera  jej  córka  Józefa,  czyli  moja  Mama,   a   poza   tym   moja   krzywda  moralna  z  9. 10.
1985 r.  nast¹pi³a  14 dni  przed  urodzinami  mojej  Babci  Katarzyny,  która urodzi³a siê  23. 10.
1897 roku.  

        Tak  na  marginesie  dodam,  ¿e  pierwszy  wnuk  moich Rodziców, Kamil, imieniny 
obchodzi  14 lipca,  w  dniu wielkiego narodowego œwiêta we Francji,  kiedy  to  14 lipca 1789 r. 
zburzono  Bastyliê,  i  nawet  swoje  tegoroczne  imieniny  obchodzi³  on  we  Francji, bo w³aœnie 
w   tym   roku   skoñczy³   on   ju¿   drugi   fakultet   z   fizyki   w³aœnie   we   Francji,     pierwszy 
w  Strasburgu  ( biofizyka ),   a   drugi   w   Pary¿u  ( akustyka ),  tak¿e  zna  on  biegle  jêzyk  nie 
tylko  francuski,  ale  i  angielski.



- 10 -

14.  09. 1899 r.  dniu  Podwy¿szenia  Krzy¿a  Œwiêtego  urodzi³ siê  mój  dziadek  Micha³ 
Tañski,   mojej   Mamy   Tata  (  14. 09. 1947 r.  urodzi³   siê   te¿   B³ogos³awiony   ksi¹dz  Jerzy 
Popie³uszko ),    a  poza  tym  14. 09.  pustelniczka  siostra  Miriam  od  Krzy¿a  obchodzi  swoje 
imieniny,  któr¹  pozna³am  w  9 - t¹  rocznicê  œmierci  Marty  Robin. 

14.  09. 1992 r.   na   500 - lecie   odkrycia   Ameryki   przez   Krzysztofa   Kolumba  ( po
w³osku   Cristofor   C o l o m b o ),  wyjecha³am  do  Stanów  Zjednoczonych,   aby  dalej  pe³niæ 
wolê  Bo¿¹,  aby  z  Nowego  Jorku  udaæ  siê  na   Wyspê   Barbados,  gdzie   16. 09.   czeka³  na 
mnie   naukowy  statek   r / v   C o l u m b u s   I s e l i n   z   Uniwersytetu  z  Miami,  na  którym 
p³ynê³am  po  Oceanie  Atlantyckim  do  25. 11. 1992 r.,    tj.  do  imienin  mojej Œwiêtej Pamiêci 
Babci Katarzy Tañskiej,  o  której  od  czasu  do  czasu  wspominam,  

    bo  ona w mistycznym œnie 
przepowiedzia³a  mi  nie  tylko  p³ywanie,  ale  równie¿  ca³e  ¿ycie  me,   ¿e  wszystko  zwyciê¿ê 
na   chwa³ê   Pana   naszego,   a   na   marginesie   dodam,   ¿e   w   tym   dniu   w  Ameryce  by³o 
wielkie   Œwiêto   Dziêkczynienia   czyli   œwiêto   indyka  ( po  ang.  Thanksgiving  Day ),  tak¿e 
w  tym  jednym  zdaniu  poda³am  parê  znaków  czasu,  które  tworz¹  mistyczn¹  harmoniê.

W  swoim  ¿yciu  mia³am  tylko   jednego   sta³ego   Spowiednika  duchowego,  o  którym
ju¿  wspomina³am,   a   by³   to   Œwiêtej   Pamiêci  ksi¹dz  kanonik  Henryk  Œwierkowski,  który 
14.  06. 1942  r.  zosta³  wyœwiêcony  na  ksiêdza,   i  od  kiedy  pozna³am  dzie³a  Œwiêtego  Jana 
od  Krzy¿a,   który  zmar³  14. 12. 1591 r.,  to  od  tego  te¿  momentu  sta³  siê  on  moim  sta³ym 
Przewodnikiem  Duchowym,  który  prowadzi³  i  prowadzi  duszê  m¹  przez  poszczególne noce 
ciemnej  wiary  i  ducha  w  g³¹b  nieprzeniknionych  tajemnic  Stwórcy.  

{  Jako  ciekawostkê  podam,  która  jest  znakiem  czasu, odnosz¹cym siê do mistycznej
cyfry  14,   ¿e   na   naszej   ziemskiej   planecie   znajduje  siê  14  oœmiotysiêczników,   które  s¹ 
najwy¿szymi  szczytami,  bo  przekraczaj¹cymi  8000 m  n. p. m.

Rozpatruj¹c   tê   mistyczn¹   cyfrê  14,   to   tutaj   zawarta   jest  moja  krzywda  moralna
z  9. 10. 1985 r.,   która   jest   fundamentem  wêgielnym  mej  nadprzyrodzonej  misji,  i  na  tym 
fundamencie,   na   tej   Skale   Jezusa   i   Ewangelii  wbudowane  s¹  mocne  filary  Bo¿e,  które 
oparte  s¹  o  Koœció³  Pana  naszego,   na   podstawie   których   oparte  jest  to  duchowe  Dzie³o 
Pana   naszego,    które   zawarte   jest   w³aœnie   w   mistycznej   cyfrze   14,    która    wskazuje, 
¿e   poprzez   krzy¿   osi¹gnê   nie   tylko  wype³nienie  woli  Mistrza  Niebieskiego,  ale  równie¿ 
i  wieczne  zbawienie  oraz  to,  ¿e  za  ¿ycia  swego  nie  dojdê  swych praw w tym zniewolonym 
œwiecie  à  propos  bezprawnego   nie   nadania   mi  stopnia  doktora  po  obronionej  3  miesi¹ce 
wczeœniej   pracy   doktorskiej,   któr¹   przecie¿   obroni³am  11. 07. 1985 r.,   bo  to  by³a  ofiara, 
która  mocno  jest  wkorzeniona  w  Ska³ê  Chrystusow¹.

14  lat   mia³a   Maryja,   gdy   by³a   poœlubiona   Józefowi,   który   by³   od  Niej  starszy
o  19  lat,   co   w   ukrytym   znaku   Jej   wieku   by³a   zapowiedziana  œmieræ  Jej  Syna,  Jezusa
Chrystusa,   który   przy   14 - tej  stacji   oddaje   ducha   w   Ojcu  Swym,   a  tak  na  marginesie
dodam,     ¿e   moja   krzywda   moralna   odwiecznie   zosta³a   zaplanowana   blisko   ostatniego 



- 11 -

tchnienia  Jezusa  na  Krzy¿u,   które  dokona³o  siê  o  godz.  15. 00,   a  u  mnie  o  godz.  14. 15 
( zsumuj¹c   wszystkie   cyfry   wychodzi  w  sumie  11,   co   jest   cyfr¹   Pana   Jezusa,  poprzez 
któr¹  jest  On  odzwierciedlony  i  daje  znaæ  o  Sobie  Samym ),   i   tê   b³ogos³awion¹  godzinê 
w  duchowym  ¿yciu  mym  nale¿y  interpretowaæ  w  ten  sposób,  ¿e   skoro  przy  14 - tej  stacji 
Zbawiciel   odda³   Ducha   Swego   Ojcu   Swemu,   a   przy   15 - tej  stacji  zmartwychwsta³,  to 
i  Dzie³o  Jego,  które  prowadzê  w  Nim  zmartwychwstanie  i  doczeka  siê szczêœliwego koñca.

Krzy¿  Pana  Jezusa  mia³  15  stóp  d³ugoœci,  a  Mama  Niebieska,  gdy  by³a  ofiarowana 
do  Œwi¹tyni,  to  przebieg³a  po  15 - tu  stopniach  schodów,  co  dok³adnie pisa³am na ten temat 
w   znakach   czasu   w   moich   duchowych   ksi¹¿kach,   a   wiadomoœci   te  czerpa³am  z  dzie³ 
ascetyczno  -  mistycznych   najwiêkszych   Mistyków   i   Œwiêtych,   a   bêd¹c   w   klimacie  tej 
mistycznej  15 - tki  dodam,  ¿e  15  sierpnia  jest  Wniebowst¹pienie  Najœwiêtszej  Marii  Panny
( Matki  Bo¿ej  Zielnej ),  

     a  ponadto  15 œwiec  p³onie na trójk¹tnym œwieczniku, które stopniowo 
s¹  gaszone  po  kolejnych  psalmach  i  czytaniach,  i  ta  symbolika  oznacza  12 - tu  Aposto³ów 
i   2 - ch  uczniów  Chrystusa,   którzy  Go  jeden  po  drugim  opuszczali,   a   pozostawienie   na 
koniec  jedynej, najwy¿szej œwiecy p³on¹cej w pó³mroku,  i  wreszcie wyniesienie jej ze Œwi¹tyni 
jest   znakiem  Chrystusa  osamotnionego  w  czekaniu  na  œmieræ  ( ks.  Wac³aw  Œwierzawski ). 
Na  marginesie  dodam,   ¿e   15. 08. 1966 r.  zmar³  bardzo  s³awny  polski  œpiewak  i  aktor  Jan 
Kierpura,  a  15. 07. 1410  r.  odby³a  siê  wielka  bitwa  pod  Grunwaldem.
  

Ostatnio  bardzo  siê  wzruszy³am,   kiedy  tu¿  przed  wysy³k¹  pod  natchnieniem  Ducha 
Œwiêtego  zajrza³am   do   teczki  z  pami¹tkami  moich  Rodziców,   i  tam  zobaczy³am  dyplom
ukoñczenia  studiów  I - go  stopnia  ze  specjalnoœci  pedagogicznej,   któr¹  mój  Tato  otrzyma³ 
w³aœnie  9  paŸdziernika  1953 roku   na   Wydziale   Nauk   Humanistycznych   na   Katolickim
Uniwersytecie  Lubelskim,  wówczas,   kiedy   ja   mia³am   nieca³e  7 miesiêcy,  co  poprzez  ten
ówczesny   znak   Trójjedyny   Bóg   przepowiada³   mój  b³ogos³awiony  cios  z  9 paŸdziernika 
1985 r.,  który  sta³  siê  fundamentem  wêgielnym  nadprzyrodzonej  misji mej, która skierowana 
jest  do  wszystkich  zniewolonych  narodów.
           

Jako   ciekawostkê   podam,   ¿e   5  lat   przed   moj¹  b³ogos³awion¹   krzywd¹   moraln¹
zwi¹zan¹  z  bezprawnym  nie  nadaniem  mi  stopnia  doktora,   9 paŸdziernika  1980 r.   polski
poeta  ¿yj¹cy  na  emigracji  w  U. S. A.  C z e s ³ a w   M i ³ o s z   otrzymuje  literack¹  Nagrodê 
Nobla  za  ca³okszta³t  twórczoœci.

Mój  Tato,  Edward  zmar³  w  wieku  63 lat  na  intencjê  63 - ech  dni trwania powstania 
warszawskiego  (od 1 sierpnia do 2 paŸdziernika 1944 r.),  które  by³o  jako jedno z najwiêkszych 
aktów  polskiego  czynu  zbrojnego,   którego   celem   by³o   wyzwolenie  siê   spod  niemieckiej 
okupacji.  Przy  okazji  tej  cyfry  63  trzeba  te¿  zaznaczyæ, ¿e  63 - cia zagraniczna pielgrzymka
B³ogos³awionego  Jana  Paw³a  II - go  by³a  najwiêkszym  zgromadzeniem  w dziejach ludzkoœci 
( Filipiny,  Papua - Nowa  Gwinea  i  Sri  Lanka ).

Tak  na  marginesie  dodam,   ¿e   mój   Tato,  który  obroni³  pracê  magistersk¹ z historii 
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dopiero  22 marca 1974 r.  na  Wydziale  Nauk  Humanistycznych  na  Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim,  pragn¹³  w  m³odoœci  zostaæ  ksiêdzem,   ale  nie  chc¹c  sprzeciwiaæ  siê  rodzicom, 
poszed³  na  historiê,   a   je¿eli   chodzi  o  mnie,  to  ja  obroni³am  pracê  magistersk¹  22 lutego
1979 r.   z   geografii   na   Wydziale  Biologii  i  Nauk  o  Ziemi  na  Uniwersytecie  Marii  Curie 
Sk³odowskiej  w  Lublinie,   w   tym   dniu  i  miesi¹cu,   kiedy  to  22 lutego  1931 r.  Pan  Jezus 
poleci³ Œwiêtej Faustynie Kowalskiej  namalowaæ  obraz  z  dwoma  promieniami wychodz¹cymi 
z Jego Serca,  oraz  w  œwiêto  Katedry  Œwiêtego  Piotra  Aposto³a,  która  jest  darem  Chrystusa 
dla Jego Koœcio³a,  i  co  jest  upamiêtnieniem  wst¹pienia  na  tron  rzymski  Œwiêtego Piotra, co
podaj¹  nam  na  ten  temat  wszystkie  historyczne  przekazy,  czyli  jak  widaæ ka¿de wa¿niejsze 
wydarzenie  mojego  ¿ycia  ma  swój  odpowiednik  w  misterialnych  sprawach  Pana  naszego.

Nasz  umi³owany  b³ogos³awiony   Jan   Pawe³   II - gi,   którego   wspomnienie  przypada 
na  22 paŸdziernika  ( { 22. 10. 1612 r.  zosta³a  wyzwolona  Moskwa  od  okupowanych  wojsk
polskich ),  za  ¿ycia  swego  przyczyni³  siê  do  zniesienia  stanu  wojennego,  który to zniesiono 
22 lipca 1983 r.,  tak¿e  dusza  jego  ca³y  czas  wspomaga  owce  Bo¿e wypraszaj¹c mi³osierdzie 
Bo¿e  dla  obecnej  Sodomy  i  Gomory,  dlatego  te¿  zrozumia³am  w  Panu  naszym,  ¿e ta moja 
obecna  22 - ga  duchowa  ksi¹¿ka  napisana  w Chrystusie, nagrana na dyskietce  CD - R w ca³ej 
pe³ni  rozwieje,   nawet   najmniejsze   w¹tpliwoœci,  co  do  prawdziwoœci  mej  nadprzyrodzonej
misji,  i  bêdzie  otworzony  jej  przewód  badawczy  w  Kongregacji  Nauki Wiary w Watykanie. 

D r o g i    A r c y b i s k u p i e,    mimo,   ¿e   od   d³u¿szego   czasu   nie   rejestrujê   ju¿ 
znaków  czasu,   co   ju¿   powy¿ej   wspomnia³am,   ale   przy   tej  wysy³ce  w  du¿ej  iloœci  one 
same  “ spadaj¹  mi  z   Nieba  ”,  ¿e  ci¹gle  siê  wzruszam,  co  nie  jest  uzale¿nione  ode  mnie, 
tak¿e   sporo   o   nich   napisa³am   nawet    i   w   tej   ostatniej   duchowej  ksi¹¿ce  pt.:  ¡ ¯ycie 
mistyczne   Anny   Flak   na   ciernistej   i   mi³osnej   drodze   œwiêtoœci  ¢,  czêœæ  8 - ma,   któr¹ 
obecnie  wysy³am,  a  jest  ona  nagrana  na  za³¹czonych  dyskietkach  CD - R. 

W  obecnej  dobie  czasu  wype³ni³a  siê  ca³kowita  pe³nia na Dzie³o Wszechmocnego, co
ca³y  czasy  potwierdzam  to  znakami  czasu,   i  poprzez  ten  obecny  duchowy  list  skierowany 
do  nowego  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  zrozumia³am  w  Panu  swym,  ¿e  “ przebije ”
on    frontowe    drzwi    tej    Kongregacji    i    bêdzie    otworzony    przewód     badawczy   mej 
nadprzyrodzonej  misji,  a  poprê  to  poni¿szymi  znakami  czasu,  które  s¹  do  nie  do obalenia.

Ukryta   w   Sercu   Pana   naszego   nabiera³am  i  nabieram  si³  duchowych,   aby  w  jak 
najwiêkszej  doskona³oœci  dokoñczyæ  pracê  dla  Oblubieñca  swego,  a  co  za  tym  idzie  i  dla 
ca³ego  Koœcio³a  Jego,  tak¿e  w  ciemnej  nocy  ducha,  która  niejednokrotnie  jest rozœwietlana 
przez   widzialne,   czytelne   znaki  Jego,  które  zawarte  s¹  w  œwiêtych  cyfrach  Jego,   powoli 
wydajê  dojrza³y  owoc  z  winnicy  Jego,  czyli  wa¿niejsze  sprawy Niebios bardzo szczegó³owo 
wymieni³am  w  Panu   naszym  w³aœnie  poprzez  znaki  czasu,  tak  jak w Apokalipsie Œwiêtego 
Jana  wymienionych   jest   28 - em   towarów,  jakie  kupcy  sprzedaj¹   Babilonowi  ( Ap 18,  12
- 13 ),   czyli   przebieg³am   ju¿   poprzez   wszystkie  mistyczne  schody  Ukrzy¿owanego,  które 
prowadz¹  do  Krzy¿a  Jego,  czego  dowodem  jest,  ¿e  w  Bazylice  Œwiêtego Jana na Lateranie, 
która  jest  Katedr¹  Papie¿a,   po  lewej   jej   stronie   znajduj¹  siê  Œwiête  Schody,  które  maj¹
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28 - em  marmurowych  stopni  pokrytych  orzechowymi  deskami,  po  których  wchodzi  siê  na 
kolanach,  i jak  ¡  tradycja  g³osi,  ¿e  s¹  to  te  same  schody  z  Pa³acu  Pi³ata w Jerozolimie, po 
których  wchodzi³  podczas  swej  mêki  Chrystus ¢ ( Kronika Pontyfikatu, Nasz Papie¿, Rok 16). 

Bêd¹c   obecnie   z   woli   niezast¹pionego  Oblubieñca  Niebieskiego  w  przecudownym 
klimacie  mistycznej  cyfry  28  dodam,  ¿e  pontyfikat  Jana  Paw³a  I - go,   który   trwa³  33 dni, 
zakoñczy³  siê  28 wrzeœnia  1978 r.,  a  nasz  B³ogos³awiony  Jan  Pawe³  II - gi,  jako  ówczesny 
ks.  Karol  Wojty³a   28  wrzeœnia  1958 r.   zosta³   konsekrowany   na   biskupa  w  Katedrze  na 
Wawelu  przez   abp.  Eugeniusza  Baziaka,   

 a  w   30 - t¹   rocznicê  tych  œwiêceñ   urodzi³a  siê 
moja  siostrzenica  Beatka,   której   imiê   wybra³   mój  Tata  Edward  ( zm. 11. 09. 1988 r.),  od 
razu  wiedz¹c,  ¿e  urodzi  siê  dziewczynka,  a  tak  naprawdê  to  nikt  nie  wiedzia³,   co   urodzi 
moja  siostra  Basia ?,   i   Beatka    urodzi³a  siê  28  wrzeœnia  1988 r.   w   imieniny   Wac³awa,
a  mój  Tata  na  drugie  imiê  mia³  w³aœnie  Wac³aw,    a   ponadto   jeden   z   przyrodnich  braci 
mego  Taty,  Kazimierz  zasn¹³  w  Panu  28  wrzeœnia  1986 r.  

Beatki   brat   Kamil   urodzi³  siê  28  marca 1985 r ,   w   dniu  urodzin  wielkiej  Œwiêtej 
Teresy  z   Avila   ur.  28. 03. 1515 r.,  blisko   moich   urodzin  ( ur. 30. 03. 1953 r.),   tak¿e  mój
siostrzeniec  i  zarazem  chrzeœniak  urodzi³  siê  w  dniu  imienin  Anieli,  a przecie¿ moje drugie 
imiê  to  Aniela.   Z  powy¿szego  zestawienia  widaæ  wyraŸnie,   ¿e   brat  i  siostra   z³¹czeni  s¹ 
poprzez  cyfrê  28,  i  Beatka  jest  m³odsza  od  brata  dok³adnie  3  i  pó³  roku, tak¿e dziadkowie
urodzili   siê  14  lutego  1925 roku   i   14  marca  1927 roku,    co   powy¿ej   ju¿  wspomnia³am, 
a  wnukowie w podwojonej, doskona³ej 14 - tce  czyli  przepowiednia  zwyciêstwa dla misji mej.

28 lat  mia³  mój  Tato,  kiedy  urodzi³am  siê,  a  moja  siostra  Basia  jak  wysz³a za m¹¿,
to  mia³a  28  lat,  a  moja  matka  chrzestna,  mojej  Mamy  rodzona  siostra  -  Jadwiga  urodzi³a 
siê  28 grudnia 1924 r.,   a   zmar³a  28 paŸdziernika 2003 r.,  19 dni  póŸniej  od  mojej  krzywdy
moralnej  z  9. 10. 1985 r.,  i  w  tym  samym  miesi¹cu  co  moja  Mama ( 1. 10. 1998 r.)  i  moja
Babcia Katarzyna  czyli jej Mama  (3.10.1984 r.), co jest znakiem czasu niewidzialnego Stwórcy.
 

28  rodzin,   28  numerów   znajduje  siê  w  bloku  na  klatce  schodowej,   gdzie  obecnie 
mieszkam,  i  pewnie  bêdê  mieszkaæ  a¿  do  œmierci  mej,   i   w³aœnie  w  tym  mieszkaniu  moi 
Rodzice   mieszkali  do  koñca  ¿ycia  swego,   tutaj   te¿   dzieciñstwo   spêdzi³  mój  siostrzeniec 
Kamilek  i  siostrzenica  Beatka,  i  ja  te¿  dawniej  tutaj  mieszka³am  z  siostrami  i  Rodzicami.

28 listopada 1994 r.  zakoñczy³am  kurs  jêzyka  angielskiego  na  Key West na Florydzie,
który   jako   jedyny  zrobi³am  na  tej  wyspie  rozpusty,  mieszkaj¹c  tam  prawie  przez  16 lat. ; 
Mój  nowy  paszport,  który  by³  wydany  w  Waszyngtonie  28  sierpnia  2003 r.  jest  wa¿ny  do 
28 sierpnia  2013 r.  ;  W  wieku  28  lat  dopiero  nauczy³am  siê  p³ywaæ. ;   28 lat  a¿  do  samej 
œmierci   pani  dr  Marii  Weber  ( zm. 17. 12. 2007 r.  w  wieku   88  lat )   ze   Szczecina   by³am 
z  ni¹  w  kontakcie,   która   mia³a   takiego   samego   ducha   jak   ja,  i  jako  jedyna  z  Uczelni 
okaza³a   mi   najwiêcej   serca,   mimo,   ¿e   by³a   ju¿   na   emeryturze,    tak¿e    uwa¿a³am    j¹ 
za  przyjació³kê.
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Ksiê¿yc  wykonuje  pe³ny  obrót  wokó³  Ziemi  w  ci¹gu  prawie  28 dni   i   jest   to  tzw. 
miesi¹c  syderyczny. ;    28  lipca  1914  roku   rozpoczê³a   siê   I - wsza  wojna  œwiatowa,  która 
zakoñczy³a  siê  11. 11. 1918 r. ;   W  pokojowej  rewolucji  w  Niemczech  po 28 latach istnienia 
upad³ mur berliñski. ;  28 pañstw wchodzi  w  sk³ad  Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego 
( North  Atlantic  Treaty  Organization,  NATO ).

Z  Bo¿ego  zrz¹dzenia   mia³am   i   mam   sporo   ³ask   i   znaków   czasów,   za  pomoc¹
których    jestem   równie¿   zwi¹zana   i   z   najbli¿szymi,   i   w³aœnie   te   œwiête   znaki   czasu 
rozœwietlaj¹  mi  moj¹  duchow¹  drogê,   na   której   dusza  ma  wchodzi  w  Bogu  w  niepojête 
gêstwiny  wielowymiarowych  tajemnic  Jego,   abym   nastêpnie  mog³a  to  wszystko  przekazaæ 
w  Panu   naszym   owcom   Jego,   aby   mog³a   wype³niæ  siê  odwieczna  wola  Jego  we  mnie. 
Poprzez  symbole  i  znaki  ca³ego  roku  liturgicznego  w  pokoju,  wolnoœci  i  cierpliwoœci Pana 
naszego   skrupulatnie   przekazujê   ca³e   odwieczne   moje   powo³anie,   w   którym  Zbawiciel
obdarowuje   duszê   m¹   niezliczonymi   dobrami,   darami   i   cnotami,   tak¿e   ona   rozpalona 
ogniem  mi³osnej  m¹droœci  Ukochanego  pragnie  zadowoliæ  tylko  Jego.

Z   woli   Trójcy   Œwiêtej   i   Mamy   Niebieskiej   obdarowywana  jestem  niezliczonymi
znakami   czasu,   jak   i   wprost   niewiarygodnymi   ³askami,   i   wczytuj¹c  siê  w  znaki  czasu
myœlê,   ¿e   tych   moich   duchowych   ksi¹¿ek  napisanych  w  Chrystusie  bêdzie  w  sumie  24,
bo  liczba  ta,  to  podwójnoœæ  doskona³ej  cyfry  12,  czyli  brakuje  mi  jeszcze  tylko  2 ksi¹¿ki,
a   bior¹c   pod   uwagê   duchowe   listy,   które   wys³a³am  do  duchowieñstwa,  które  w  sumie
stanowi¹   ju¿   jedn¹   ksi¹¿kê,    to   zosta³a   mi   do   napisania   jedynie   tylko  jedna  ksi¹¿ka, 
a   wnioskujê   to   z   tego,   ¿e   Pan   Jezus   urodzi³   siê   24  grudnia  przesz³o  2000  lat  temu, 
i   24. 08. 1983 r.  dowiedzia³am  siê  o  swoim  celu  ¿ycia,  co  na  ten  temat  bardzo  dok³adnie 
piszê  w  swoich  duchowych  zapiskach.   Ponadto   w   Apokalipsie  Œwiêtego  Jana  jest  mowa 
o  24 - ech  Starcach  upadaj¹cych  przed  Zasiadaj¹cym,  oddaj¹c  Mu ho³d i dziêkczynienie oraz 
wyœpiewuj¹c  chwalebne  pieœni  (Ap  4, 8 - 11),  a  poza  tym  je¿eli  Stwórca  powo³a³ duszê m¹ 
do  tak  wielkiego  nadprzyrodzonego  zadania,   które   skierowane   jest  do  ca³ej  ludzkoœci,  to
musi  doprowadziæ  j¹  do  wysokiej  œwiêtoœci   czyli  24  godziny  dnia  musz¹  byæ  wype³nione 
pos³uszeñstwem,  wiernym  spe³nianiem  woli  Bo¿ej.

“  Liczby  naœladuj¹  przestrzeñ,  mimo  i¿  s¹  tak  odmiennej  natury  ” ( Blaise  Pascal ), 
i  bêd¹c  w  klimacie  cyfry  24,   dodam,   ¿e   zsumuj¹c   wszystkie   cyfry   daty  moich  urodzin
( 30. 03. 1953 ),  otrzymujemy  cyfrê  24,   a   ponadto   nasz   obecny   Ojciec   Œwiêty  Benedykt 
XVI - ty   ( kard.  Josepf  Ratzinger )  by³  Prefektem  Kongregacji  Nauki  Wiary  przez   24 lata, 
i   to   od  25 maja 1981 r.  tj.  od  imienin  mojej  Babci  Katarzyny  Tañskiej,   co   jest  znakiem
czasu,  który  zosta³  na  sta³e  wpleciony  w  moje  odwieczne  powo³anie.

Œwiêty   Jan   od   Krzy¿a   urodzony   24  czerwca  1542 r.,   który  24. 08. 1926 r.  zosta³ 
og³oszony    doktorem    Koœcio³a   Powszechnego   przez   Piusa  XI - go,   poprzez   dzie³a   swe 
przeprowadza  duszê  m¹,   aby  nie  zrobi³a  ona   nawet  najmniejszego  b³êdu  w  ciemnej  nocy 
ducha,    tak¿e     poprzez     Duchowe    Dzie³o    Najœwiêtszego   wynagradzam   Umi³owanemu
wszelkie  okrucieñstwa  przesz³e  i  teraŸniejsze,  i  nawet  i  to,  kiedy  to   24. 08. 1940 r.  ofiar¹ 
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strasznego  barbarzyñstwa  pad³o  podczas  II - ej  wojny  œwiatowej  Sanktuarium  Licheñskie.   

Wybranym  owcom  Bo¿ym  zawsze,  ale  to  zawsze  przyœwiecaj¹  znaki  czasu  i  to  na
ka¿dym  kroku,  co  mogê  to  powiedzieæ  z  w³asnego doœwiadczenia na podstawie prowadzenia
Dzie³a  Umi³owanego,  które  prowadzê  w  Nim,  bo  je¿eli  powo³ane  one s¹ do wielkich spraw
Pana  naszego,  to  musz¹  byæ  widzialne  znaki  od  niewidzialnych  Rodziców Niebieskich, aby
uwierzy³   zniewolony   œwiat,   i   tak   np.  13  maja  1981 r.  o  godz.  17. 17    by³    zamach  na 
B³ogos³awionego   Jana   Paw³a   II - go,    a    przecie¿   pierwsze   objawienie   w   Fatimie  by³o 
13 maja  1917 r.  o  godz. 17. 17.  ( {  17  wrzeœnia  1939 r. -  zbrojna napaœæ Rosji na Polskê. ). 

W  obecnej   dobie    czasu   po   œmierci   Wielkiego   Papie¿a   Polaka  B³ogos³awionego 
Jana  Paw³a  II - go,   którego   dusza   od   samego  pocz¹tku  jest  ju¿  w  Niebie,  19. 04. 2005 r. 
wybrano  na  Stolicê  Piotrow¹  Benedykta  XVI - go,  który  imieniny  ma  19  marca,  a przecie¿ 
Œwiêty   Józef   by³   starszy   od   Maryi  o  19  lat,   co  jest  znakiem  czasu,  ¿e  on  odwiecznie 
przygotowany  by³  na  nastêpcê  Piotra,  i  na  to,   

          aby  za  przyczyn¹  jego  otworzono  przewód
badawczy  mej  nadprzyrodzonej  misji,  bo  ju¿  nasta³a  pe³nia  na  Dzie³o  Niebios,   a   werdykt 
ostateczny   i   tak   nie  zapadnie  za  kadencji  mej,  ani  te¿  obecnego  œwiêtobliwego  Ojca,  bo
po   pierwsze   wszystko   trzeba   bardzo   dok³adnie   przeanalizowaæ   i   sprawdziæ   w   d³ugim 
badawczym  procesie  w  Kongregacji  Nauki  Wary,   a   poza   tym,   dopóki   ja   ¿yjê,  to  moja 
duchowa   misja   jeszcze   trwa,   a  zakoñczy  siê  wówczas,   gdy  zasnê  w  Panu  na  wiekuiste 
poza  czasy.

Przewrotni  ludzie  na  us³ugach  szatana, którzy prowadz¹ anytychrzeœcijañskie dzia³ania 
i  ¿ywi¹  narody  k³amstwami  poprzez  ideologiczne  dekalogi  ustanowione  przez  siebie,  gdzie
mo¿na  miêdzy  innymi  zabijaæ  niechciane  nienarodzone  dzieci,  dostali odpowiednie duchowe
Dzie³o  od  Pana  naszego,  które  poprzez mêczeñstwo cierpliwoœci, ale w niezast¹pionej mi³oœci
Ukochanego  prowadzê  w  pos³uszeñstwie  i  wiernoœci,  tak¿e  odwa¿nie  broniê go, bo przecie¿ 
odwiecznie  by³o  ono  przeznaczone  na  duszê  m¹.

W  tak  wielkim  Dziele  Pana  naszego  z  woli  Jego  jestem  zwi¹zana  ze wszystkim, co
widzialne  i  niewidzialne,  aby  ono  mog³o  przemówiæ  nie  tylko  do  duchownych, ale równie¿
i  œwieckich,   bo   przecie¿   ono   jest   skierowane   do   wszystkich   owiec   Bo¿ych,  i  tak  np.
obecnie  mieszkaj¹c  w  swoim  rodzinnym  mieszkaniu   w   Lublinie   wysy³am  Dzie³o  Mistrza 
Niebieskiego  do  wybranych  synów  Jego  zawsze  z  poczty  nr.  53,    a  przecie¿  ja  urodzi³am
siê  w  1953 r.,   tak¿e  ju¿  odwiecznie  w³aœnie  ta  poczta   z  tym  numerem  by³a  zaplanowana
na  duchowe  wysy³ki,  co  jest  przecie¿  ewidentnym  znakiem  czasu. 

9. 10. 1985 r.  o  godz.  14. 15  z  woli Nieœmiertelnego zosta³a zap³acona cena za wejœcie 
w   duchowe   tajemnice   Niebios,   która   zwi¹zana   by³a   z   bezprawnym   nie   nadaniem  mi 
stopnia  doktora  po  obronionej  3  miesi¹ce  wczeœniej  pracy  doktorskiej,   o   czym  ju¿  wy¿ej
wspomnia³am,   która  jednoczeœnie  sta³a  siê  fundamentem  wêgielnym  Dzie³a  Bo¿ego,   które 
odwiecznie  by³o  zaplanowane  na  duszê  m¹,   tak¿e   w  przysz³ym  roku  wypadnie  28  lat  od 
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dokonania  jej,  i  minie  te¿  równo  30 lat  ( 24. 08. 1983 r.)   jak  “ ostro ”  pracujê  dla  Chwa³y 
Pana  naszego. 

Ukrzy¿owany  odwiecznie  o  wszystkim  pomyœla³,   i   tak  jak  w  monastycznym  ¿yciu
Jego   by³y   odciœniête   mistyczne  30 - tki,   bo  przecie¿   spêdzi³   On  ze  Swoimi   Rodzicami 
30 lat,  i  zosta³  te¿  wydany   za   30  srebrników,   tak  i  w  ¿yciu  mym  s¹  równie¿  odciœniête
œwiête  znaki  Jego,  bo  urodzi³am  siê  30. 03. 1953 r.,  i  pierwsz¹  moj¹  operacjê  na  wyrostek 
robaczkowy  w  hrubieszowskim  szpitalu  mia³am  te¿   30. 03. 1970 r.,   i   w   obu   wypadkach
by³   to   wielkanocny  poniedzia³ek,  tak¿e   w  niewielkim  stopniu  “ odkupiê ”  ka¿dy  srebrnik 
przez  tê  mistyczn¹  cyfrê  30.  

   Z  dat¹  30. 03. 2007 r.  dosta³am  te¿  na  piœmie pierwsz¹ krótk¹ 
informacjê  ze  Stolicy  Piotrowej  odnoœnie  na  wys³ane  Dzie³o  Bo¿e,   które   by³o   podpisane 
przez    Asesora    G a b r i e l e    C a c c i a,     i     30. 03. 2009 r.    opuœci³am    równie¿    Stany 
Zjednoczone,   aby   z   niepokonan¹   moc¹   w   Panu   swym   móc  zakoñczyæ  Dzie³o  Jego  na
Chwa³ê  Jego. 

K  Z  pomoc¹   Kap³ana   Niebieskiego   w   duchowym   Dziele   Jego   na   obecnej  mej
drodze  œwiêtoœci  skoñczy³am  ca³kowit¹  korektê  wszystkich  folderów  czyli  owoc  z Winnicy
Umi³owanego  sta³  siê  bardziej  doskonalszy  czyli  czytelniejszy,  tak¿e  wype³ni³am wolê Pana
swego   i   to   w³aœnie  przed  zakoñczeniem  60  roku  ¿ycia  mego  (dwukrotne  30 - tki),  tak¿e 
na   zakoñczenie   mej   nadprzyrodzonej   misji   powinnam   doczekaæ  siê   otwarcia  przewodu 
badawczego  w  Kongregacji  Nauki  Wiary  w  Watykanie,  co  by³oby  “ ukoronowaniem ”  mej 
duchowej   misji,    która   jako   g o t o w a   zosta³a   podana   na   “  mistycznym   talerzu  ”   ku 
zaskoczeniu   ca³ej   ludzkoœci.

Z  woli   mi³osiernego   Pana   naszego   przez   ca³e   moje   ¿ycie  przechodzi  niepojêcie 
b³ogos³awiony  ³añcuch  cudów  i  ³ask,  które  s¹  niezbitymi  dowodami  potwierdzaj¹cymi moj¹
nadprzyrodzon¹  misjê,  tak¿e  poprzez  wg³êbienie  siê  w  nie  nie bêdzie ju¿ cienia w¹tpliwoœci
w  zrozumieniu  tak  trudnych  spraw  Bo¿ych,  i  nikt  nie  pos¹dzi  mnie  te¿,   ¿e   mo¿e  jestem
nawiedzona.

Z  woli   Mistrza   Niebieskiego   dusza   ma  od  d³u¿szego  ju¿  czasu  nie  ma  ¿adnych
objawieñ,  tylko  ona  podczas  snu  opuszcza  w  Bogu  cia³o,   i  to  jest  zasadnicza  ró¿nica,  bo
ja  z  ¿adnymi  objawieniami  nie  wyskakujê  w  swej  duchowej  misji,   przez  co  mam  bardzo 
u³atwione  zadanie,   bo   przecie¿   Ojciec  Przedwieczny  w  ca³ej  pe³ni  objawi³  siê  w  Jezusie
Chrystusie  w  Swej  Ewangelii,  dlatego  te¿  innego  objawienia  ju¿  nie  bêdzie,  jak  to  podaje 
nam  Sam  Zbawiciel  w  Piœmie  Œwiêtym.

W  Troistej  Istotnoœci  Trójjedynego  Boga  cierpliwie  i  pokornie,  w  jak  najwiêkszym
wyciszeniu   poprzez   Niepokalan¹   pracujê   dla   Umi³owanego,   aby   w   œmiertelnym   ¿yciu
poprzez    symbole   i   znaki   ca³ego   roku  liturgicznego  przekazaæ  nadziemskie  ¿ycie,   które 
wkroczy³o  na  moj¹  drogê  duchow¹,   która   przepojona   jest   ¿ywotn¹   ¿ywotnoœci¹  istnoœci 
niepojêtej  nadprzyrodzonoœci,   bo   przecie¿   Zbawiciel  obdarowuje  duszê  m¹  niezliczonymi 
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dobrami,   darami   i   cnotami,   tak¿e  ona  rozpalona  ogniem  mi³osnej  m¹droœci  Ukochanego 
pragnie  zadowoliæ  tylko  Jego.

Poprzez   swoje   odwieczne   powo³anie   z   Bogarodzic¹   w   wolnoœci  Bo¿ej  wesz³am 
w   g³êbiê  najciemniejszej  duchowej  nocy,   w   której   wielbiê  Ukochanego,  który  duszê  m¹
niejednokrotnie    nape³nia    niewypowiedzianym    szczêœciem,    bo    przecie¿   ona   nie   tylko
odpoczywa  w  Nim,  ale  równie¿  rozkoszuje  siê  tajemnicami  Jego,  które  poznaje  w  Nim.

¯ywy  p³omieñ  mi³oœci  S³owa  Wcielonego  rozpali³  w  duszy  mej  nienasycon¹  mi³oœæ 
do  Umi³owanego,  który  z  ka¿d¹  chwil¹  rozprzestrzenia siê coraz bardziej,  tak¿e on ju¿ nigdy 
nie  zagaœnie,  bo  dusza  ma  zjednoczona  w  mi³oœci  z  Boskim Oblubieñcem w Trójcy Œwiêtej 
¿yje  w  tym  ¿ywym  p³omieniu  mi³oœci,   który   nie   tylko   tak  bardzo  uœwiêca,  oœwieca,  ale 
równie¿ prowadzi j¹ w Panu swym.  Duch duszy mej odczuwa momentalnie nie tylko wszystkich
decydentów  z³a,   ale   równie¿   dusze   np.  metropolitów  poszczególnych  diecezji,   tak¿e  jak 
pisa³am   czy   te¿   piszê   duchowe  listy   do   poszczególnych  wybranych  duchownych  synów 
Pana  naszego,  to  odczuwa³am  ich  ducha,  i  od  razu  wiem,  jak  oni  zareaguj¹ na ka¿de moje 
zdanie  napisane  w  Chrystusie.

To  moje  tak  niezwyk³e  duchowe  powo³anie  od  razu  mówi  o  wielkiej wiêzi z Panem
naszym,  który  jest  obecny  nie  tylko w Eucharystii,  ale  równie¿  i  w  duszy mej, tak¿e Dzie³o 
Niebios   w   œwietle  niewidzialnego  Umi³owanego,  w  którym  dusza  ma  wiele  razy  widzia³a 
Jego,   przekazujê   na   podstawie   widzialnych   symboli   z   perspektywy   wiecznoœci,   a   nie 
przemijalnoœci,   bo   przecie¿   “  Koœció³   ¿yje   dziêki   Chrystusowi   Eucharystycznemu,  Nim 
karmi   siê   i   z   Niego   czerpie   œwiat³o ” ( B³ogos³awiony  Jan  Pawe³  II - gi ).   Tak  szczerze
mówi¹c,   to   dusza,   jak  i  serce   me   delektuj¹   siê   Dzie³em   Kap³ana   Niebieskiego,  które 
przecie¿  zbudowane  i  budowane  jest  na  Skale  Jego ( Mt 7, 24 ),  i  dziêki  któremu  zg³êbiam 
tajemnice   Niebios   przy   œwietlistych   œwiêtych  znakach  czasu,  które  rozpraszaj¹  ciemnoœci 
i  oœwietlaj¹  moj¹  drogê  krzy¿ow¹,  która  prowadzi  duszê  m¹  do  wiekuistego  zbawienia.

Pan  Jezus  poprzez  moje  ¿ycie  da³  wiele  œwiadectw  z  punktu  widzenia  naukowego 
i   nadprzyrodzonego,    aby    duchowe    Dzie³o    Jego,   w   sk³ad    którego   wchodzi   równie¿
ods³oniêcie    tajemnicy   Trójk¹ta   Bermudzkiego,   by³o   wszechstronnie  opracowane,  bo  ono 
przewy¿sza rozum ludzki,  dlatego  te¿  Stwórca  na mojej drodze krzy¿owej zes³a³ niesamowicie 
wiele   œwiêtych   znaków  czasu,  które  s¹  ¿yw¹  katolick¹  Ewangeli¹,  która  potwierdza  moj¹ 
nadprzyrodzon¹  misjê,  i  nawet  moje  nazwisko   F L A K   jest  w  pewnym  stopniu  zwi¹zane
etymologicznie  ( pochodzenie  wyrazu )  ze  s³owem   Jezus,   które  oznacza   “ Bóg   zbawia ” ,
o  czym  piszê  na  ten  temat  w  zeszycie  nr.  6  D.

Imiê  Jezus  ³¹czy³o  siê  œciœle  z  rytmem  ( obrz¹dkiem )  obrzezania.   To  imiê  zosta³o
wskazane  przez  Anio³a  jeszcze  przed  Jego  poczêciem  ( £k  2,  21 ).  Wystêpuje   tu   greckie 
s³owo   k o i l i a,   które  oznacza   ³ o n o,   w n ê t r z n o œ c i,   bo  Zbawiciel  przyszed³  przez 
wnêtrznoœci,  ³ono  Mamy  Niebieskiej  przez  Jej  Niepokalane  Serce,  gdzie  w  jêzyku greckim 
serce  oznacza   k a r d i a  ( ks. Waldemar  Wojdecki ).   Mówi  siê  w  mowie  potocznej  bardzo 
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z³oœliwie:  “ ja  ci  rozprujê  flaki  ”,  a  nie  “  ja  ci  rozprujê  wnêtrznoœci ”,  nikt nikomu flaków 
nie  rozpruwa,   ale   w   dawnych   epokach   tak   bywa³o.   Jezus  przyszed³  przez  wnêtrznoœci
( flaki ),   aby   nas   odkupiæ   i   we   wnêtrzu  naszym,  w  samej  twierdzy  duszy  dokonuje  siê 
ca³kowite  zjednoczenie  z  Nim.

Tak  jak  Jonasz  by³   3 dni   i  3 noce  we  wnêtrznoœciach  ( w  jez.  gr.  koilia )  wielkiej 
ryby,  a  Syn  Cz³owieczy  3 dni  i  3 noce  w  Sercu   ziemi  ( w  jez.  gr.  kardia )  ( Mt  12,  40 ), 
tak  i  córka  Rodziców Niebieskich  musia³a  znaleŸæ  siê  we  wnêtrznoœciach  morskiej otch³ani 
niedostêpnego,    nadprzyrodzonego    œwiata,    aby    wype³niæ   jak    najdoskonalej   odwieczne 
pos³annictwo  Bo¿e.   W  przenoœnym   znaczeniu   jestem   podobna  do  Jonasza,  gdzie  z  woli 
Bo¿ej   zosta³am   wrzucona   przez   wrogów  Boga  do  Morza  Bo¿ego  na  najwiêksz¹  g³êbiê, 
w   samo  wnêtrze   najtajniejszych   tajemnic   cierpieñ   Chrystusowych,   i   wszystkie   morskie 
ba³wany  i  fale  Bo¿e  przesz³y  nade  mn¹  i  wody  objê³y  mnie  zewsz¹d  a¿  po  gard³o,  tak¿e 
Ocean  otoczy³  mnie  i  Stwórca  wyprowadzi³  ¿ycie  moje z przepaœci  ( wg. Ksiêgi Jonasza  2, 
4 - 6 ),   i   po   schodach   mistycznych  prowadzi  duszê  moj¹  do  Swej  umi³owanej  Ojczyzny, 
jak  to  przepowiedzia³a  mi  dusza  mojej  Babci  Katarzyny  Tañskiej w proroczym, mistycznym 
œnie  ze  statkiem.

Modlitwa    moja    dotar³a    do    Ojca    Niebieskiego   do   Jego   Œwiêtego   Przybytku, 
i  Zbawiciel  wyrzuca  duszê  moj¹  z  otch³ani  morskich,  aby  ona  mog³a przejœæ po mistycznej 
drabinie,   ascetycznych   schodów  statku  Bo¿ego  -  wprost  w  Jego  Przenajœwiêtsze  Ramiona 
( Jon  2,  7 - 11 ),   tak¿e   Ukochany   zwraca   mnie   na   trochê   ziemi,   abym   poprzez   swoj¹ 
odwieczn¹  misjê  ods³oniêcia  niewielkiego  r¹bka  tajemnic Jego, które mo¿liwe s¹ do poznania
jedynie  przez  sam¹  duszê,   bez   jej   pow³oki   cielesnej,   nakaza³a  ludzkoœci  zwróciæ  siê  na 
drogê  mi³oœci.

Z  Dzie³o  Pana  naszego,  które  prowadzê  w  Nim,  w  sk³ad którego wchodz¹ niepojête
tajemnice   Jego   wymaga   prawid³owej  identyfikacji  Boga   jako   Bytu  i  Ojca  samych  wiêzi 
Boga   z   cz³owiekiem,   wymaga   wiêc   m e t a f i z y k i    b y t ó w,   istniej¹cych  realnie,  aby 
zrozumieæ    tajemnice    Bo¿e,   i   w   takim   aspekcie   to   wyjaœnienie   stanowi    t e o l o g i ê 
d o g m a t y c z n ¹,   tak¿e  oprócz  tej  teologii dogmatycznej poprzez metafizyk¹, eklezjologiê, 
chrystologiê,   mariologiê,   teologiê   mistyczn¹,   teologiê    moraln¹   z   woli  Bo¿ej  dusza  ma
wesz³a  w  nadprzyrodzon¹  rzeczywistoœæ  Umi³owanego, co wszystko by³o po³¹czone z trudami
ziemskimi,   które  przygotowa³y  mnie  do  coraz  wiêkszych  wysi³ków  wed³ug  s³ów  Œwiêtego 
Grzegorza,  ¿e  ¡ nikt  nie  wychodzi  bezpiecznie  na  zewn¹trz,  jeœli  wczeœniej  nie  wyæwiczy³
siê  wewn¹trz. ¢ 

Jezus  Chrystus  od  samego  urodzenia  mego  w³¹czy³  duszê  m¹   do  nieskoñczonego 
bogactwa   Œwiêtej   Mêki  i  Œmierci   Swej,   aby   uczyniæ   j¹   uczestnikiem   Bóstwa   Swego,
dlatego   te¿   nieustannie   przygotowywa³   córkê   Sw¹   poprzez  wielokrotne  widzenia,  s³owa 
wewnêtrzne,   znaki   czasu   i   najprzeró¿niejsze   ³aski,    aby    duchowe    Dzie³o   Jego,   które
z  uwielbieniem  prowadzê  w  Nim   by³o   ¿ywym   odbiciem   Œwiêtej   Ewangelii   Jego,  tak¿e
w  Bogu  poch³onê³am  Morze  Wiedzy  rozumem  ludzkim  i  rozumem Boskim, przeobra¿onym 
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przez  Boga,  wiedz¹c  w  Nim,  ¿e  zwyciê¿ê,  bo  “ kto  wierzy,  nie  potknie  siê ” ( Iz  28, 16 ).  

W  mojej  nadprzyrodzonej  misji   danej   mi   od  Boga  nie  mog³am  robiæ  nic  na  si³ê, 
bo  efekt  by³by  nastêpuj¹cy:  “  kto   ciœnie   mocno   piersi,   by  wycisn¹æ  mleko,   wydobêdzie 
krew  ” ( Prz  30,  33 ),   a   poniewa¿   ¡  z  Chrystusem  przybita  jestem  do  Krzy¿a  i  ¿yjê  ju¿ 
nie  ja ¢  ( Gal  2, 19 - 20 ),  tak¿e  dziêki  Panu  swemu  dusza ma sta³a siê Œwi¹tyni¹ Jego d¹¿¹c 
do  doskona³oœci,  i  dlatego  te¿  przyjê³a  ona  ³askê  kontemplacji  i  dzia³ania Ducha Œwiêtego.

W   duchowej   misji   S³owa   Wcielonego    dusza   ma   przenika   w   Duchu   Œwiêtym 
dos³ownie  wszystko,  nawet  g³êbokoœci  Pana  naszego  ( 1 Kor  2,  9 - 10 ),   gdy   znajduje   siê 
ona   w  Nim   poza   czasoprzestrzeni¹,   tak¿e   w   tym   miejscu   prawie   ju¿   na  zakoñczenie 
pozwolê   sobie   zaprorokowaæ   w   Oblubieñcu   swym   datê  otwarcia  przewodu  badawczego 
Dzie³a  Jego,  które  oczywiœcie  mo¿e  byæ  omylne,  bo  wiadomo,  ¿e tylko Bóg jest nieomylny, 
i  wielu  te¿  Proroków  myli³o  siê,   bo   we   w³asnym   duchu   prorokowali,    ¿e   powinno   to 
nast¹piæ  9  paŸdziernika  2013  roku,   poniewa¿   paŸdziernik   jest   miesi¹cem  Matki  Bo¿ej, 
i   dwie   mistyczne   cyfry   zarówno   9,   jak   i   13  s¹  cyframi  Niepokalanej,  czyli  w  3 - ech 
cz³onach  tej  daty zawarta  jest  Matka  Koœcio³a,  M a r y j a,   tak¿e   bêdzie  to  Jej  zwyciêstwo 
w  tym  zdeprawowanym  œwiecie.

Z  woli  Bo¿ej  wszystko  to,  co  wykonujê  ma  moc  nadprzyrodzon¹,  bo jest budowane 
na   gruncie   Bo¿ym  i  wszystkie  znaki  czasu,  które  s¹  nie  do  obalenia,   potwierdzaj¹  moje 
odwieczne  powo³anie,  i  bior¹c  pod  uwagê  mistyczny  ³añcuch  mistycznej  cyfry  16,  o której 
wy¿ej   pisa³am,   dodaj¹c   do   niej   tajemn¹   cyfrê  44,   która   te¿  jest  imieniem,  o  której  to 
Adam  Mickiewicz  pisa³   w  “ Dziadach ”,   wszystko  wskazuje,  ¿e  w  przysz³ym  roku,  kiedy 
bêdê  mia³a  60 lat  powinien  byæ  otworzony  przewód  badawczy  Dzie³a  Pana  naszego,  które 
prowadzê    poprzez    nieskoñczone   mi³osierdzie   Jego,    który    daje    mi    widzialne    znaki 
z   nadprzyrodzonej  œwiat³oœci  Swej,   które  wyprowadzaj¹  duszê  m¹  z  ziemskich  ciemnoœci 
i  prowadz¹  j¹  do  wiekuistego  Nieba.

W   wieku  14  lat   przenikn¹³   mnie   niewypowiedziany   miecz   boleœci   Bo¿ej,  abym
duchowo   ³¹czy³a   siê  z  ofiar¹  Odkupiciela  i  wspó³cierpia³a  z  Nim  i  z  Niepokalan¹,   tak¿e 
przez  44  lata  z  niewielkimi  przerywnikami mia³am niesamowite bóle podbrzusza, jak i ca³ego 
narz¹du  rodnego,  i  prze¿ywa³am  mêki  nie  czyœæcowe lecz piekielne, i to by³y najokropniejsze 
moje  cierpienia  ze  wszystkich  cierpieñ  jakie  mia³am,  bo  w  bólowych  atakach  odczuwa³am 
jakby   wiercono   wewn¹trz   rozpalonym   ¿elazem,   i   by³y  to  nad   wyraz   bolesne,  ogniowe 
stygmaty  mêki  Pañskiej,    na   które   lekarze  nie  mogli  zaradziæ  ( co  piszê  wiêcej  na  temat 
w   ¡ Dziele  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego ¢   w   zeszycie 
nr. 7 B  na  str. 12 - 13 ),   ¿e  w  sumie  przez  44  lata  za¿ywa³am  wiele  zastrzyków  i  tabletek 
przeciwbólowych  w  bólach,   których   nie  mog³am  w  stanie  sama  unieœæ,   które  zakoñczy³y 
siê  w  tamtym  roku,  kiedy  to  7 lipca  2011 r.  wyciêto   mi   ca³y   chory   narz¹d   rodny   wraz 
ze  wszystkimi  przydatkami.  

Moja  krzywda  moralna  z  9. 10. 1985 r.,  która  nast¹pi³a  dok³adnie  o  godz. 14. 15,  ta 
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wielka  przeciwnoœæ,  która  by³a  przygotowana  z  woli  Bo¿ej,  sta³a siê nie tylko ofiar¹ z³o¿on¹ 
pod  fundament  duchowego  Dzie³a  Pana  naszego,   które   odwiecznie   przeznaczone  by³o  na 
duszê  m¹,  aby  œwiat  móg³  odrodziæ  siê  przez  mi³oœæ  Trójjedynego  Boga,  ale  równie¿ by³a 
ona  znakiem  zaœlubin  duszy  mej  z  Bogiem,  co  jest  znakiem prawdziwego wybrania miêdzy 
innymi  i  do  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta Bermudzkiego, tak¿e w³aœnie w tym historycznym 
i  pamiêtnym  dniu  sta³am  siê  martwa   i   uœpiona   na   ¿ycie   ziemskie  i  obudzona  do  ¿ycia 
nadprzyrodzonego   zgodnie   z    zamierzeniami   Bo¿ymi.     Zsumuj¹c   wszystkie   cyfry    tego 
b³ogos³awionego krzy¿a  ( 9 + 1 + 0  + 1 + 9 + 8 + 5 + 1 + 4 + 1 + 5  =  44 ),  otrzymujemy liczbê 
44, co jest niezbitym znakiem czasu Pana naszego potwierdzaj¹cym moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê. 

{  Bior¹c  pod  uwagê  tê  tajemn¹  cyfrê  44,   to  dodam,  ¿e  gdy  wróci³am  z  Ameryki 
do  Polski,  to  moje  obecne  rodzinne  mieszkanie  od  pocz¹tku  którego mieszkali moi rodzice,
siostry  i  trochê  ja,  mia³o  równo  44  lata.  ;    Komunizm  w  Polsce  upad³  po  44 - ech  latach
istnienia  ( 1945 - 1989 ).  ;    Barack  Obama  narzucaj¹cy  ³amanie  praw  naturalnych  i  Bo¿ych 
przy  jednoczesnym  respektowaniu  tych  nieludzkich  praw,  które  zniewalaj¹  i ³ami¹ sumienia 
bliŸnich,  jest  obecnie  44 - tym  prezydentem  Stanów  Zjednoczonych. 
  

W   szpitalu   na   chirurgii   na   ul.   Stanis³awa   Staszica   w   Lublinie   ze  wzglêdu  na
rozprzestrzeniony   nowotwór,   który   zaatakowa³   wszystkie   wnêtrznoœci   mojej   Mamy,   po 
wykonanej   gastrektomii   subtotalnej,     gdzie    Mama   mia³a   wyciêty   ¿o³¹dek,   przepuklinê 
i   jeszcze  tam  jakieœ  jelita,  o  czym  ja  nie  wiem,   ponownie   przeprowadzono   jej  operacjê 
i  to  44  dni  przed jej œmierci¹,  i  przesz³a  ona  tracheotomiê, tak jak B³ogos³awiony Jan Pawe³ 
II - gi,  i  wówczas  w  tchawicy  umieszczono  jej  sztuczn¹  rurkê,   która  bardzo  przeszkadza³a
jej  i  stan  zdrowia  pogorszy³  siê,  tak¿e  Mama  nie  mog³a  prze³ykaæ  ju¿  jedzenia,  ani nawet 
przyjmowaæ  Komunii  Œwiêtej,   dlatego   te¿   ca³y  czas  by³a  na  kroplówkach,  a  3 dni  przed 
œmierci¹   mia³a   równie¿   pod³¹czony   tlen,   i   zanim   wesz³a  w  stan  agonalny,  który  trwa³ 
2 godziny,  to  zd¹¿y³a  po¿egnaæ  siê  z  moimi  siostrami  i  przy  nich  zasnê³a  w  Bogu  na ca³¹
wiekuist¹  wiecznoœæ  1. 10. 1998 r.  o  godz. 12. 43. 

W  swoim  doczesnym  pielgrzymowaniu   jedynie  tylko  2 razy  w  ¿yciu  mia³am  ³askê, 
¿e  chodzi³am  codziennie  na  Mszê  Œwiêt¹,  a  by³o  to  w  1998 r.,  w  sumie  44 dni  tu¿ przed 
œmierci¹  Mamy  mej  i  po  œmierci   jej,   a   po   raz   drugi   mia³am   tê   ³askê  w  2006 r.,  gdy 
zaczê³am  wprowadzaæ  w  komputer 9 ksi¹g  ¡ Dzie³a  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia tajemnicy
Trójk¹ta  Bermudzkiego ¢,   i   wówczas   by³o  to  144  dni   czyli   144  Msze  Œwiête,  i  w  obu 
przypadkach  by³o  to  na  Key  West  na  Florydzie.

�  Potem   ujrza³em:   a  oto  Baranek  stoj¹cy  na  Górze  Syjon,   a   z  nim  144  tysi¹ce,
maj¹ce  imiê  Jego  i  imiê  Jego  Ojca  na  czo³ach  wypisane.  I  us³ysza³em  z  Nieba  g³os jakby 
g³os  mnogich  wód  i  jakby  g³os  wielkiego  grzmotu.  A  g³os,   który   s³ysza³em   brzmia³,  jak 
gdyby  harfiarze  uderzyli  w  swe  harfy.  I  œpiewaj¹c  jakby  pieœñ  now¹  przed  tronem  i przed 
4 - ma  zwierzêtami i przed starcami,  a  nikt  tej  pieœni  nie  móg³  nauczyæ siê prócz 144 tysiêcy 
wykupionych  z  ziemi.  To  ci,  którzy  z  kobietami  nie splamili siê, bo s¹ dziewicami, ci którzy 
Barankowi  towarzysz¹  dok¹dkolwiek  idzie;  ci  spoœród  ludzi zostali wykupieni na pierwociny 



- 21 -

dla  Boga  i  dla  Baranka,   a  w  ustach  ich  k³amstwa  nie  znaleziono  -  s¹  nienaganni     ( Ap 
14,  1 - 5 ).    A  tak  na  marginesie  dodam,   ¿e   8. 02. 1989 r.  w  œrodê  popielcow¹  rozbi³  siê
amerykañski  pasa¿erski  samolot   “ Boeing  707 ”  ze  144 - ma  osobami  na  pok³adzie. 

Jeszcze  raz  zaznaczê,  ¿e  wszystkie  ci¹gi  przyczyn i skutków z mego ziemskiego ¿ycia 
wzajemnie  na  siebie  oddzia³ywuj¹,   i   wszystkie   skutki  ca³ego  ³añcucha  przyczyn  s¹  sobie 
istotnie   podporz¹dkowane   i   wi¹¿¹   siê   z   ¿yciem   Rodziny   Œwiêtej,   tak¿e   wszystko  co 
wykonujê,   to   wed³ug   zamierzeñ   Bo¿ej   Opatrznoœci  dla  dobra  ca³ej  ludzkoœci,  aby  owce 
Bo¿e  bardziej  mi³owa³y  Ró¿ê  Mistyczn¹  ze  Zbawicielem;  i  wiem,  ¿e  poprzez  swoj¹ misjê 
uratujê  wiele  dusz,   które   przed   koñcem  swojej  ziemskiej  pielgrzymki  dobrze  “ przejrz¹ ” 
na  oczy  cia³a,  jak  i  ducha.

Droga  Ekscelencjo,  na  zakoñczenie  krótko  podsumujê  tê duchow¹ kolejn¹ wysy³kê do
Waszej  Œwiêtobliwoœci,  mimo,  ¿e  jestem  wielk¹  nicoœci¹  i ma³oœci¹, i wszystkie niepojêtoœci 
S³owa  Wcielonego  widzê  oczyma  wiary,  a  niejednokrotnie te¿ oczyma ducha, i w Panu swym 
mam  te¿  wiele  widzeñ  czysto  wewnêtrznych,  ale  równie¿  dusza  ma  podczas snu non - stop 
opuszcza  w  Bogu  czasoprzestrzeñ  i  oczyma  swymi  widzi  tajemnice  Pana  naszego, które s¹ 
jej  odwieczne  przeznaczone,  czyli  ca³¹  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê  przekazywa³am  przede 
wszystkim  na  podstawie  prze¿yæ  duszy  mej.  

Mój   cichy   mi³osny   œpiew   s³yszy   tylko   mój   umi³owany  Boski   Okupiciel,   który
bardzo  powoli  przygotowuje  duszê  m¹  na  wieczyste  gody  w  Nim,  tak¿e  ju¿  wkrótce,  gdy 
wype³niê  wolê  Jego  w  jak  najwiêkszej  dojrza³oœci  duchowej,   która   by³a   przewidziana  na 
mnie   w   tym   doczesnym   pielgrzymowaniu,   to   wówczas   Wszechmocny   pozwoli   odejœæ 
duszy  mej   do  Swego  duchowego  domu  na  wieczyste  odpoczywanie  w  Nim.   A m e n !  

Na  rêce  Waszej  Przewielebnej  Ekscelencji wysy³am dwie takie same dyskietki CD - R, 
na  których  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego,  które  prowadzê  w  Nim   oraz   kopiê  listu
skierowanego  do  Ojca  Œwiêtego  Benedykta  XVI - go  oraz Prefekta Kongregacji Nauki Wiary 
kard.  Gerharda  Ludwiga  Müllera,   a  ponadto  czytelny  zestaw  dokumentacji  Dzie³a  Bo¿ego, 
które  zawarte  jest  na  dwóch  stronach.

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

Szczêœæ  Bo¿e !

                                    Anna  Aniela  Flak
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