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Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !
Drogi  Ojcze  Œwiêty,  w  sprawie duchowego Dzie³a Niebios piszê do Waszej Eminencji

po  raz  kolejny  i  to  jedynie  z  woli  niezast¹pionego  Pana  naszego  Jezusa  Chrystusa,  dziêki
któremu   nieprzerwanie   dzia³a   ³aska  Jego,  mi³oœæ  Boga  i  dar  jednoœci  w  Duchu  Œwiêtym
(2 Kor 13, 13),  tak¿e  przebywam  w  wiecznej  Chwale  Stwórcy,  w  której Najœwiêtsza Maryja 
Dziewica  wspomaga  duszê  m¹,   aby   ona   by³a   wiernym  œwiadkiem  Chrystusowej  mi³oœci, 
m¹droœci  i  nadziei,  w  zwi¹zku z czym nie spocznê w Ukochanym,  dopóki nie bêdzie wszczêty
proces  badawczy  nadprzyrodzonej  misji  mej  w  Kongregacji  Nauki  Wiary  w  Watykanie. 

 Stwórca  dzia³a  w  ca³ym  mym  duchowym  ¿yciu  i  w ca³ej nadprzyrodzonej misji mej, 
tak¿e  nie  odstraszaj¹  mnie  jakiekolwiek  przejœciowe  trudnoœci  na  mej  drodze  œwiêtoœci, bo
przecie¿  zaufa³am  Umi³owanemu,  za  którym z ufnoœci¹, odwa¿nie i wytrwale, z kreatywnoœci¹ 
i bezinteresownie w jednoœci z ca³ym Koœcio³em  z  pomoc¹ Niepokalanej pod¹¿am po œcie¿kach 
œwiat³a  i  ¿ycia,  wytyczonych  przez  Ducha  Œwiêtego,  jak  to  te¿  raz przepiêknie powiedzia³a 
Wasza  Eminencja  na  jednej  ze  swojej  homilii.

 Jestem   w³asnoœci¹  Zbawiciela  wype³niaj¹c  odwiecznie  zlecon¹  misjê  na  duszê  m¹,
któr¹  wykonujê  w  duchu  mi³oœci  i  prawdy  Umi³owanego  za  wstawiennictwem  Matki Jego,
Maryi,  dlatego  te¿  w  ca³ej  pe³ni  zaanga¿owa³am  siê w ni¹ wype³niaj¹c j¹ z wielkim zapa³em, 
bo   przecie¿   wszystko   to   realizujê   dla   Pana   naszego   i   dla   agonalnego  Koœcio³a  Jego. 
Z  pomoc¹  Œwiêtej  Bo¿ej  Rodzicielki,  Maryi  w  mej  duchowej  apostolskiej  pracy w jednoœci 
z Ukochanym uzyska³am odpowiedni¹ dojrza³oœæ moraln¹ i duchow¹  czyli  zosta³am nape³niona 
pe³ni¹   Jego,  bo  przecie¿  dusza  ma  wesz³a  w  szerokoœci,  d³ugoœci,  wysokoœci  i  g³êbokoœci 
Jego  ( Ef 3, 18 - 19 ),  dlatego  te¿  rozpromieniona  radoœci¹  Jego  tak  pewnie  czujê  siê z Nim 
w  tych  niepojêtych  i  niezbadanych  g³êbinach  Jego.

 
 Zrz¹dzeniem    Bo¿ej    Opatrznoœci   ca³a   moja   nadprzyrodzona   misja   dokonuje  siê 

w   tajemnicy   Krzy¿a   i   Zmartwychwstania,    aby    ¿adna   istota   ludzka   nie   roœci³a   sobie
jakiegokolwiek  prawa  do  Dzie³a  Bo¿ego,  które  prowadzê  w  Imiê  Bo¿e,  i  skoro  ca³e  moje
odwieczne   powo³anie   dokonuje   siê   przez   Ducha   Œwiêtego,  który  daje  mi  wiarê,  mi³oœæ 
i  poznanie  Chrystusa,  i  dziêki  Niemu  mam  moc Bo¿¹ w mi³oœci Bo¿ej, to przecie¿ wiadomo,
¿e   idê   drog¹   krzy¿ow¹   na   Górê  Karmel  wszystko  pozostawiaj¹c  w  tyle,  i  za  nic  maj¹c 
wszystkie  przemijaj¹ce  ziemskie  przyjemnoœci  i  ludzkie  radoœci. 

 W  Chrystusie  jestem  heroicznym  œwiadkiem  Jego,  dlatego  te¿  tak  odwa¿nie  g³oszê
misjê  Jego,  która  odwiecznie  by³a  zaplanowana  na duszê m¹, a poniewa¿ w Oblubieñcu mym
jestem  na  sta³e  zakorzeniona,  to  nie  waham  siê  oddaæ  ¿ycie  swe  dla Niego, dziêki któremu 
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sta³am  siê  nie  tylko  cz³owiekiem  modlitwy  wewnêtrznej,  ale  równie¿ i pisanej, tak¿e zawsze 
pok³adam  ufnoœæ  tylko  w  Nim,  a  nie  w  ludziach,  którzy  powodowani  chciwoœci¹  i  pych¹,
chc¹  robiæ  z  nami  to,   co  im  podoba  siê,  serwuj¹c  nam  wypaczone  ideologie,  a  poniewa¿ 
zawsze  lêkaj¹  siê,   to   z   braku   nadziei   na  przysz³oœæ  wcielaj¹  nam  w  ¿ycie  wynaturzone 
prawa,   które   oparte   s¹   na   wypaczonym   materializmie,   dziêki  któremu  ¿yj¹  oni  jedynie 
w   ciemnoœciach   nienawiœci  i  zemsty,   o   czym   te¿   niejednokrotnie   g³osi   o   tym   Wasza 
Œwiêtobliwoœæ  w  swoich  homiliach,  które  zawsze  uwa¿nie  czytam  i prawie wszystkie znam.

D r o g a   E m i n e n c j o,  tak  jak  Wasza  Œwiêtobliwoœæ, tak i ja, zostaliœmy powo³ani 
do  Synostwa  Bo¿ego  w  Chrystusie,  do  misterium,  które jest ukryte w Bogu, dlatego te¿ tylko 
z  woli  Bo¿ej  wszystko  mo¿e  byæ zrealizowane i objawione we w³aœciwym czasie  (Kol 1, 26), 
i  tak  ja  Wasza  Eminencja  zosta³a  w  pe³ni  czasów  Papie¿em,   tak  i  obecnie  nasta³a  pe³nia 
czasu,   aby   na  wniosek  Waszej  Œwiêtobliwoœci  rozpocz¹³  siê  proces  badawczy  duchowego 
Dzie³a  Bo¿ego,   które   z   tak   wielkim   oddaniem   wykonujê   w  Panu  swoim   na  wiekuist¹ 
Chwa³ê  Jego,  poniewa¿  ono  jest  ju¿  zakoñczone  pod wzglêdem pisemnym, a to, ¿e wszystko
przed³u¿a  siê  w  czasie,  to  wiadomo,  ¿e  tylko  dla  dobra  jego,   tak¿e   wszystko   mobilizuje 
mnie  do  jeszcze  wiêkszej  pracy  w  Imiê  Ukochanego.

Boski  Oblubieniec  pozwoli³  mi  jak  najgruntowniej  zakoñczyæ  duchowe  Dzie³o Swe
dla  dobra  owiec  Swych,  dlatego  te¿  kontempluj¹c Umi³owanego, nieustannie dzia³am w Nim,
w  zwi¹zku  z  czym  nie  brakuje  mi  odwagi,  ani  te¿  si³y,  aby  poœwiêciæ  siê  w  wype³nianiu
testamentu  Stwórcy  wzglêdem  duszy  mej.  Dusz¹ i sercem ca³y czas jestem w Dziele Boskiego 
Oblubieñca,   które   tak   wiele   radoœci  i  mi³oœci  przynosi  mi  w  Umi³owanym,  i  im  g³êbiej 
wchodzi³am  w  duchowe  niepojêtoœci,   tym   wiêcej   widzia³am  niedoci¹gniêæ  ( {  chodzi  mi
jedynie  o  b³êdy  literowe czy te¿ interpunkcyjne ),  które  doszlifowa³am  pod  wp³ywem  Ducha 
Œwiêtego,  aby  by³a  jak  najlepsza  czytelnoœæ  duchowych  spraw  Pana  naszego.

Cisza  ze  Stolicy  Piotrowej  na  Dzie³o Pana mego, które ma byæ  “ sol¹ ziemi i œwiat³em 
œwiata ”  ( Mt  5,  13 ),   ogólnie  rzecz  bior¹c  by³a  bardzo  owocna  dla  mnie,  bo  w³aœnie  ona 
zdopingowa³a  mnie,  abym  jak  najbardziej  dopracowa³a je na chwa³ê mi³osiernego Zbawiciela, 
który  tak  obficie  obdarowuje  duszê  m¹  ³askami  Swymi,  ¿e w mistycznych nocach tak czêsto 
unosi  siê  ona  ponad  czas  i  przestrzeñ,  i  przebywa  w  Nim  w  niepojêtych Otch³aniach Jego. 
Skoro  w  Duchu  i  Prawdzie  Ojca  Przedwiecznego  wykona³am  wolê  Jego, co do ka¿dej litery 
S³owa  Jego  ( J 4,  34 ),   to   zosta³a    ju¿   tylko  interwencja  mi³osiernego  Ukochanego,  który 
w   pe³ni   czasów   upomni   siê   o   Dzie³o   Swe,   tak¿e   ju¿  do  ostatnich  mych  chwil  w  tej 
ziemskiej   pielgrzymce   bêdê   dope³nia³a   ostatnie   rozkazy   Wszechmocnego,   aby  wszystko 
wype³ni³o  siê  we  mnie  zgodnie  z  wiecznym  testamentem  Jego  odnoœnie  duszy  mej. 

Pasterz   Niebieski   przyoblek³   duszê   m¹   Sob¹   i   da³   jej   tyle  m¹droœci  i  mi³oœci 
Swej,  aby  ona  moc¹  Jego  wszystko  pojmowa³a  w  Nim,  tak¿e  na  podstawie  prze¿yæ  duszy
swej   mog³am   przekazaæ   niepojêtoœci   Niebios,   do   których   ¿adna  œmiertelnoœæ  nie  mo¿e
wkroczyæ,   jedynie   tylko   dusza.   Jestem  pewna  w  Panu  swym,   ¿e   On   nigdy   nie  opuœci 
córki  Swej  i  dalej  bêdzie  poi³  j¹  ³askami  Swymi,  bo  przecie¿ obieca³ jej to, tak¿e na drodze 
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doskona³oœci  pod¹¿am  za  Nim  do  wiecznego  portu  Jego,  aby dusza moja mog³a zamieszkaæ 
z   Nim   i   w   Nim   na   wiekuiste   pozaczasowe   czasy.   Z   wielk¹  czystoœci¹  serca  i  duszy 
za  duchowymi  wskazaniami  Najœwiêtszego  podporz¹dkowana  jestem  mi³oœci  Jego, która tak 
bardzo odnawia i leczy mnie w Nim,  dlatego te¿ z ca³ym oddaniem przylgnê³am do Ukochanego 
i  Matki  Jego,  Maryi,  która  w  Duchu  Œwiêtym  dobrze wie, ¿e dusza ma ju¿ wkrótce odejdzie 
w  Jej  Synu,  Jezusie  Chrystusie  do  Ojczyzny  Niebieskiej,  dlatego te¿ poprzez wiedzê mi³oœci 
prowadzi  j¹  do  wiecznego  zmartwychwstania  w  Trójjedynym  Bogu.  ¯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.

Drogami  modlitwy  Niepokalanej  i  Jej  Syna  Jezusa  Chrystusa,   dziêki   mocy   Ducha 
Œwiêtego  wesz³am  w  mi³oœæ  ku  Ojcu  i  Synowi,  aby  dusza  ma  w  pe³ni zjednoczona z Nimi
mog³a  posi¹œæ  drogocenn¹  ewangeliczn¹  per³ê,  która  zawarta  jest  w  Nich  ( Mt 13, 46 - 48).
Per³y  duchowe,  których  œwiat  zmys³owy  nie  zna  i  nie  chce  te¿  ich poznaæ, nie mo¿e te¿ on 
ich przyj¹æ,  bo  przecie¿  te  upojne per³y duchowe s¹ utkane z naszych cierpieñ i przeciwieñstw, 
które  prze¿ywamy  w  Panu  naszym,  i  im  wiêcej  posi¹dziemy  tych  duchowych  pere³, to tym 
g³êbiej  dusze  nasze  zostan¹  wprowadzone  w  bogactwa  Nieœmiertelnego,   w  których  panuje
wiekuista  wolnoœæ  Jego  przesi¹kniêta  nienasycon¹  mi³oœci¹  Jego,   o   czym   wiedz¹   na  ten
temat  nad  wyraz  oddane  dusze  Ojcu  Niebieskiemu.

D r o g i    O j c z e,     we    wszystkich    moich   duchowych   listach   skierowanych   do
Ojca   sk³adam  relacje  z  mego  odwiecznego  powo³ania,   i   to  s¹  jakby  audiencje  u  Waszej 
Œwiêtobliwoœci,   i   to   co   piszê,   to   te¿  mówi³abym  to  do  Ojca  bêd¹c  na  zaproszonej  ju¿
audiencji  czyli  nieustannie  broniê  dzie³a  ¿ycia  swego,  które  jest  duchowym  Dzie³em S³owa
Wcielonego,  które  pe³niê  w  Imiê  Jego, tak¿e pod macierzyñsk¹ opiek¹ Niepokalanej z³o¿y³am 
ofiarê  z  ¿ycia  dla  Dzie³a  Ukochanego,   aby   uleczyæ   œwiat  pe³en  z³a  i  niesprawiedliwoœci, 
który  nie  chce  przyj¹æ  prawdy  i  mi³oœci Oblubieñca Niebieskiego, który zawsze oddane owce 
Swe   wprowadza   w   œwietliste   niepojêtoœci   Swe,   gdzie   nigdy  nie  ma  zmierzchu.  Mimo,
¿e  nie  mam  absolutnie  ¿adnej  odpowiedzi  od  Ojca,  ani  te¿  od  Prefekta  Kongregacji Nauki 
Wiary kard. Gerharda Ludwiga Müllera  na  zakoñczone duchowe Dzie³o Niebios pod wzglêdem 
pisemnym,  ale  powiem  szczerze,   ¿e   jako   dziecko   œwiat³oœci  w  Panu   naszym  ( Ef  5,  8 ) 
w  ca³ej  pe³ni  spe³ni³am  siê  w  Dziele  Pana  mego,   które  odwiecznie  by³o  przeznaczone  na 
duszê  m¹  czyli  wype³ni³am  wolê  Jego,  który  na  drodze  doskona³oœci  tak bardzo uduchawia 
mnie w Sobie,  abym  w  nieskoñczonym mi³osierdziu Jego wyda³a dojrza³y owoc Jego z winnicy 
Jego  dla  wszystkich  rozpustników  Jego  rozproszonym  po  ca³ym  upad³ym  œwiecie.  

 W bezkompromisowej wolnoœci s³u¿ê najukochañszemu Oblubieñcu swemu, który duszê
m¹ wprowadzi³ w bezcenne niepojêtoœci nad niepojêtoœciami,  tak¿e  gardzê  kruchym, ziemskim
¿yciem,  które  zawsze  przemija   czyli   skazane  jest  na  obumarcie,  w  zwi¹zku  z  czym  jako 
przechodzieñ  tego  œwiata   poprzez  drogê  ascezy osobistej powoli zdobywam mistyczny szczyt 
Góry Karmel  czyli  piszê  nie  tylko  czynem,  ale  te¿  i  s³owem d³ug¹ ksiêgê swego duchowego 
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¿ycia, aby w pe³ni czasów pomog³a ona zmieniæ sposób wywrotowego myœlenia  i  postêpowania
innowiercom  tego  œwiata,    którzy    przyzwalaj¹   na   œmieræ,   wynaturzone  prawa  i  wszelk¹
niesprawiedliwoœæ. 
 

Wiele  niesprawiedliwoœci  dosiêg³o  mnie  z  r¹k  pseudonaukowców, który ¿¹dni w³adzy
deptali   moj¹   godnoœæ   i   prawa   cz³owieka,   tak¿e   by³am   niesamowicie   dyskryminowana,
pogardzana  i  wykluczana  z  pola  naukowego,   ale   Boski  Oblubieniec  nie  pozwoli³  wrzuciæ 
mnie  do  kot³a  nienawiœci  i  z³a,  bo  przecie¿  nieustannie  kontynuowa³am  mi³osn¹ wolê Jego,
na  której  zawsze  by³am  g³êboko skoncentrowana, tak¿e za te wszystkie niemi³osierne pod³oœci
w  czasach  moich  dotkliwych  udrêk  i  cierpieñ,  w których nie by³am zbyt d³ugo przygnêbiona,
odp³acam  siê  dobrem,  ale  nie  znaczy  to,   ¿ebym   zapomnia³a,   bo   musia³am   rozliczyæ  siê
z  przesz³oœci¹  dla  dobra  Dzie³a  Mistrza  Niebieskiego.  Na  mej  drodze  œwiêtoœci  w  obecnej
dobie  czasów  wys³a³am  w  Panu  naszym  po  raz  ostatni odwo³anie od Prokuratury Rejonowej 
Szczecin  -  Niebuszewo   do   Europejskiego   Trybuna³u   Praw   Cz³owieka   w  Strasburgu
(14. 05. i  5. 06. 2015 r.)  w  sprawie  bezprawnego  nie  nadania  mi stopnia doktora na Wydziale 
Rybactwa  Morskiego  Akademii  Rolniczej w Szczecinie po obronionej pracy doktorskiej,  gdzie 
by³o  od  razu  pe³ne  wymagane  kworum,   aby   nadaæ  mi  stopieñ  doktora.  Etap  odwo³awczy
zosta³  ju¿  zakoñczony,   poniewa¿   wyczerpa³am   wszystkie   œrodki   prawne   w  sprawie  mej 
naukowej  krzywdy  czyli  fundamentu duchowego Dzie³a Niebios, które w duchu pos³uszeñstwa
prowadzê w Ukochanym,  i  które  jak  widaæ  ma  solidny pieñ i g³êbokie korzenie w Chrystusie, 
bo  przecie¿  wykona³am  wszystko  to,  co  Nieœmiertelny  kaza³  mi  (J 2, 5), aby œwiat uwierzy³, 
¿e    zosta³am   pos³ana   przez   Niego  ( J 17, 21 )   do   wykonywania   tak   nieprawdopodobnej 
duchowej   misji.   OdpowiedŸ   na   to   moje   odwo³anie   do   Europejskiego   Trybuna³u  Praw 
Cz³owieka  mogê  dostaæ  w  ka¿dej  chwili,  a  najpóŸniej  6 miesiêcy  od  momentu wys³ania do
nich  odwo³awczych  dokumentów  czyli  w  grudniu  bie¿¹cego  roku. 

K  D r o g a   E m i n e n c j o,   obecnie   zacytujê  s³owa  Waszej  Œwiêtobliwoœci,  które
zosta³y  przekazane  na  jednej  z  homilii  Ojca: � Aby  zmierzaæ  ku  przysz³oœci,  potrzebna jest
przesz³oœæ,  konieczne  s¹  g³êbokie  korzenie,   potrzebna  jest  tak¿e  odwaga,   by  nie  ukrywaæ 
siê  przed  chwil¹  obecn¹  i  jej  wyzwaniami.  Potrzebne  s¹  pamiêæ,  odwaga,  zdrowa  i ludzka 
utopia  ,  dlatego  te¿   nie ugiê³am siê w Boskim Oblubieñcu mym przed prawd¹ jak to naukowi 
oprawcy  uczestnicz¹cy  w  mej  naukowej  krzywdzie  zamierzali,  tak¿e  prawie  w  szczegó³ach 
wysz³a  ona  na  œwiat³o  dzienne  ca³ej  ludzkoœci,  i  id¹c  pod pr¹d zniewolonego œwiata mia³am
odwagê  wype³niæ  plan  mi³oœci  i  zbawienia  Ukochanego,  który  odwiecznie  by³ zaplanowany
na  duszê  m¹,   tym  bardziej,   ¿e   ten   zdemoralizowany   œwiat   zostawi³am   dla   wiecznoœci.
Pseudonaukowcy  uczestnicz¹cy   w   mej  opisywanej  krzywdzie  moralnej,  ¿yj¹cy  bez  nadziei
i  ow³adniêci  przemijaln¹  nicoœci¹  nad  nicoœciami  byli pewni, ¿e jestem niewolnic¹ ich ob³udy
i  zak³amania,  ale  bardzo  przeliczyli  siê,  bo  nie  wiedzieli,  ¿e  ja  jestem  siostr¹ w Chrystusie
i  ufam  tylko  Boskiemu  Odkupicielowi  i  w  Nim  pok³adam  ca³¹  nadziejê,  tak¿e nie mog³am
pozwoliæ  na  to,  aby  zawieœæ  Go.  

 Gdy  by³am  u  dwóch  prawniczek celem uzyskania porady, to zarówno jedna, jak i druga
rzek³a  mi,  ¿e  bardzo  Ÿle  zrobi³am,  ¿e  od  razu  nie  odwo³a³am  siê  do  s¹du  w  sprawie  mej 
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krzywdy  moralnej  z  9. 10. 1985 r.,  ale  przecie¿ w ówczesnych komunistycznych, jak i obecnie
lewacko - libertyñskich  czasach  nie  mia³abym mo¿liwoœci przebicia siê przez prawdê naukow¹, 
bo  przecie¿  s¹dy  zawsze  by³y  i  s¹  nieobiektywne  i  stronnicze,  tak¿e w drodze przekleñstwa 
i  œmierci  droga  s¹dowa  nie  ma  sensu.  Od  stuleci  aparat  w  s¹dach  nie  dzia³a,   bo   robione 
s¹  najprzeró¿niejsze  oszustwa,  i  w  tych  ob³udnych  s¹dach  robi  siê  czystki  personalne,  aby 
prawnicy  mogli  ³amaæ  prawo,  które  dostosowane jest do nowej, zak³amanej ideologii.  Z  góry 
wiedzia³am,  ¿e  Dzie³o  Bo¿e,  które  prowadzê  z  woli  Niebios nie mo¿e byæ oparte o doczesne 
s¹dy,  które  nie  respektuj¹  dowodów,  poza  tym  odwróc¹  wszystko,  a  nawet sfinguj¹ proces, 
gdzie  nawet  24. 02. 1953 r.  gen. August  Emil  Fieldorf  zosta³ niewinnie zabity, tak¿e zawsze 
przegrywaj¹  ofiary,  natomiast  oprawcy  otrzymuj¹  nagrody  i  ciesz¹  siê  z  bezkarnoœci  swej.  

Na  ca³ym  œwiecie  s¹  wielkie  nieprawid³owoœci w s¹dach,  gdzie procesy s¹ nierzetelne 
i  niekontrolowane,  i  wygrywaj¹  ci,  którzy  s¹  przy  sterze  rz¹du  i  ich  poplecznicy,   a   poza 
tym  nie  mo¿na  stawiaæ  jakichkolwiek  zarzutów  “ wielkim ”, bo i tak wszystkie ich bezprawia 
s¹    umarzane.   We   wspó³czesnym,   nowoczesnym   œwiecie,   w   którym   wystêpuj¹   skrajne 
nierównoœci   miêdzy   owcami   nie   ma   jednoœci   w   prawdzie,   dlatego   te¿   podawana  jest 
zafa³szowana  historia,  a  poza  tym  z  ofiary  robi  siê  kata,  ³amie  siê  przyzwoitych  ludzi, ... , 
a  cwaniacy  przy  w³adzy  nic  nie  myœl¹  i  nic  nie  robi¹,  tylko  krytykuj¹  i  niszcz¹  nie  tylko 
reformy,  ale  niszcz¹ wszystko to, co dobre.  Przez wiele lat z pominiêciem s¹dów odwo³ywa³am
siê  do  bezkarnej  Centralnej  Komisji  do  Spraw Stopni i Tytu³ów w Warszawie,  a  ta nie doœæ,
¿e  dopuœci³a siê przestêpstwa, bo przecie¿ zamiast skierowaæ moj¹ pracê doktorsk¹ do ponownej
recenzji  do  dwóch  oœrodków  naukowych  i  dwóch profesorów,  to ta skierowa³a j¹ do jednego 
oœrodka  naukowego  tj.  do  IMGW  w  Warszawie  i  to  do dwóch docentów, to jeszcze ten fakt
w  moich  odwo³aniach  pomija³a   i   moje   tak   liczne   dowody,   które  przedstawia³am,  które 
œwiadcz¹  o  wielkiej  wartoœci  mej  pracy  doktorskiej,  równie¿  pomija³a  czyli  skorumpowani
samozwañcy  tej  skompromitowanej  Komisji  zawsze  myœleli  i  myœl¹,  ¿e  s¹  nietykalni,  a na
moim  przyk³adzie  widaæ  z  jakimi  wprost  niewyobra¿alnymi  patologiami mamy do czynienia
w  œwiecie  nauki,  i  s¹  to  mroczne  historie pseudonaukowców, o których z woli Bo¿ej równie¿
przysz³o  mi  pisaæ,  bo  przecie¿  doœwiadczy³am ich przez tych karierowiczów, którzy w sposób
okrutny  osaczali  mnie  i  robili  wszystko,  aby zniszczyæ mnie, aby ich ewidentne dowody winy
nigdy  nie  wysz³y  na  œwiat³o  dzienne  ca³ego  œwiata. 

W   czasach  dochodzenia  moich  praw  zwi¹zanych  z  wypaczeniami  serwowanymi  mi
przez  pseudonaukowców  nieustannie  by³y  gwa³cone  nie  tylko  podstawowe  prawa  naukowe, 
ale   równie¿   gwa³cona   by³a   moja   godnoœæ,   która   w   sposób   niezwyk³y   obdarzona   jest 
transcendentn¹   godnoœci¹   umi³owanego   Trójjedynego   Boga,   tak¿e  by³am  uzale¿niona  od 
oprawców,   którzy   swoim   postêpowaniem   unicestwiali   moj¹  wolnoœæ  w  dochodzeniu  tak 
jasnych  spraw,  które  by³y  przez  nich  przemilczane.   W   ówczesnych   czasach  nie  broni³am
siê  w  s¹dach,  które  nie  doros³y  do  wymogów  prawdziwej  demokracji,  tak jak nie broni³ siê 
te¿  Œwiêty  Jan  Pawe³  II - gi,  który  przecie¿  obroni³  swoj¹ habilitacjê, a pseudonaukowcy nie 
nadali  mu  stopnia  naukowego.  Nie  broni³  siê  te¿  abp.  Stanis³aw  Wielgus, bo obrona w jego 
wypadku  równie¿  nie  mia³aby  najmniejszego  sensu,  bo  i  tak  zakrzyczeliby  go,  o  czym  on 
dobrze   wiedzia³   i   zrezygnowa³   ze   stanowiska   metropolity   warszawskiego,   jednoczeœnie 
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wybaczaj¹c  swoim  wrogom,  tak  jak  Zbawiciel,   który   wybaczy³   oprawcom   Swoim,  Marii 
Magdalenie,  Œwiêtemu  Piotrowi ... ,  ca³emu  œwiatu  za  to,   ¿e   zosta³   umêczony   na   œmieræ 
za  nasze  grzechy.  Ja  równie¿  wybaczy³am  swoim  oprawcom  na czele z g³ównym winowajc¹ 
dziekanem  prof.  A l e k s a n d r e m   W i n n i c k i m   przy   wspó³udziale  naczelnego  wodza
tj.   mojego   by³ego   kierownika   instytutu   prof.   I d z i e g o   D r z y c i m s k i e g o ,   którzy 
jako  winni,  ale  bez  winy  w  dawnych  czasach nikczemnie zaplanowali nie nadanie mi stopnia
doktora,  i  po  tym  fakcie  nieustannie  szykanowali  mnie  w  pracy  i to na wszystkich frontach, 
¿e  z  tej  ich  nieludzkiej pod³oœci w du¿ym stopniu straci³am zdrowie.  Pseukonaukowcy, którzy 
uczestniczyli  w  fundamencie  wêgielnym Dzie³a Niebios, nie wiedzieli o tym nadprzyrodzonym 
fakcie,   w   zwi¹zku   z   czym   nie   mogli   zacementowaæ   na   wieki   swojego   nieludzkiego,
niedopuszczalnego  postêpowania  wzglêdem  mnie,   tak¿e   po   latach   wychodzi  to  wszystko 
i   ludzkoœæ   zaznajamia   siê   jak  z  premedytacj¹  pseudonaukowcy  haniebnie  robili  krzywdy 
niewygodnym  pracownikom,  i  jak  haniebnie  urzêdowa³a  Centralna Komisja do Spraw Stopni 
i  Tytu³ów  w  Warszawie,  która  dopuszcza³a  siê  jawnych  przestêpstw  i  nigdy  nie reagowa³a 
na  podawane  niezbite  dowody  czyli  fakty,  bo  by³a pewna, ¿e wszystko rozmyje siê z czasem, 
i  nigdy  te¿  œwiat  nie  dowie siê o ich antyprawach i niedorzecznoœciach, które s¹ antyprawami, 
które  serwowali  mi  na  mej  drodze  odwo³awczej  do  prawdy  naukowej,   co   wszystko  mam
dok³adnie  udokumentowane.

C e n t r a l n a    K o m i s j a    d o    S p r a w   S t o p n i   i   T y t u ³ ó w   z   Warszawy
w  ówczesnym  re¿imie  komunistycznym  i  postkomunistycznym  w  mojej  walce   do   prawdy 
w   omawianej   sprawie   pragnê³a   ochroniæ   moich   oprawców,   dlatego  te¿  ze  szczególnym
okrucieñstwem  robi³a  wszystko,  ¿eby  oœmieszyæ  i  zdyskredytowaæ  mnie  w  tak  jasnej, a dla
pseudonaukowców   zbyt   wstydliwej   i   zbyt   hañbi¹cej   sprawie.  Jako  mi³oœnicy  bezprawia,
boj¹c  siê   rzetelnie   przebadaæ   moj¹   niewygodn¹,   naukow¹   prawdê   nieustannie  naruszali
ewidentne  prawa   czyli   nie  zale¿a³o  im  na  ustaleniu  prawdy,  bo  dla  nich  krzywda  ludzka 
nie  liczy³a  siê,  bo  ona  by³a  nieistotna.  Ta  bezprawna Komisja swoimi haniebnymi metodami
pragnê³a  zatrzeæ  œlady  niewygodnej  sprawy  dla  œwiata  naukowego,   któr¹  bardzo  dok³adnie
dokumentowa³am  w  swoich  tak  licznych  odwo³aniach  skierowanych do nich, a poniewa¿ byli
oni  bezkarni  w  robieniu  z³a,  to  prawo u nich nie funkcjonowa³o, dlatego te¿ nie zajmowali siê 
moimi  podawanymi  faktami,   w   zwi¹zku   z  czym  wydawali  niesprawiedliwe  i  krzywdz¹ce
wyroki,   które   ci¹gle   podtrzymywali,   czuj¹c   pogardê  do  prawdy  i  sprawiedliwoœci,  tak¿e
swoimi  kajdanami  niesamowitej  niesprawiedliwoœci  krêpowali  moj¹  krzywdê moraln¹, abym
tylko  trwa³a  w  ich  zniewoleniu, nie wiedz¹c o tym,  ¿e z czasem te kajdany zostan¹ rozerwane.

   C e n t r a l n a   K o m i s j a   d o   S p r a w   S t o p n i   i   T y t u ³ ó w   doczeka³a   siê
chwili,  ¿e w Bogu opowiedzia³am œwiatu o ich nagminnych naruszeniach przepisów i ³amaniach
prawa,  które  s³u¿y³y  interesom ideologicznym, aby móc trzymaæ w karbach niewygodne osoby,
które  chcieli  zniewoliæ,  aby nie by³o historycznej pamiêci w tak oczywistych ich mataczeniach.
Nie  lubili  oni  niewygodnej  mej  prawdy,  dlatego  te¿  objêci  œmierteln¹  trwog¹  wypierali siê
swoich   przestêpstw   poprzez   pomijanie   przedstawianych  przeze  mnie  naruszeñ  konwencji, 
myœl¹c   pewnie,    ¿e    poprzez    k³amstwa    wybiel¹   moich   oprawców.   Moich  skrupulatnie
udokumentowanych  dowodów  nie  sposób  zmieniæ,  tak¿e  niemo¿liwoœci¹ jest dezinformowaæ 
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narody  i  dalej  lekcewa¿¹co odstêpowaæ od mej krzywdy moralnej, która zosta³a z premedytacj¹ 
uczyniona  na  Wydziale  Rybactwa  Morskiego  Akademii  Rolniczej  w  Szczecinie,   który   by³ 
dla  mnie  obozem  pracy. Wielu  ba³o  siê  prawdy  i  rozliczenia  z  tak  oczywistej mej krzywdy 
moralnej,   dlatego   te¿,   aby  nie  ujawniaæ  ich  pseudonaukowych  poczynañ,  chciano  uciszyæ 
mnie  poprzez  zastraszania  i  nêkania,  aby  tylko  zniszczyæ  mnie,   a   wraz   ze   mn¹   pamiêæ 
o   mej   moralnej   krzywdzie   z   9. 10. 1985 roku,    która    jest    przecie¿   fundamentem   mej 
nadprzyrodzonej  misji,  i  która  te¿  ma  przetrwaæ  na  wszystkie  pokolenia. 

Z  woli  Oblubieñca  Niebieskiego  otrzyma³am  do zrealizowania duchowe Dzie³o Jego,
w  zwi¹zku  z  czym  moim  zadaniem  by³o  dosyæ dok³adnie przekazaæ w Ukochanym ca³¹ moj¹
drogê  duchow¹  wraz z jej kamieniem wêgielnym,  który uczyniony by³ przez psedonaukowców,
tak¿e   broni¹c   misji   swej   nie   mogê   milczeæ  na  czarne  plamy  tych  “ wielkich ” mêdrców
cywilizacji  ob³udy,  k³amstwa  i  œmierci,  u  których  droga  do  prawdy  wiedzie  do  bezprawia.
Mimo,  ¿e  jestem  pustelniczk¹  jedynie  z  ducha,   ale   przecie¿  ¿aden  pustelnik  nie  zamyka³ 
i  nie  zamyka  siê  na  z³o  jakie  rozpanoszone  jest  na  ziemi, w którym zwolennicy z³a na czele
z  agresorami  laicyzmu  zas³aniaj¹  siê  kator¿niczymi  i  niewolniczymi  ustawami, które zosta³y 
wprowadzone   przez   nich   samych,   i   które   podawane   s¹   jako  “ autorytet ”  przemijaj¹cej 
doczesnoœci,  tak¿e  wypaczenie  tych  praw  wo³a  o  pomstê  do  Nieba.  

W  poprzedniej  epoce  nie  sposób  by³o  ruszyæ  tej  pseudonaukowej  sitwy,  i nawet jest
j¹  trudno  ruszyæ  w  obecnym  lewicowo - libertyñskim  zniewoleniu,  ale ja j¹ ruszy³am w Panu 
naszym  w  swoich  mistycznych  ksi¹¿kach, jak i w ca³ej mej dokumentacji zwi¹zanej z Dzie³em
Bo¿ym,  tak¿e  w  tej  materii  zda³am  siê  tylko  pod  kierownictwo  Ducha Œwiêtego, który jako 
jedyny  mo¿e  zaprowadziæ  mnie  do  ca³kowitej  prawdy  ( J 16, 13 ),  bo  przecie¿  On  oœwieca
mój  umys³,  a  poprzez  mnie  owce  Bo¿e  dowiaduj¹  siê  z jakimi niesamowitymi bezprawiami
mamy  do  czynienia  nie  tylko  na  uczelniach  czy  te¿  w  jednostkach  naukowych, ale równie¿
w  prokuraturach  czy  te¿  w  s¹dach.  

W   re¿imie  komunistycznym  i  postkomunistycznym  prze¿y³am  niesamowit¹  gehennê
serwowan¹  mi  przez  nad  wyraz  pod³ych   pseudonaukowców,  którzy  byli  dla mnie tyranami, 
i  nigdy  nie  pragnê³am  i  nie  pragnê jakiegokolwiek wspó³czucia i litoœci, jedynie tylko pragnê,
aby  ca³y  œwiat  dowiedzia³  siê  do  czego  zdolni  s¹  pseudonaukowi  oprawcy,   którzy   swoim 
terroryzowaniem  tak  bardzo  uœwiêcili  duszê  moj¹,  która  z  niepokonan¹  moc¹  Bo¿¹ wspina 
siê  na  najwy¿szy  szczyt  niewidocznej,  duchowej  Góry  Karmel,  tak¿e  to  niewyobra¿ane z³o 
serwowane  przez  nieludzkich  pseudonaukowców  z pomoc¹ ³aski Bo¿ej obróci³o siê na wielkie 
dobro.  Jak  wynika  z  mojej  drogi œwiêtoœci, ¿e nigdy nie mog³abym wejœæ bez cierpieñ Bo¿ych 
w  tajemnice  Boskie,  bo  nie  pojê³abym  ograniczonym  umys³em  swym niedostêpnej m¹droœci
Bo¿ej,  bo  cierpienie,  które  w  sposób  nierozerwalny  wpisane  jest  w  ludzkie  ¿ycie jest jedn¹
ze œcie¿ek prowadz¹cych do “ dotykania ” nadprzyrodzonej rzeczywistoœci (ks. Wies³aw Hudek).

K  W  moich  mistycznych  ksi¹¿kach  w  ca³ej  pe³ni  demaskujê z³o zdemoralizowanych 
owiec  Bo¿ych,   które  przepojone  nienawiœci¹  zanegowa³y  istniej¹cego  Boga  i  przygotowa³y
ziemskie   piek³o,    w   którym   nie   mo¿na   obroniæ   ewidentnych   prawd   w   obliczu   wielu 
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niepodwa¿alnych  dowodów,   poniewa¿   krzywdy  ludzkie  s¹  nieistotne,  nie  licz¹ce  siê,  oraz 
uchylam  w  Bogu  r¹bek  tajemnic  Bo¿ych,  które  maj¹  miejsce  w niepojêtym œwiecie Bo¿ym,
i   które   dla   dusz   w   ca³ej   pe³ni,   bez   ¿adnej   zas³ony   Bo¿ej   zaczynaj¹   siê   dopiero  po 
przekroczeniu  progu  œmiertelnego. 

Mimo,   ¿e   niejednokrotnie   by³am   rozdarta   wewnêtrznie   przez  rozterki  i  duchowe
ciêcia,  ale  nauczy³am  siê  w  Panu  swym,  ¿e  bêdê walczyæ o Dzie³o Jego do koñca swych dni, 
bo  poprzez  te  dotkliwe  przeciwnoœci,  które  przesz³am  przez  pseudonaukowców,  ale  z  woli
S³owa  Przedwiecznego,  nad  wyraz  uodporni³am  siê  w  Ukochanym  i  nie  pozwolê zag³uszyæ 
swego  sumienia  zaborcom  tego  zniewolonego  œwiata,   którzy   krzykiem   zbijaj¹  argumenty. 
Skoro   realizujê   tak   wielkie   duchowe   Dzie³o  Bo¿e  poprzez  ³askê  Bo¿¹  w  œwietle  wiary, 
nadziei  i  mi³oœci,   to   w   Bogu   mam   przekazaæ  z  jak  najwiêksz¹  dok³adnoœci¹  fundament
wêgielny  tj.  moj¹  krzywdê  moraln¹  z  9. 10. 1985 roku,  o  czym  ju¿  wy¿ej wspomnia³am, bo
przecie¿   dziêki  temu  Boskiemu  fundamentowi  w  sposób  szczególny  sta³am  siê  otwarta  na
realnie  istniej¹c¹  nadprzyrodzon¹  rzeczywistoœæ,  tak¿e  z woli Bo¿ej w sposób jasny i wyraŸny 
przekazujê   pos³annictwo   swe,   prosz¹c   jednoczeœnie   Ducha   Œwiêtego,   abym  prawid³owo 
przekazywa³a  odwieczne  przes³anie  Niebios,   w   którym   zachodzi   œcis³a  zale¿noœæ  miêdzy
œwiatem  doczesnym  a  nadprzyrodzonym.  Zawsze  by³a  i  bêdzie  harmonia  miêdzy  rozumem 
a  wiar¹,  nauk¹  a  objawieniem, niesamowitym cierpieniem a wykonywaniem Dzie³ Boskich, co 
mamy  na  ten temat ogrom dowodów przekazanych w Piœmie Œwiêtym, tak¿e poprzez widzialne 
znaki  czasu  odczuwamy  obecnoœæ  niewidzialnego  Pana  naszego,  dziêki  któremu  mamy ¿yæ 
w  braterstwie  i  solidarnoœci,  która  jest  przeciwstawna  do  przemocy  i  niesprawiedliwoœci.

W  moim  nadprzyrodzonym  powo³aniu  Stwórca da³ wiele œwiadectw z punktu widzenia 
naukowego  i  nadprzyrodzonego,   gdzie  rozum  i  wiara,   to  jest  za  ma³o,   ¿eby  to  wszystko 
poznaæ,  i  na  poznanie  tajemnic  Jego,  które  znajduj¹  siê  za  progiem wiecznej œmiertelnoœci, 
to  jest  zadanie  jedynie  dla  duszy,  która  w  Bogu  opuszcza  cia³o  i  w Nim na czas okreœlony
dog³êbnie  wchodzi  w  niepojêtoœci  Jego.   Ze   wzglêdu   na   to,   ¿e  duchowe  Dzie³o  Mistrza
Niebieskiego,  które  prowadzê  w  Nim  przewy¿sza  rozum  ludzki,  to  wiadomo,  ¿e  musia³am
w   Umi³owanym   wszechstronnie   je   opracowaæ,   dopracowaæ   i   zakoñczyæ  jak  najbardziej 
doskonale   na   miarê   najwy¿szych  mo¿liwoœci  jakie  mo¿na  osi¹gn¹æ  w  tym  przemijaj¹cym
pielgrzymowaniu,  a  poza  tym  na  mej  drodze  krzy¿owej  Wszechmocny  zes³a³ niesamowicie 
wiele  œwiêtych  znaków  czasu,   które  s¹  ¿yw¹  katolick¹  Ewangeli¹,   która  potwierdza  moj¹ 
nadprzyrodzon¹  misjê,  aby  nie  by³o  jakichkolwiek  w¹tpliwoœci  czy  te¿  niejasnoœci,  tak  jak
w  dzie³ach  ludzkich  pe³nych  u³omnoœci,  a  niejednokrotnie  pe³nych  k³amstw  i  zwyrodnieñ.  

Kap³an   Niebieski   wyprowadzi³   córkê   Swoj¹   ze   œwiata,    która    ma   jednoczeœnie
przebywaæ  w  tym   œwiecie,   i   d¹¿yæ   te¿   ma   do   mo¿liwie   najdoskonalszego,   mi³osnego
zjednoczenia  z  Nim  w  tym  ¿yciu.  Najukochañsze   S³owo   Wcielone   rozpala   córkê  Swoj¹ 
mi³oœci¹  Sw¹,   i   poprzez   uciszenie   jej   czêœci  zmys³owej  nieustannie  przygotowuje  j¹  do 
wype³nienia  jej  misji,  tak¿e  poprzez  noc  ciemn¹  oga³aca  j¹  z  rzeczy  doczesnych  i uwalnia 
od  wszystkich  po¿¹dañ,  aby  ona  w  zupe³nym  duchowym  ogo³oceniu wspó³pracowa³a z Nim
i  wyda³a  nadprzyrodzony  owoc  duchowego  Dzie³a  Jego  ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ). 
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Rodzice   Niebiescy   wyposa¿yli   córkê   Swoj¹   w   odpowiednie   dary  ducha  i  serca, 
abym   swobodnie  pracowa³a  dla  Ich  Dzie³a,  do  którego  powo³ali  mnie,   i   równie¿  w  tym 
odwiecznym  pos³aniu  pob³ogos³awili  duszê  moj¹,   tak¿e  to  ogromne  poparcie  moralne  jest 
dla  mnie  wszystkim.  Dziêki  woli  i  ³asce  Bo¿ej  z  wielk¹  mi³oœci¹  pracujê dla Boga, i swoj¹ 
misjê  kocham  nadzwyczajnie  i  niewyra¿anie, bo przecie¿ ona zwi¹zana jest z najukochañszym 
moim   Mistrzem   Niebieskim.    Zosta³am   “ opieczêtowana ”  znakiem   paschalnej   tajemnicy
Chrystusa  (Waldemar  Wojdecki),  i  nieprzerwanie  trwam  w  modlitwie  wewnêtrznej  czy  te¿
pisanej  z  Ró¿¹  Duchow¹,  Maryj¹,  ze  wszystkimi Aposto³ami,   tak   samo  jak  Oni  trwali  po 
Wniebowst¹pieniu  Jezusa  w   jerozolimskim  Wieczerniku,   tak¿e   ca³a   moja  duchowa  misja
odbywa  siê  w  œcis³ej  ³¹cznoœci  miêdzy  dzia³aniem  a kontemplacj¹, gdzie dusza ma ogromnie 
weseli siê  i  raduje  w  Panu,  Bogu  swoim,  który  przyodzia³  j¹  w szaty zbawienia  (Iz 61, 10). 

Na  duchowej  drodze  mej  czerpi¹c  œwiat³o  nadziei  i  mi³oœci  z  Paschy  Pana  naszego 
w  wielkiej  harmonii  miêdzy  wiar¹  a  rozumem,  gdzie  nie  ma  dla  mnie  ¿adnych ograniczeñ 
i  sprzecznoœci,   bo   przecie¿  w  sprawach  Boskoœci  jestem  prowadzona  przez  Umi³owanego 
w  Duchu  Œwiêtym,   duchowym  Dzie³em  Niebios  rozœwietlam  œwiat³o  wiary  dla  wszystkich 
zagubionych  owiec  Bo¿ych,   które   straci³y   sens   swej   egzystencji.   Ci   którzy  s¹  œlepi  na
Ewangeliê  Umi³owanego potrzebuj¹ olbrzymiego wstrz¹su duchowego w ich racjonalistycznym, 
zniewolonym  œwiecie,   dlatego   te¿   Stwórca   przygotowa³  duchow¹  misjê  m¹,  która  potrafi 
skruszyæ  wiele zatwardzia³ych serc i dusz, u których wszystko wyznaczone jest przez niezmiern¹
ciasnotê ich umys³u,  który na potêgê odrzuca podstawowe tematy teologii,  takie  jak:  wcielenie, 
zmartwychwstanie,  odkupienie,  sakrament  i  ³aska. 

Wolnymi  kroczkami  wœród  mi³osnych  cierpieñ  i  ³ask  Bo¿ych  zbli¿am  siê  do  koñca
mego  doczesnego  pielgrzymowania,   podczas   którego   zakoñczy³am   ju¿  te¿  pisemn¹  czêœæ
Dzie³a  Pana  mego   wraz   z   rozpatrywaniem   fundamentu   wêgielnego   jego  pod  wzglêdem
prawnym,  które  odwieczne  by³o  przeznaczone na duszê m¹,  aby zatwardzia³e i grzeszne dusze
przebudziæ  do  wejœcia  na  drogê  doskona³oœci,   która  prowadzi  dusze  nasze  do  wiekuistego 
i  mi³osnego  Nieba.  Moja  duchowa  droga  prowadzenia  tak  niezwyk³ego Dzie³a Niebieskiego
W³adcy  jest  dosyæ  dobrze udokumentowana w moich duchowych ksi¹¿kach, dlatego te¿ Stolica 
Apostolska  bêdzie  zna³a  wszystkie  moje  kroki  i  poczynania,   które  prowadzi³y  duszê  moj¹ 
poprzez  ciemnoœci  najciemniejszych  nocy  wiary,   jak   i   ducha   do   Ukochanego,   który  tak 
bardzo  ubogaca   j¹  w  Sobie  nie  tylko  cierpieniami,   ale  równie¿  ³askami,  tak¿e  w  stanach 
ekstatycznych   czy  te¿,  gdy  ona  opuœci  w  Nim  czasoprzestrzeñ  podczas  mistycznych  nocy, 
wszystko  pojmuje  ona  rozumem  Jego  i  wszystko  te¿  widzi  w  Nim.

K  Drogi  Biskupie  Rzymu  i  Nastêpco  Œwiêtego  Piotra,  tak  jak wszystko powsta³o 
z  nicoœci,  tak  i  duchowe  Dzie³o Pana naszego, które prowadzê w Nim powstawa³o powolnymi 
krokami  z  nicoœci,   ale   pod   wszechmocnym  dzia³aniem  Umi³owanego,  tak¿e  wszystko  to,
co  podajê  jest  wiarygodne  i  niepodwa¿alne,   bo   jest   Bo¿e,   i   za  spraw¹  Ducha  Œwiêtego
w  sposób  zrozumia³y  stara³am siê przedstawiæ ca³e Dzie³o Bo¿e,  które nie mo¿e byæ sprzeczne 
z  prawami  logicznego  myœlenia  mimo, ¿e jest ponadrozumowe, w wielu wypadkach niepojête, 
bo   Dzie³o   to   jest   nadprzyrodzone,   Bo¿e.   Prawdy   nadprzyrodzone  mo¿na  jedynie  wtedy 
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zrozumieæ,   gdy   dusza   wznosi  siê  ponad  siebie  i  ponad  swoje  mo¿liwoœci  ludzkie,  i  ¿yje 
wed³ug  przykazañ  i  natchnieñ  Bo¿ych,   tak¿e   w   tym  zniewolonym  œwiecie,  który  sta³  siê
ciemnoœci¹,   bezsensowna   zmys³owa   m¹droœæ   oparta   jedynie  na  doœwiadczeniu  nigdy  nie 
przebije  wiedzy  Bo¿ej.  Jeœli   Stwórca  powo³uje  kogoœ  na  jak¹œ  okreœlon¹  drogê,  zapewnia 
mu  te¿  nadprzyrodzone  pomoce  niezbêdne  do  osi¹gniêcia celu (Mistrz Eckhart), i im wiêksze 
Dzie³o,  tym  wiêksze musi przechodziæ próby i przeciwieñstwa (Ksi¹dz Bronis³aw Markiewicz), 
w   zwi¹zku   z   czym   bez   zastrze¿eñ   odda³am  duszê  sw¹  Boskiemu  Odkupicielowi,  który
przecie¿  odwiecznie  wybra³  j¹  do  celów  Swych,  i  zwi¹za³  j¹  te¿  z  nieskoñczenie  wieloma
³añcuchami  z  Królestwa  Swego,  które  podporz¹dkowane  s¹  we  wszystkim  jedynie  Jemu. 

Jak  przykazanie  Bo¿e  mówi:  ¡ trzeba,  aby  sprawiedliwy  cierpia³,  albowiem  na  Nim 
spoczywaj¹  grzechy  œwiata  ¢,   tak  i  dusza  moja  musia³a  przejœæ  przez  drogê  krzy¿ow¹  a¿ 
na  Golgotê,  aby  byæ  godn¹  naœladowczyni¹  Chrystusa,  dlatego te¿ zawsze ona idzie z pe³n¹ 
œwiadomoœci¹  si³y  sprzymierzonej  z  Bogiem  do  obranego  celu,  gdzie  po  wype³nieniu misji 
czeka  j¹  jeszcze  ostatni  próg  -  z b a w i e n i e,   a   od  tego  mo¿e  odwieœæ  j¹  tylko  grzech.

D r o g a   E m i n e n c j o,   si³a   wy¿sza  manewruje  moim  umys³em,  tak¿e  pos³uszna 
wezwaniu   Bo¿emu  kontynuujê  pisanie  na  Chwa³ê  Niebios,  i  Stwórcy  dziêkujê za wszelkie 
natchnienia  do  tak  niezwykle  trudnego  pisania,   które   przecie¿   dotycz¹  spraw  duchowych, 
które   nie  s¹  ani  wyczuwalne,  ani  te¿  widzialne  dla  zwyk³ych  œmiertelników,   a   poza  tym 
moje  niezwyk³e  ³aski,   którymi  dusza   moja   jest   non - stop   obdarzana,    przerastaj¹  nawet
umys³y  duszpasterzy  niezwykle  uduchowionych,  dlatego  te¿  na  ten  temat  musia³am w Bogu
dosyæ  szczegó³owo  wypowiedzieæ  siê  w  duchowych  ksi¹¿kach  i trochê w duchowych listach, 
aby  wszystko  by³o  jak  najbardziej  przejrzyste  w zrozumieniu, a skoro moje duchowe wypiski 
nie  s¹  czytane  przez  kompetentnych  duchownych,  w  zwi¹zku  z  czym  spotykam  siê  z  tak¹ 
nieludzk¹  i  niekatolick¹  cisz¹,  która  na tym etapie mej drogi œwiêtoœci jest nie do zrozumienia 
i  nie  do  przyjêcia.  Z  woli  Bo¿ej dusza moja uczestniczy w Odwiecznym Planie Mi³oœci Bo¿ej 
i  ca³e  moje  ¿ycie,  moje  odwieczne  powo³anie musi byæ rozpatrywane jedynie w œwietle wiary 
katolickiej,  jedynej  prawdziwej,  bo  innej  drogi  nie  ma  i  byæ  nie mo¿e, tak¿e mam nadziejê, 
¿e  po  takiej  serii  wys³anych wyjaœniaj¹cych listów kompetentni duchowni w koñcu zaznajomi¹ 
Wasz¹  Eminencjê  o  nadprzyrodzonej  misji  mej,   i   w   koñcu  te¿  bêdzie  otwarty  jej  proces
badawczy  w  Kongregacji  Nauki Wiary, czego domaga siê Boski Odkupiciel poprzez duszê m¹.

Na   rêce   Waszej   Eminencji   wysy³am   dwie  takie  same  p³yty  kompaktowe  CD - R, 
na   których  w  programie  PDF  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego,    ponadto   kopiê   listu 
skierowanego   do   Prefekta   Kongregacji   Nauki   Wiary   kard.   Gerharda   Ludwiga   Müllera
i  Europejskiego  Trybuna³u  Praw  Cz³owieka  w  Strasburgu,   i   gdy   tylko   otrzymam  dowód 
nadania   wysy³ki   do   Watykanu,  to  wszystkie  te  listy  znajd¹  siê  równie¿  na  mojej  stronie 
internetowej,  która  przekroczy³a  ju¿  225 500 odwiedzin.   
  

                Szczêœæ  Bo¿e !

             Anna  Aniela  Flak
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