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Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus !
Droga Eminencjo, w zwi¹zku z 30 - t¹ rocznic¹ mej krzywdy moralnej z 9. 10. 1985 r.
zwi¹zanej z bezprawnym nie nadaniem mi stopnia doktora po obronionej 3 miesi¹ce wczeœniej
pracy doktorskiej wykonanej z premedytacj¹ na polecenie “ wielkiego ” mêdrca nad mêdrcami
przez dziekana prof. Aleksandra Winnickiego na Wydziale Rybactwa Morskiego Akademii
Rolniczej w Szczecinie, która sta³a siê podwalin¹ duchowego Dzie³a Niebios, które odwiecznie
by³o przeznaczone na duszê m¹, piszê ponownie do Waszej Eminencji, aby po raz kolejny
daæ znaæ, ¿e w ca³ej pe³ni pod wzglêdem pisemnym wykona³am wolê Mistrza Niebieskiego
w stosunku do duszy mej. Przez wiele lat milcza³am na temat tak ewidentnych pod³oœci
uczynionych przez w³aœnie s a m y c h p a n ó w, którzy byli zwyrodnialcami naukowymi
i to pocz¹wszy od tej ówczesnej macierzystej uczelni mej, poprzez Instytut Meteorologii
i Klimatologii Morskiej z Warszawy, a skoñczywszy na Centralnej Komisji do Spraw Stopni
i Tytu³ów, którzy pogwa³cili podstawowe prawa naukowe, o czym ju¿ pisa³am w poprzednich
listach i za³¹czonych dowodach. W ówczesnych re¿imowych, komunistycznych czasach by³am
niezmiernie zaszczuta, poni¿ana i wyœmiewana przez swych oprawców i nie mia³am prawa
g³osu, a gdy dochodzi³am swoich praw z pominiêciem s¹dów w najwiêkszych organach
w Polsce, to przewa¿nie dostawa³am odpowiedzi tak jak z epoki kamienia ³upanego, bo one
by³y pozbawione najmniejszego sensu i logiki, aby tylko zbyæ mnie byle czym, a nawet
i z³amaæ, tak¿e by³am nêkana i upadlana na ka¿dym kroku czyli niesamowicie mobbingowana,
a wszystko by³o to robione po to, aby zatrzeæ niecne œlady zwyrodnia³ych poczynañ elity
pseudonaukowej. Te patologiczne przedsiêwziêcia sitwy pseudonaukowej mia³y na celu, abym
pogr¹¿y³a siê w nicoœci nad nicoœciami i wykrwawi³a siê duchowo czyli wypali³a i znalaz³a
siê na samym dnie niebytu.
Na ofierze tej krzywdy moralnej z 9. 10. 1985 r., która poci¹gnê³a za sob¹ seriê
innych krzywd ¿yjê w Trójjedynym Bogu, który odwiecznie wybra³ mnie w Sobie, abym
jako narzêdzie Jego realizowa³a odwieczny plan Jego na chwa³ê Jego, dlatego te¿ w duchowym
Dziele Umi³owanego operowa³am pe³nymi imionami i nazwiskami swych oprawców, aby po
mojej œmierci nie przepisywano tych niecnych zachowañ innym osobom, tym bardziej, ¿e moja
nadprzyrodzona misja ma przetrwaæ na wszystkie pokolenia, tak jak nauka Nieœmiertelnego
czy te¿ dzie³a mojego umi³owanego przewodnika duchowego Œwiêtego Jana od Krzy¿a.
Z woli Ojca Niebieskiego narodzi³ siê J u d a s z I s k a r i o t a, który wyda³ Jezusa
Chrystusa za 30 srebrników, aby mog³y wype³niæ siê wyroki Stwórcy, tak i mnie wyda³
A l e k s a n d e r W i n n i c k i na realizacjê odwiecznych zamiarów Niebios, aby móg³
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tak naprawdê to tylko on jedyny jest wszystkiemu winien, bo przecie¿ 11. 07. 1985 r. by³o
pe³ne kworum, aby od razu nadaæ mi stopieñ doktora, ale on nie g³osowa³, mimo, ¿e by³
na g³osowaniu, i nawet odwiecznie ma zaplanowane nazwisko, aby nie by³o jakichkolwiek
niedomówieñ: Winnicki - winien. Celowo wszystko przesuniêto na 9. 10. 1985 r., aby nie
dopuœciæ do g³osowania moich dwóch recenzentów, którzy wystawili dobre recenzje na temat
mojej pracy doktorskiej, aby tylko przeforsowaæ nie tylko sprawy pana Aleksandra Winnickiego,
ale równie¿ pana Idziego Drzycimskiego, Juliusza Chojnackiego i Rajmunda Trzebiatowskiego,
tak¿e te fa³szywe autorytety z premedytacj¹ wykona³y swoje wytyczne, nie wiedz¹c o tym,
¿e poprzez wepchniêcie mnie do do³u zapomnienia, sami w ten dó³ wpadli ( Ps 57, 7 ),
który nigdy nie bêdzie zapomniany, i to dziêki duchowemu Dzie³u Pana naszego, które prowadzê
w Nim. W ten dó³ ³amania praw naukowych wpadli wszyscy moi wrogowie w³¹cznie z Centraln¹
Komisj¹ do Spraw Stopni i Tytu³ów, która przez tak wiele lat blokowa³a rzetelne przebadanie
mej ewidentnej krzywdy moralnej zwi¹zanej z nie nadaniem mi stopnia doktora. Centralna
Komisja do Spraw Stopni i Tytu³ów decyduj¹c siê na tak haniebny krok, ¿e powo³a³a do
drugich recenzji nie dwóch profesorów z dwóch ró¿nych oœrodków naukowych lecz dwóch
docentów: Pruchnickiego i Sadowskiego z IMGW z Warszawy, dopuœci³a siê karygodnego
przestêpstwa, i nie jestem tego pewna, bo tego nie wiem, ¿e byæ mo¿e byli to tylko docenci
mianowani czyli doktorowie. Na zamówienie by³y pisane superszkaluj¹ce recenzje, które
uderza³y w dobr¹ moj¹ pracê doktorsk¹, która przecie¿ zosta³a opublikowana w s³ynnym
“ Ossolineum” i powsta³y te¿ z niej liczne plagiaty, o czym pisa³am ju¿ wczeœniej.
Dawniej nie do pomyœlenia by³o, ¿eby tak otwarcie pisaæ o pseudonaukowcach, jak
obecnie ja to robiê i to tylko dziêki Panu naszemu, który uzdolni³ mnie w szczególny
sposób do obronienia duchowego Dzie³a Swego, tak¿e i do przedstawienia fundamentu
jego, które jest nie na rêkê dla masonów pseudonaukowych, którzy wed³ug swego ludzkiego
myœlenia jako niewygodnego pracownika naukowego przetr¹cili na zawsze z pola naukowego.
W nieludzki sposób by³y ³amane moje prawa naukowe przez fa³szywe autorytety naukowe
w dochodzeniu mych praw, tak¿e na ka¿dym kroku spotyka³am ogrom ograniczeñ przez
które w ¿aden sposób nie mog³am siê przebiæ, i obecnie jak na ironiê tych wszystkich
pseudonaukowców Boski Oblubieniec wybra³ w³aœnie mnie do tak wielu spraw Swych,
¿e miêdzy innymi w sposób wybitnie naukowy w wysokim tonie, w którym nad wyraz
wyæwiczy³am siê w Ukochanym, ods³oni³am œwiatu wielowiekow¹ tajemnicê Trójk¹ta
Bermudzkiego, która przekazana jest 9 - ciu tomach mych pierwszych duchowych ksi¹¿kach
i to tak bardzo dok³adnie, jak np. przekazujê bezprawia sitwy pseudonaukowej, aby ateiœci
i najprzeró¿niejszej maœci niedowiarkowie uwierzyli, ¿e zosta³am odwiecznie pos³ana przez
Stwórcê do poznania tej tajemnicy i przekazania jej ca³emu zdemoralizowanemu œwiatu, byæ
mo¿e, ¿e i po œmierci mej.
Sitwa pseudonaukowa za moich czasów nie liczy³a siê z moimi pismami wysy³anymi
do nich, tak¿e z ich strony nie by³o kompletnie ¿adnych dobrych posuniêæ zwi¹zanych
z tak oczywist¹ moj¹ krzywd¹ moraln¹ z 9. 10. 1985 r., bo przecie¿ jako kaci boj¹c siê
prawdy nie dzia³ali z prawowitymi prawami naukowymi, a poniewa¿ byli bezkarni, dlatego
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prawa cz³owieka. Wielcy znawcy bezprawia brutalnie postêpowali z moimi odwo³aniami
nieustannie popieraj¹c decydentów z poprzedniej komunistycznej epoki, staraj¹c siê za wszelk¹
cenê zastraszyæ mnie i wywrzeæ nacisk na mnie jako bezbronnej osobie, abym ¿y³a w k³amstwie,
i niejednokrotnie s³ysza³am g³osy przesi¹kniête pod³oœci¹ i nienawiœci¹, abym z tym pogodzi³a
siê i przyjê³a do wiadomoœci, ¿e mi to siê s³usznie nale¿a³o. Poprzez “ olewanie ” moich
krytycznych uwag i przedstawianych tak licznych dowodów, które œwiadczy³y o wielkiej
wartoœci mojej pracy doktorskiej, 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 stara³a siê dezinformowaæ spo³eczeñstwo, bo przecie¿ wówczas mieli oni wielk¹
w³adzê i byli nietykalni, tak¿e za nic mieli ochronê ludzkich praw. Jako ofiara bezprawia by³am
niezmiernie zaszczuta przez tak wiele, wiele lat przez prowodyrów pseudonaukowych, dlatego
te¿ nie maj¹c ¿adnego wyjœcia milcza³am, a poniewa¿ obecnie wype³ni³a siê pe³nia Bo¿a na
duchowe Dzie³o Boskiego Oblubieñca, w zwi¹zku z czym ludzkoœæ musi poznaæ w szczegó³ach
fundament tego Dzie³a, który utkany by³ przez b³ogos³awionych pseudonaukowych oprawców.
Sitwa pseudonaukowa z “ bystrymi umys³ami ” wyspecjalizowana w robieniu z³a nie
wiedzia³a o tym, ¿e z woli Bo¿ej odwiecznie zosta³am wezwana na obecne czasy, w których
tak bardzo rozpanoszone jest k³amstwo, i nie ma siê szacunku dla prawdy, ani te¿ do ¿ycia
poczêtego, aby poprzez Dzie³o Bo¿e, które prowadzê w Bogu, zatrzymaæ mêcz¹ce k³amstwa
i now¹ inkwizycjê, która ma na celu wyeliminowanie chrzeœcijañstwa, co wszystko prowadzi
do zag³ady œwiata. Moje nadprzyrodzone powo³anie s³u¿y prawdzie Bo¿ej i prostuje drogi
doczesnego œwiata, w którym jest k³amstwo na k³amstwie, i gdzie manewruje siê tym
k³amstwem, a zniewolone s³owo podaje siê jako najwy¿sze dobro zmiennego œwiata
w tych zmonopolizowanych, totalitarnych elitach rz¹dz¹cych wspieranych przez bezkarnych
pseudonaukowców. Bezkarnoœæ w robieniu z³a widoczna jest na ca³ym œwiecie, tak¿e prawo
nie funkcjonuje, a nawet dzia³a wstecz, a poza tym negocjuje siê nad prawem, które jest
oczywiste, nie ma te¿ wolnoœci s³owa, rz¹dz¹cy nie rozmawiaj¹ z narodem, a wiele
konfliktów narodowych rozwi¹zuje siê nie pokojowo lecz jedynie militarnie, gdzie gin¹
niewinnie owce Bo¿e.
W czasach komunistycznych i postkomunistycznych by³am nad wyraz zniewolona
w dochodzeniu mej opisywanej krzywdy moralnej, tak¿e by³am niezmiernie pomiatana przez
pseudonaukowców, ale w cichoœci i w skrytoœci w wolnoœci Bo¿ej realizowa³am wolê Pana
naszego w stosunku do duszy mej. Nie mam do nikogo nienawiœci, ale nie dam pomiataæ
sob¹ i godnie muszê reprezentowaæ Chrystusa, dlatego te¿ jestem zmuszona podaæ wiele
ciemnych stron pseudonaukowej sitwy, aby po œmierci mej nie zniekszta³cano faktów mej
drogi œwiêtoœci, na której dotkniêta by³am w sposób szczególny przez krzywdz¹ce ludzkie
wyroki i wielk¹ niesprawiedliwoœæ. Z wielk¹ odwag¹ ujawniam nie tylko swoj¹ nadprzyrodzon¹
misjê, ale równie¿ nieludzkie pod³o¿e, w której ona by³a w skrytoœci realizowana na Chwa³ê
Kap³ana Niebieskiego.
Na Wydziale Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej pracowa³am z wieloma
pseudonaukowymi potworami, którym obecnie nie da siê potwornie zniekszta³ciæ faktów, które
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ob³udy i zak³amania moim szefem by³ nad wyraz nieludzki doc. Józef Girjatowicz, a w zasiêgu
rêki mej doc. Juliusz Chojnacki, jak i kierownik instytutu prof. Idzi Drzycimski, a nieco dalej
prof. Rajmund Trzebiatowski, Zygmunt Che³kowski, Andrzej Kompowski i Józef Œwiniarski.
Spotyka³am swoich wrogów ka¿dego dnia, i ka¿dego dnia do g³êbi odbiera³am ich ducha, który
niejednokrotnie powala³ mnie, o czym pobratymcy z³a nie wiedzieli, bo przecie¿ do samego dna
przepojeni byli zmienn¹ doczesnoœci¹, tak¿e poprzez moj¹ stronê internetow¹ œwiat dowiaduje
siê, co mo¿e wymyœliæ mózg niedouczonych naukowców, który zaserwowa³ mi pseudonaukowy
karcer czyli piek³o na ziemi, co oczywiœcie wszystko to jest niczym w porównaniu z przysz³¹
Chwa³¹ Bo¿¹.
Zarówno dziekan prof. Aleksander Winnicki, jak i Idzi Drzycimski nadu¿ywali swej
w³adzy, i oni obaj robili wszystko, aby nie nadano mi stopieñ doktora, o czym ja dobrze
wiedzia³am, i po obronie nie doœæ, ¿e wszystkich zaprosi³am na kawê i ciasto, to jeszcze
parê osób poprosi³am na obiad do restauracji o nazwie “ A r t y s t y c z n a ”, i pomyœleæ,
¿e na obiedzie by³ Idzi Drzycimski, a póŸniej g³osowaniem swoim przybi³ mi gwóŸdŸ do
trumny i przyczyni³ siê do mej tak ewidentnej krzywdy moralnej, przecie¿ to jest potwór
i pseudonaukowiec bez ¿adnego honoru i to do entej potêgi. Artystycznie bawiono siê mn¹
latami, artystycznie przybito mi gwóŸdŸ do trumny, artystycznie mobbingowano mnie na
ka¿dym kroku, i artystyczne bêdzie te¿ zakoñczenie z moimi b³ogos³awionymi wrogami, bo
skoro Zbawiciel wielokrotnie obieca³ mi zwyciêstwo, a 9. 10. 1985 r. wprost rzek³ mi i to
w samej twierdzy duszy mej, ¿e ja bêdê bardzo, ale to bardzo s³awna (najprawdopodobniej
po œmierci mej, bo obecnie na to nie zanosi siê ), to wiadomo te¿, ¿e moi wrogowie
bêdê równie¿ bardzo, ale to bardzo s³awni. Wszyscy ci, którzy bezkarnie, bezwstydnie
i œwiadomie nadu¿ywali w³adzy swej, aby spacyfikowaæ niewygodn¹ prawdê naukow¹
z re¿imu komunistycznego, która poci¹gnê³a za sob¹ lawinê zafa³szowañ, nie spodziewali
siê takiego artystycznego zakoñczenia, które oczywiœcie jeszcze trwa i trwaæ bêdzie a¿ do
samej œmierci mej, tak¿e jak widaæ lêk przed prawd¹ i serwowanie mi absurdu nad absurdami,
który przesi¹kniêty by³ pustk¹ nad pustkami, te¿ ma swoje granice. Maj¹c na³o¿one kajdany
przez swych pseudonaukowych oprawców nigdy nie posz³am na ¿adne kompromisy ze z³em,
i nigdy te¿ nie pogodzi³am siê z ewidentn¹ krzywd¹ moraln¹, chocia¿ z mi³oœci¹ od razu
zaakceptowa³am j¹, bo przecie¿ ona sta³a siê z woli Mistrza Niebieskiego, który dobrze wie,
¿e nad wyraz artystycznie zakoñczê w Nim duchowe Dzie³o Jego na wiekuist¹ Chwa³ê Jego,
aby ca³emu zniewolonemu œwiatu by³a ujawniona prawda we wszystkim. Bêd¹c niez³omnym
œwiadkiem nieskoñczonego mi³osierdzia Pana naszego w ka¿d¹ rocznicê mej krzywdy moralnej
w szczególny sposób proszê niezast¹pionych Rodziców Niebieskich o artystyczne wype³nienie
Ich odwiecznego testamentu wzglêdem duszy mej, który ma przerwaæ na wszystkie pokolenia,
tak¿e w moim odwiecznym powo³aniu nigdy nie stracê nadziei, bo przecie¿ prowadzi mnie
Duch Prawdy, który jest mi pomocny we wszystkim, bo On wie, ¿e ja odda³am ca³e swe
serce i duszê Bogu i Koœcio³owi Jego, tak¿e nikt, ani nic nie jest w stanie przeszkodziæ
g³osowi prawdy, który przekazujê w Imiê Chrystusa, bo prawda Bo¿a obroni siê sama.
Gdy zatrudniono mnie na tê re¿imow¹ uczelniê jako p i e r w s z ¹ zaraz po stanie
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pomyli³am siê, i uczelnia ta nie wy³o¿y³a z³amanego grosza na moje badania do pracy
doktorskiej, bo pieni¹dze wy³o¿y³a moja Mama, która sfinansowa³a mi trzymiesiêczny pobyt
u swej znajomej w Warszawie, abym z archiwum IMGW z Warszawy przez 10 godzin
dziennie spisywa³a dane zwi¹zane z wiatrami silnymi i bardzo silnymi w obrêbie Zalewu
Szczeciñskiego. Zatrudniaj¹c siê na Wydzia³ Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej mia³am
nie tylko wszystkie wyjœciowe materia³y do pracy doktorskiej, ale równie¿ i dwie publikacje,
w których by³a wspó³autork¹ z moim promotorem œwiêtej pamiêci prof. Krzysztofem
Prawdzicem, z którym wspólnie napisa³am jeszcze trzy publikacje. Wszystkie egzaminy
przewidziane z doktoratem dobrze zda³am, a tutaj pseudonaukowcy niedojrzali do pe³nienia
funkcji swych w œlepej zazdroœci, która zaœlepi³a ich do tak haniebnych czynów, pragnêli
za wszelk¹ cenê zniszczyæ, a nawet zabiæ mnie, tak jakby w podœwiadomoœci obawiali siê,
¿e mogê coœ w ¿yciu wielkiego osi¹gn¹æ, co oczywiœcie w tym wzglêdzie mieli dobrego nosa,
jak to potocznie mówi siê, ale nie przewidzieli jednego, ¿e te ich wszystkie nieludzkie
przeœladowania pracowa³y na wzmocnienie duszy mej, ¿e obecnie za pomoc¹ duchowych
listów do duchowieñstwa tak otwarcie i z niepokonan¹ moc¹ Bo¿¹ przemawiam w tej kulturze
nienawiœci i œmierci nie tylko do nich, ale do wszystkich zniewolonych ludzi.
Œwiêtej Pamiêci moi rodzice, jak i moi najbli¿si bardzo prze¿yli moj¹ naukow¹
krzywdê moraln¹ uczynion¹ przez szczeciñskich pseudonaukowców, tak¿e bardzo martwi³am
siê o ich ¿ycie, i wielokrotnie nie dawa³am poznaæ po sobie jak niezmiernie cierpiê
duchowo, i kiedyœ Mama tak m¹drze powiedzia³a mi i to kilka razy, ¿e wszystko to i tak
wyjdzie na œwiat³o dzienne i to nawet za ¿ycia mego na wielkie poœmiewisko tych wszystkich
zacietrzewionych oprawców, tym bardziej, ¿e mam do zrealizowania tak wielk¹ misjê,
dziêki której mam daæ œwiadectwo wiary niewidzialnego Pana naszego. Mama od razu
przepowiedzia³a mi, ¿e Bóg wynagrodzi mi wszystkie cierpienia i to za ¿ycia mego oraz,
¿e poniosê zwyciêstwo nad cierpieniem, tak¿e jej s³owa sprawdzi³y siê.
Na tej zniewolonej uczelni pod przywództwem nieludzkiego dziekana prof. Aleksandra
Winnickiego straci³am dos³ownie wszystko w przeci¹gu jednej minuty przez ukartowane
z góry g³osowanie w drugim g³osowaniu, które odby³o siê 3 miesi¹ce po obronionej ju¿
pracy doktorskiej czyli straci³am dorobek naukowy, ogrom pieniêdzy i od tego te¿ momentu
upad³am bardzo na zdrowiu, tak¿e ju¿ chorujê 30 lat i to dosyæ powa¿nie. Bior¹c przez tak
wiele lat tabletki na chorobê nadciœnieniow¹, to przecie¿ te¿ s¹ uboczne dzia³ania, poniewa¿
one ca³y czas zbijaj¹ ciœnienie, i nie doœæ, ¿e w¹trobê mam chor¹, to jeszcze od 5 - ciu lat
dosz³y mi szumy w g³owie, i jak zorientowa³am siê, ¿e osoby, które choruj¹ na chorobê
nadciœnieniow¹ wiêcej jak 20 lat, to maj¹ one do czynienia równie¿ z szumami w g³owie,
a nawet i w uszach. Te moje ci¹g³e szumy w g³owie odczuwam tak, jakby tam by³y
uderzenia gwa³townego wichru, co zawsze nawi¹zujê to do Dziejów Apostolskich, w których
jest mowa o szumie, który s³yszalny by³ z Nieba (Dz 2, 2), tak¿e w swej b³ogiej samotnoœci,
w milczeniu i skupieniu na miarê swoich mo¿liwoœci pe³niê wolê Ukochanego na drodze
s³u¿by Jego dziel¹c siê darami Jego, które przekazujê w mistycznych ksi¹¿kach Jego. Liczê
siê z tym, ¿e mogê w ka¿dej chwili zasn¹æ w Chrystusie, dlatego te¿ coraz intensywniej pracujê
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i przemêczony, ale dusza ma bêdzie siê “ dotleniaæ ” i odpoczywaæ w rajskiej wiecznoœci,
oczywiœcie je¿eli zas³u¿y sobie ona na to. Laicy i ateiœci, którzy s¹ niechêtni na jak¹kolwiek
dobroæ Bo¿¹, dopinguj¹ mnie swoimi bezwartoœciowymi i bolesnymi czynami do jeszcze
wiêkszej pracy w winnicy Mistrza Niebieskiego, abym poprzez Dzie³o Jego mog³am uderzyæ
w nich wszystkich, które przecie¿ ma obudziæ ich zatwardzia³e dusze do ¿ycia wiecznego.
Wiele moich chorób, które tak gromadnie nawiedzi³o cia³o me jest uœpionych czy
te¿ os³abionych, aby w najmniej spodziewanej chwili mog³y one uderzyæ grzmotem tajfunowym
we wszystkie cz³onki cia³a mego wraz z wszystkimi w³adzami zmys³owymi i duchowymi.
Mimo, ¿e zdrowie moje bardzo szwankuje mi, ale pe³na nadziei i radoœci w Boskim Oblubieñcu
wytrwale i wielkodusznie pe³niê umi³owan¹ wol¹ Jego, tak¿e w cierpieniu otworzy³am siê
na ca³y œwiat, aby chocia¿ odrobinê pocieszyæ Ukrzy¿owanego, który tak bardzo cierpi
w dzieciach Swych. Poprzez swoje tak liczne cierpienia fizyczne jak i duchowe, które
otrzymujê z umi³owanej Rêki Boskiego Oblubieñca zosta³am w szczególny sposób uwra¿liwiona
na niewyra¿alnie niewymowne cierpienia Jego, dlatego te¿ mog³am odrobinê skosztowaæ
nieopisywalnego bólu i mêczarni Jego w chwilach agonalnych Jego na Œwiêtym Krzy¿u
Jego, który prowadzi wszystkie dusze do wiekuistego zbawienia w Nim Samym. W bólach,
smutkach i niesprawiedliwoœciach, dziêki ³asce Pana naszego poprzez moc Ducha Œwiêtego
dusza ma odrobinê syci siê nadziemskimi rozkoszami, które prowadz¹ j¹ do pe³ni ¿ycia
Umi³owanego w nadprzyrodzonej rzeczywistoœci Jego, dlatego te¿ ona tak bardzo wyrywa siê
z tych tymczasowych krat, aby móc w wiekuistej wolnoœci wiecznie ucztowaæ w Panu swym.
W sprawach wielkich nic nie dzieje siê przypadkiem, i skoro Ojciec Przedwieczny
dopuszcza tak wielkie ofiary, to ma w tym wiadomy cel, aby oziêb³y œwiat Sodomy
i Gomory przetar³ ju¿ oczy, serca i dusze swe, i nie by³ ju¿ wiêcej g³uchy czy te¿ œlepy
na nieskoñczone dobrodziejstwa Jego. Przy wielkich Dzie³ach Pana naszego zachodzi zawsze
b³ogos³awiona prawid³owoœæ, która zawsze powtarza siê, ¿e Kap³an Niebieski ogrom ³ask
daje wybranym owcom Swym nie tylko dla nich samych, ale przede wszystkim dla potomnych,
dlatego te¿ z moj¹ duchow¹ misj¹ jest podobnie, bo bez tych ³ask nie mia³abym si³y
przebicia, aby obroniæ duchowe Dzie³o Niebios. Na ró¿ne sposoby cierpiê w Chrystusie,
bo przecie¿ droga do Niego, jak i wszystkich tajemnic Jego wiedzie poprzez Œwiêty
Krzy¿ Jego, w którym znajdujemy bezcenne Ÿród³o si³y ducha, dlatego te¿ wielbiê Pana
mego za wszystkie b³ogos³awione krzy¿e, które tak bardzo wywy¿szaj¹, uszczêœliwiaj¹
i wzmacniaj¹ mnie w Nim, dziêki czemu wszystko to odmieni³o dotychczasowe ¿ycie me.
Z S³owo Wcielone, które duszê m¹ poci¹gnê³o do wy¿szego, wielowymiarowego
œwiata ods³ania jej tajemnice Swe i to do samej ich g³êbi, gdy podczas snu ona opuœci
w Nim cia³o, tak¿e wówczas ona przeobra¿ona w Niego wch³ania niepojêtoœci Jego mi³oœci¹
Jego. W œwietle Ducha Œwiêtego dusza moja przesz³a przez wiele udrêk, mêk, tak¿e
³aska Bo¿a zwyciê¿y³a w niej, dlatego te¿ nie marnujê ³ask Umi³owanego, tylko odwa¿nie
kroczê w Nim, aby przekazaæ zdeprawowanemu œwiatu ca³¹ swoj¹ nadprzyrodzon¹ misjê,
która w du¿ym stopniu nieufne owce Bo¿e pobudzi do doskona³ego ¿ycia.
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niczym siê nie cofnê, bo mam na wzglêdzie dobro Ukochanego, który wybawia mnie od
wszelkich niebezpieczeñstw, a ponadto wychowuje On córkê Sw¹ poprzez cierpienia, udrêki
i przeœladowania, aby ona by³a jak najdoskonalszym narzêdziem w Rêkach Jego. Dobrodziej
Niebieski nie tylko ³askawie spogl¹da na dusz¹ m¹, ale równie¿ otacza j¹ szczególn¹ opiek¹
i udziela jej wiele ³ask, aby ona w czystoœci i mi³oœci mog³a przejœæ do wiecznego ¿ycia,
gdy ju¿ na ca³¹ wiekuist¹ wiecznoœæ przekroczy ona próg wiecznej œmiertelnoœci. W swoim
doczesnym pielgrzymowaniu uzbrojona w zbrojê Wszechmocnego odcinam siê od wrogów,
którzy próbuj¹ mnie wyœmiaæ czy te¿ wzgardziæ i doprowadziæ do mêczarni ducha mego,
bo duch mój ma byæ wyzwolony od wszystkiego, co nie jest Bogiem, aby móg³ on ¿yæ tylko
radoœci¹ i szczêœciem Pana naszego. Wielokrotnie martwi³am siê o wiele spraw zwi¹zanych
z Dzie³em Ukochanego, ale ono, mimo, ¿e napotyka na ogrom przeciwnoœci, ale ci¹gle rozrasta
siê na umi³owan¹ chwa³ê Jego, aby w pe³ni czasów obudziæ faryzeuszy Jego, którzy lekcewa¿¹
wszystkie formy demokracji, neguj¹ wartoœci chrzeœcijañskie oraz stosuj¹ presje polityczne
przy dyrektywach unijnych opartych na manipulacjach i nieprawdach.
19 lutego 2010 roku w mistycznym œnie dusza ma rzek³a do Boskiego Oblubieñca:
 Mój najukochañszy Przybytku Wiecznej Œwiat³oœci, wiem, ¿e zamiary Twe s¹ zupe³nie
inne ni¿ ludzkie, dlatego te¿ ci¹gle przeprowadzasz korektê w moich poczynaniach za pomoc¹
klêsk, chorób, upokorzeñ, rozczarowañ, ... , abym nigdy nie mia³a oparcia w przemijaj¹cym
œwiecie, tylko, abym w stygmatach bólu i cierpienia przesz³a przez tajemnicê przemiany
w Tobie. Oblubieñcze Niebieski podarowa³eœ mi zbawienny krzy¿, który jest k r z y ¿ e m
¿ycia w przemijaj¹cych dobrach tego œwiata i zmartwychwstaniem ¿ycia wiecznego dla duszy
mej, dlatego te¿ pragnê pojednana z Tob¹ zasn¹æ w Tobie na ca³¹ wiecznoœæ, gdy tylko
wybije godzina ma. Boski Oblubieñcze w kontemplacyjnej ciszy znalaz³am Ciebie i dusza
ma ju¿ nic nie pragnie i nie szuka, bo przecie¿ Ty nigdy nie zawiedziesz jej, a poza tym
zsy³asz na ni¹ tak wiele nieprawdopodobnych ³ask, które nape³niaj¹ j¹ niewymown¹
s³odycz¹, radoœci¹ i mi³oœci¹ Tw¹, ¿e ona pragnie jak najlepiej zadowoliæ tylko Ciebie.
Najmi³osierniejszy Ojciec Niebieski przydzieli³ mi i tak niewielki krzy¿ w tym
przemijaj¹cym pielgrzymowaniu, tak¿e jestem wdziêczna Mu za takie wyró¿nienie, dlatego
te¿ nie skar¿ê siê, jedynie tylko przekazujê swoje bol¹czki dla potomnych, aby wiedzieli
oni, ¿e jako córka Oblubieñca Niebieskiego by³am karmiona nie tylko ³askami, ale te¿
najprzeró¿niejszymi cierpieniami, dlatego te¿ moc¹ i mi³oœci¹ Pana swego bêdê walczyæ do
koñca o duchowe Dzie³o Jego, które prowadzê w Nim, aby dusza moja mog³a zas³u¿yæ
sobie na wiekuiste Niebo. Nigdy, przenigdy nie poddam siê niegodziwcom przemijaj¹cej
doczesnoœci, i nikt te¿ nie jest w stanie wykluczyæ mnie z mojego bogatego wewnêtrznego
¿ycia, bo przecie¿ tam nikt nie ma dostêpu z wyj¹tkiem Stwórcy, a gdyby tak na przyk³ad
przydarzy³o siê mi, ¿e z mœciwoœci popleczników szatana szybciej zasnê³abym w Bogu, to
i tak bêdzie to wielka radoœæ dla duszy mej, bo w koñcu ona by³aby w upragnionym,
wiekuistym Niebie.
Kap³an Niebieski odwiecznie wybra³ mnie do duchowego Dzie³a Swego, dlatego
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siebie nios³a swój krzy¿ z Nim i w Nim, i w œwietle ¿ycia Jego przekaza³a orêdzie Jego,
które zawarte jest w moich mistycznych ksi¹¿kach. Dyktatura obecnego zsekularyzowanego
totalitaryzmu, która uœmierca ewidentne prawdy swoimi wynaturzonymi prawami odci¹gaj¹c
wiernych od nieœmiertelnego Boga, doczeka³a siê odpowiedniego duchowego Dzie³a
Bo¿ego, które prowadzê w Bogu prawie ca³e ¿ycie swe, dlatego te¿ o¿ywiona mi³oœci¹
Pana naszego wysz³am w Nim poza zwyczajnoœæ, aby dotrzeæ drog¹ zbawienia do wszystkich
zacietrzewieñców S³owa Bo¿ego.
Na tej mojej ciernistej i mi³osnej drodze œwiêtoœci nic nie ma mego, tak¿e to,
¿e zabrano mi w re¿imie komunistycznym dobre imiê, a nawet i to, ¿eby wszystko mi
zabrano, to dla mnie nie ma najmniejszego znaczenia, a te przejœciowe duchowe udrêki,
boleœci i trudy, które dokonywa³y siê w opuszczeniu podczas ciemnej nocy wiary i ducha
wydawa³y wielki plon, bo obecnie ju¿ nikt, ani nic na d³u¿ej nie jest mi w stanie zam¹ciæ
b³ogos³awionego wewnêtrznego spokoju, w którym zatapiam siê w Panu swym, który na tej
niegoœcinnej ziemi by³ tak bardzo opluwany, biczowany, katowany, ... , a nigdy nie ¿¹da³
odwetu na swoich oprawcach.
Mimo, ¿e jestem z dala od moich oprawców, ale odbieram idealnie ich ducha,
i czasami te¿ widzê ich w proroczych snach, i jeden sen przepiszê ze swoich mistycznych
ksi¹¿ek, a oto i on: 9 kwietnia 2011 roku we œnie zobaczy³am swoich wrogów ze Szczecina,
którzy z woli Bo¿ej byli prowodyrami mojej krzywdy moralnej z 9. 10. 1985 roku, aby nie
nadaæ mi stopieñ doktora po obronionej ju¿ pracy doktorskiej, któr¹ mia³am 3 miesi¹ce
wczeœniej, bo oceniali mnie przez pryzmat swoich pogl¹dów, a nie przez pryzmat mojej
wiedzy. Mœciwi panowie: Winnicki, Drzycimski i Chojnacki z ówczesnego Wydzia³u Rybactwa
Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie widz¹c, ¿e ja jeszcze ¿yjê próbowali na wszelkie
sposoby zaszczuæ mnie strachem, a widz¹c, ¿e to absolutnie nie dzia³a sami wpadli w okropny
pop³och i w zastawione sid³a oraz w dó³, który dla mnie przygotowali (Syr 37, 7). W tym
œnie, który odbiera³am jako realn¹ rzeczywistoœæ sta³am siê œwiadkiem, jak moi nieludzcy
wrogowie, którzy s¹ pseudonaukowcami zostali schwytani w pu³apkê, któr¹ w³asnorêcznie,
z wielk¹ premedytacj¹ przygotowali dla mnie, tak¿e znaleŸli siê oni w przepaœci zatwardzia³ych
i przewrotnych serc i dusz, które id¹ na wieczne zatracenie. W ówczesnym czasie zrozumia³am,
¿e ci “ bezbo¿nicy zaœ s¹ jak morze wzburzone, które nie mo¿e uciszyæ siê, i którego fale
wyrzucaj¹ mu³ i b³oto ” (Iz 57, 20), dlatego te¿ mimo, ¿e oni budz¹ we mnie odrazê swoimi
niecnymi grzechami, które przygotowuj¹ ich dusze na wieczne zatracenie, to jednak prosi³am
Najœwiêtszego, aby mogli oni jeszcze opamiêtaæ siê i wejœæ na drogê zbawienia. W mojej
drodze krzy¿owej nie roztrz¹sam w myœli dawnych rzeczy ( Iz 43, 18 ), ale one czasami
wracaj¹ do mnie w snach czy te¿ w ³askach z nie z tego œwiata, abym w sprawiedliwoœci
w mi³osierdziu Pana swego mog³a na wszystko spojrzeæ oczyma Jego.
W wielkiej pokorze z niewys³owion¹ mi³oœci¹ przyjmujê wszystko od Boskiego
Oblubieñca, który nieprzerwanie os³ania mnie mistyczn¹ tarcz¹ Sw¹, dlatego te¿ z ³atwoœci¹
kontynuujê swoje odwieczne powo³anie, aby ratowaæ upad³e dusze przed potêpieniem wiecznym.
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uœwiêcaj¹cej ³aski Jego, tak¿e w cierpieniu i mi³oœci idê drog¹ zbawienn¹ za umi³owan¹
wol¹ Pana mego, która równie¿ sta³a siê wol¹ moj¹. Moja droga krzy¿owa nasi¹kniêta jest
teologicznymi cnotami, tak¿e poprzez g³êbok¹ wiarê, nadziejê i mi³oœæ w jak najwiêkszej
pokorze o skruszonym sercu pod¹¿am w Panu swym, który przeprowadza mnie poprzez gorycze
i boleœci tego przejœciowego œwiata, aby dusza moja mog³a zatopiæ siê w nieskoñczonej,
mi³osnej przepaœci Jego.
Boski Odkupiciel moc¹ i ³ask¹ Ducha Swego powo³a³ mnie do ¿ycia w Sobie, tak¿e
ca³a moja nadprzyrodzona misja jest wielkim darem i ³ask¹, i mimo, ¿e zosta³am nad wyraz
wyró¿niona z ca³ego zniewolonego œwiata, ale nie che³piê siê z tego, a wrêcz przeciwnie
wszystko z pokor¹ wykonujê, jednoczeœnie prosz¹c Umi³owanego, aby by³ tak dobry i nie
pamiêta³ zmarnowanego czasu mego w s³u¿bie Jego, dziêki której jestem tak silna w Nim,
bo przecie¿ On jest ¿ywym znakiem obecnoœci i mi³oœci we mnie. W moim ziemskim
pielgrzymowaniu nie zwracam uwagi na ³aski Bo¿e, którymi tak hojnie obdarowywana
jest dusza ma w umi³owanym Oblubieñcu swym, jedynie tylko relacjonujê je z rozkazu
Nieskoñczonego, tak¿e ci¹gle pod¹¿am za Panem swym w ciemnej nocy wiary, bo wiadomo,
¿e jedynie poprzez wiarê, nadziejê i mi³oœæ dusza ma mo¿e byæ zbawiona w odwiecznym
S³owie Wcielonym. Ogrom autentycznych ³ask Bo¿ych, które doœwiadcza dusza ma absolutnie
nie œwiadczy o mojej œwiêtoœci, bo bardzo wiele brakuje mi do doskona³oœci, ale jako
dziecko Bo¿e uwielbiam Pana swego za pomoc¹ którego dochodzê do prawdy Jego, która
przekracza ludzkie mo¿liwoœci.
Jako córka Trójjedynego Boga chodzê wed³ug przykazañ Jego po niewidzialnych
drogach Jego, tak¿e w ka¿dej sekundzie pragnê posiadaæ tylko Jego, dlatego te¿ ca³ym
sercem swym, jak i ca³¹ dusz¹ sw¹ nieprzerwanie szukam Jego, aby w g³êbokim, mi³osnym
spokoju móc syciæ siê nadnaturalnymi ¿ywotnoœciami Jego. Wszechpotê¿ny Stwórca ca³ego
Wszechœwiata nieprzerwanie obmywa duszê moj¹ z jej grzechów i czyni j¹ godn¹ widoku
Swego, aby mog³a ona ju¿ tutaj na tej grzesznej ziemi kosztowaæ tê niepojêt¹ s³odkoœæ
i pojmowaæ m¹droœæ Jego oraz, ¿ebym mog³a tê niewielk¹ namiastkê tajemnic Jego przekazaæ
potomnym, mimo, ¿e ona jest nieopisywalna, bo przecie¿ nie mieœci siê w formach. Z woli
Bo¿ej dusza moja wielokrotnie przesz³a ju¿ niepojêt¹ granicê œmiertelnoœci i znajdowa³a
siê w skarbie ³ask i b³ogos³awieñstw Bo¿ych, tak¿e ona w ca³ej pe³ni zaufa³a Niebieskiemu
Nauczycielowi, który œwiat³em Swym oœwieca jej mistyczn¹ drogê, dlatego te¿ ¿adne zbrodnicze
rêce nieprzyjació³ nie s¹ w stanie dosiêgn¹æ jej.
Dusza moja tak bardzo jest rozkochana w umi³owanym, majestatycznym i pe³nym
godnoœci Jezusie Chrystusie, który wprowadzi³ j¹ w niepojête bogactwa Swe i pozwoli³
kosztowaæ jej niewielki k¹sek tych rozpostartych nadprzyrodzonych dóbr, aby wiedzia³a
ona, co czeka j¹, gdy bêdzie zbawiona. Dusza moja niezmiernie cieszy siê cnotami, które
posiada, i które naby³a, dziêki Ukochanemu swemu, który przyobleka j¹ w szatê Sw¹, aby
ona wszystko widzia³a oczyma Jego i wszystko te¿ rozumia³a w Nim, jak przysta³o na
wieczn¹ oblubienicê Jego. Z woli Pasterza Niebieskiego jestem autentycznym œwiadkiem
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pamiêci mej nadnaturalne tajemnice Bo¿e, kiedy tylko ona wraca w Bogu do cia³a, tak¿e
wszystkie ³aski mam wypisane w sercu i duszy swej, jedynie tylko proszê Umi³owanego
swego, aby podczas pisania uchowa³ mnie od doktrynalnych b³êdów. Zdajê sobie sprawê
z tego, ¿e moja nadprzyrodzona misja budzi sprzeciw œwiata, z którym absolutnie nie liczê
siê, bo ja pracujê w owczarni Pana i jestem ws³uchana tylko w Niego, który pozwala mi
dosyæ czêsto kontemplowaæ Siebie w idealnej ciszy, która jest muzyczn¹ cisz¹ Nieba.
Dzie³o Bo¿e, które prowadzê pochodzi z cywilizacji niepojêtego dobra i wiecznej
mi³oœci, tak¿e stanowi ono du¿¹ przepaœæ z cywilizacj¹ k³amstwa i œmierci, w której konwencja
praw cz³owieka dostosowywana jest do “ wielkich ” tego œwiata, którzy przepojeni diabelsk¹
wœcieklizn¹ pragn¹ wykastrowaæ ludzkoœæ z wiary katolickiej czyli podkopaæ fundament
wiary chrzeœcijañskiej, co oczywiœcie z góry wiadomo, ¿e wojna z Samem Bogiem zakoñczy
siê dla nich haniebn¹ klêsk¹. W tym zak³amanym œwiecie, trzeba mieæ oczy cia³y i duszy
zwrócone do Pana naszego, a nie na odczepieñców Jego, którzy zastraszaj¹ i wykañczaj¹
ludzi, którzy maj¹ odmienne zdania, usuwaj¹ te¿ niewygodnych prokuratorów, na potêgê
umarzaj¹ te¿ niewygodne œledztwa, mimo, ¿e cz³owiek ma niezbite dowody, .... , poza tym
chroni¹ wizerunek rz¹du, który jest niezwykle sprawny medialnie, tak¿e ob³udna propaganda
niszczy prawdê, promuje najokrutniejsze ataki w³¹cznie z barbarzyñsk¹ ideologi¹ zabijania
nienarodzonych dzieci, in vitro, zmiany p³ci, zwi¹zkami czy te¿ ma³¿eñstwami tej samej p³ci.
Z pomoc¹ mi³osiernego Oblubieñca Niebieskiego odpowiedzia³am na wezwanie
czasu i odciê³am siê od œwiata, aby w heroicznej modlitwie i pokucie przekazywaæ wszystko
to, co dzieje siê z duszami po przekroczeniu progu œmiertelnego na podstawie prze¿yæ
duszy mej w po³¹czeniu z moj¹ drog¹ œwiêtoœci. Dusza moja w wolnoœci Bo¿ej godnie
przechodzi przez niewidzialne szlaki Bo¿e, tak¿e na wzór Samego Chrystusa mam byæ
mi³osierna wobec wszystkich i w idealnej, kontemplacyjnej ciszy mam uwielbiaæ Oblubieñca
swego i pisaæ dla Chwa³y Jego, tym bardziej, ¿e sta³am siê w Nim oddan¹ pisark¹, dlatego
te¿ proszê Pana swego, abym zawsze pisa³a jak najpoprawniej teologicznie i nie palnê³a
nieopatrzenie jakiegoœ doktrynalnego b³êdu, o czym wy¿ej wspomnia³am.
Poprzez tak liczne ³aski Bo¿e, które bezustannie sp³ywaj¹ na duszê moj¹, sta³a siê
ona prawdziwym œwiadkiem niewidzialnego duchowego œwiata, który rozpoœciera siê
w bezkresie niepojêtoœci Bo¿ej, dlatego te¿, kiedy zza œwiata wraca ona w umi³owanym
Panu swym do cielesnego wiêzienia, to wówczas jestem otwarta na najmniejsze natchnienia
najmi³osierniejszego S³owa Wcielonego. Idê pod pr¹d ziemski sk³óconego œwiata, który
grzêŸnie w œmierci krwi, tak¿e nikt mnie nie uciszy, ani te¿ nie z³amie w tej nieustaj¹cej
kampanii nienawiœci, w której licz¹ siê jedynie pseudofakty i fa³szywe twierdzenia, poniewa¿
Sam Duch Bo¿y prowadzi mnie ka¿dego dnia, tak¿e powoli umieram dla Zbawiciela i dla
Niego oddam te¿ ¿ycie, bo przecie¿ na ca³¹ wiecznoœæ zasnê tylko w Nim.
Dziêki umi³owanemu Niebieskiemu Oblubieñcowi wysz³am poza ziemskie ramy,
które nie pochodz¹ z tego œwiata, i jako reprezentantka Jego za poœrednictwem œwietlanej
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œwiat, który odrzuca chrzeœcijañsk¹ wizjê cz³owieka oraz przerabia prawowite zasady Koœcio³a
na swój obraz i swoje podobieñstwo. W œwiecie niewiedzy i najokropniejszego grzechu moc¹
Ducha Œwiêtego wykonujê Dzie³o Mi³oœci Bo¿ej, aby obudziæ sumienia ludzkie do wejœcia na
drogê wiecznej szczêœliwoœci. W moim odwiecznym powo³aniu, które prowadzê z woli Króla
Mi³osierdzia, Jezusa Chrystusa jestem podporz¹dkowana tylko Jemu, tak¿e wszyscy wrogowie
moi, którzy s¹ równie¿ i wrogami niezast¹pionego Pana mego rozp³ynêli siê w krwawej
i ob³udnej mgle, w której widoczne s¹ jedynie grzechy ludzkie, ale nigdy Dzie³a Bo¿e.
Pêtla œmierci i przemocy wisi nad ca³¹ ludzkoœci¹ za te przemyœlne i wyrachowane
przemoce, za te najprzeró¿niejsze oskar¿enia w stosunku do niewinnych braci i sióstr,
za te wszystkie zniewolone prawa i obyczaje, ... , dlatego te¿ poprzez swoje mistyczne
ksi¹¿ki ratujê ca³¹ upad³¹ ludzkoœæ, aby zapad³a jedna owczarnia w Trójjedynym Bogu.
Moja nadprzyrodzona misja, która skierowana jest do ca³ej ludzkoœci i wszystkich nastêpnych
pokoleñ nic nowego nie wnosi, bo wszystko zosta³o ju¿ wypowiedziane przez Chrystusa,
jak to ju¿ wczeœniej wspomnia³am w swoich duchowych listach, jedynie tylko ubogaca ona
niepojêt¹ wiedzê duchowego œwiata, które znajduje siê wewn¹trz nas, w niewidzialnym
œwiecie naszej grzesznej doczesnoœci tu¿ obok nas oraz za progiem wiecznej œmiertelnoœci,
gdy zaœniemy w Panu, ale ju¿ na ca³¹ wiecznoœæ. W swoim doczesnym pielgrzymowaniu
wiele razy podnosi³am siê z dna ziemskiej beznadziejnoœci i za spraw¹ Ducha Œwiêtego
zawsze czyni³am i pisa³am to, co On nakazywa³ mi, dlatego te¿ od kiedy wesz³am na
mistyczn¹ Górê Doskona³oœci, to nie istnieje dla mnie pojêcie beznadziejnoœæ, bo przecie¿
dusza moja nieustannie nape³niona jest mi³oœci¹ i moc¹ Ukochanego swego, i w Nim pe³ni
Dzie³o Jego do którego zosta³a odwiecznie powo³ana.
S z a n o w n a E m i n e n c j o, mój Niebieski Przewodnik Duchowy przez tak
wiele, wiele lat przygotowywa³ dusz¹ moj¹ na zaœlubiny ze Sob¹ poprzez osch³oœci, pokusy,
najprzeró¿niejsze przeciwnoœci i przeœladowania, tak¿e poprzez ten okres doœwiadczeñ
i oczyszczania dusza ma, jak i serce me nabra³o si³y i radoœci duchowej na tê nadprzyrodzon¹
walkê, w któr¹ na sta³e wpl¹tane jest cierpienie i praca w Panu naszym, dlatego te¿ nie
zwa¿am na biern¹ postawê Waszej Eminencji na moje duchowe listy, bo to przecie¿ nie
jest dzie³o Waszej Eminencji, ani te¿ ¿adne doczesne dzie³o oparte o piaskowy fundament,
tylko Dzie³o Boskie, które dojrzewa³o latami w Panu naszym, które w obecnej dobie czasów
zosta³o ukoñczone wed³ug œcis³ych wskazañ Umi³owanego, aby mog³a wype³niæ siê wola Jego
we mnie. Dusza moja powoli dobija do samego szczytu mistycznych schodów Statku Bo¿ego,
aby w objêciach Oblubieñca Niebieskiego mog³a ona oddaliæ siê do wieczystej Ojczyzny Jego,
dlatego te¿ radujê siê w Ukochanym, ¿e wype³ni³am odwieczne zamiary Jego w stosunku do
duszy mej, które w ca³ej pe³ni bêd¹ dope³nione i zamkniête z chwil¹ œmierci mej, kiedy dusza
ma znajdzie siê na wieczne odpoczywanie w Panu swym, oczywiœcie pod warunkiem, ¿e nie
zejdzie ona z obranej drogi œwiêtoœci.
Tak bardzo kocham Najœwiêtszego, który nie tylko nape³ni³ duszê moj¹ Sob¹, ale
równie¿ da³ jej spróbowaæ odrobinê ¿ycia wiecznego w zas³onie niebiañskiej, jak i bez tej
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tej przemijalnej doczesnoœci skupiê siê na pisaniu duchowych listów do Waszej Eminencji
i Ojca Œwiêtego Franciszka, bo to jest jedyny sposób, aby pobudziæ Wasz¹ Eminencjê do
dzia³ania, bo przecie¿ Wasza Eminencja brutalnie ³amie prawa poprzez wieloletnie milczenie
na me duchowe przesy³ki, i jako “ wielki ” znawca nauk Zbawiciela nie dzia³a zgodnie
z katolick¹ doktryn¹.
Moje odwieczne powo³anie do samej g³êbi przesi¹kniête jest znakami czasu, które je
potwierdzaj¹ i to od samego urodzenia mego tj. od 30. 03. 1953 r., i skoro Pan nasz spêdzi³
ze Swoimi Rodzicami 30 lat, bêd¹c w tym czasie nad wyraz niezauwa¿onym i wyciszonym,
gdzie nastêpnie w pe³ni czasów zosta³ wydany przez Judasza za 30 srebrników, aby uœwiêciæ
Koœció³ Swój, to przecie¿ musia³o up³yn¹æ 30 lat od bardzo owocnej mej krzywdy moralnej
z 9. 10. 1985 r. zwi¹zanej z bezprawnym nie nadaniem mi stopnia doktora przez panów
pseudonaukowców z Wydzia³u Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej ze Szczecina, która
jest podwalin¹ duchowego Dzie³a Niebios, aby w ca³ej pe³ni wype³ni³a siê pe³nia Ojca
Niebieskiego na otwarcie przewodu badawczego mej nadprzyrodzonej misji w Kongregacji
Nauki Wiary. Pe³niê tê potwierdza równie¿ to, ¿e napisa³am w Chrystusie 30 duchowych
ksi¹¿ek w tej sprawie, bo mimo, ¿e oficjalnie jest ich 27, ale przecie¿ do samej Waszej
Eminencji i do Waszego poprzednika kard. Williama Josepha Levady napisa³am w sumie
ju¿ 294 strony czyli jest to ju¿ dodatkowa ksi¹¿ka, poza tym do Ojca Œwiêtego Benedykta
XVI - go, emeryta napisa³am 93 strony, a do Franciszka 157 stron czyli nastêpna ksi¹¿ka oraz
ogrom listów, a co za tym idzie ogrom stron do wybranych ksiê¿y biskupów, arcybiskupów
i kardyna³ów g³ównie z Polski, którzy wykazali siê niezwyk³¹ biernoœci¹ w mej duchowej
korespondencji czyli znowu nastêpna ksi¹¿ka. Na to wielkie 30 - lecie napisa³am w Panu
naszym list do Waszej Eminencji i do Ojca Œwiêtego Franciszka, po 15 stron ka¿dy, tak¿e
w sumie jest 30 stron, aby poprzez widzialne znaki czasów by³a odzwierciedlona pe³nia na
Dzie³o Najmi³osierniejszego, gdzie przecie¿ poprzez ka¿d¹ 30 - tkê zwi¹zana jestem z ka¿dym
miesi¹cem.
{ { { Na 30 - lecie mej opisywanej krzywdy moralnej w koñcu prze³ama³am siê
w Panu naszym i zaczê³am ju¿ poprawnie pisaæ s³owo “ trójk¹ta ”, a nie jak dotychczas
pisa³am “ trójk¹tu ”, co by³o podyktowane moj¹ pewnoœci¹, ¿e tak ma byæ, ¿e nawet nigdy
nie zajrza³am do s³ownika ortograficznego, co do pisowni tego wyrazu, o czym to ju¿
pisa³am do Szanownej Eminencji w liœcie nr. 11 z 25 marca 2014 r. na stronie 9 i 10 - tej.
Skoro z tak wielkim trudem prze³ama³am siê, aby w koñcu pisaæ poprawnie s³owo “ trójk¹ta ”,
tym bardziej, ¿e zosta³am odwiecznie powo³ana w Bogu do poznania i ods³oniêcia œwiatu
tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, to jestem pewna, ¿e Szanowna Eminencja równie¿ z wielkim
trudem prze³amie siê i w koñcu bêd¹ wszczête odpowiednie kroki, aby doprowadziæ do
otwarcia przewodu badawczego mej nadprzyrodzonej misji. Ten niewielki drobny b³¹d
zwany b³êdem literowym mo¿e poprawiæ ka¿da redakcja, i nie rzutuje on na drogocenn¹
duchow¹ per³ê duchowego Dzie³a Niebios, które prowadzê w Panu naszym, i dziêki któremu
otrzyma³am natchnienie w Duchu Œwiêtym, abym jeszcze raz wszystko dok³adnie przeczyta³a
i skorygowa³a nie tylko ten literowy b³¹d, ale i pozosta³e b³êdy literowe, które nie dopatrzy³am
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poprawki na mej internetowej stronie czyli potrzeba mi tak mniej wiêcej 2 lub 3 lata ¿ycia
na ca³¹ korektê Dzie³a Bo¿ego. Boski Mistrz parê razy rzek³ mi czy te¿ samej duszy mej,
¿e wówczas zasnê w Nim na wieczne odpoczywanie, gdy Dzie³o Jego bêdzie w ca³ej
pe³ni zakoñczone i to co do ka¿dej litery S³owa Jego, tak¿e wype³ni³a siê pe³nia czasu na
skorygowanie ostatnich ju¿ liter Dzie³a Jego, które bêdê z mi³oœci¹ poprawia³a, aby móc
w ca³ej pe³ni zadowoliæ niezast¹pionego Pana mego.
Tak jak sami mêŸczyŸni podstawili mi œwiniê w mej naukowej drodze, która przecie¿
w Bogu dalej trwa, tylko na bardziej u¿yŸnionym pod³o¿u Bo¿ym, tak samo sami mê¿czyŸni,
tylko duchowni olewali i dalej olewaj¹ moje duchowe wysy³ki skierowane do nich, do
których to zalicza siê i Wasza Eminencja, i mimo, ¿e jestem bezsilna na z³o, które
wdar³o siê nie tylko do œwieckich pseudonaukowców, ale równie¿ do duchowieñstwa, którzy
wielokrotnie postêpuj¹ w sposób niegodny naszego cz³owieczeñstwa, ale zawsze broni³am
i broniê siê sama w Chrystusie, który zapewni³ mi opiekê i kierownictwo Swe na tej nad
wyraz niegoœcinnej ziemi.
Z Oprawcy mej krzywdy moralnej z 9. 10. 1985 r. oraz oprawcy, którzy uczestniczyli
wszelkimi sposobami w zacieraniu jej œladów, aby ona nie by³a rzetelnie przebadana
w obliczu uczynionych tak wielu przestêpstw, które podawa³am w dowodach, nie przewidzieli
jej nastêpstw, bo pomimo przedawnienia w zniewolonym œwiecie, które nie istnieje w sprawach
Najœwiêtszego, bezkarne i œwiadome nadu¿ywanie ich stanowisk s³u¿bowych i tak wysz³o
na œwiat³o dzienne ca³ej zniewolonej ludzkoœci. Nie przewidzia³a równie¿ Wasza Eminencja,
¿e bezkarne zachowanie Waszej Eminencji w stosunku do misji mej wyjdzie równie¿ na œwiat³o
dzienne i to za ¿ycia mego na mej stronie internetowej, o czym piszê w umieszczonych tam
listach wys³anych do duchowieñstwa i do Waszej Eminencji, za pomoc¹ których przecie¿
broniê Dzie³o Niebios. Fakt za³o¿enia przeze mnie strony internetowej do celów informowania
ca³ej ludzkoœci o mej nadprzyrodzonej misji, przerós³ najœmielsze przemyœlenia Waszej
Eminencji, bo to nawet nigdy nie wchodzi³o w rachubê i to tylko dlatego, ¿e Wasza
Eminencja od samego pocz¹tku traktuje mnie jako niechcian¹ owcê Pana naszego, która
przecie¿ zosta³a odkupiona nad wyraz bezcenn¹ krwi¹ Boskiego Odkupiciela, który w sposób
okrutny umar³, aby odkupiæ nasze grzechy, co podane jest to w Piœmie Œwiêtym. Nikt te¿ nie
przewidzia³, ¿e po tak wielu latach w sposób prawny ruszê fundament Dzie³a Nieœmiertelnego,
które ma przetrwaæ na wszystkie pokolenia, tak¿e tylko Ukochany móg³ przewidzieæ nastêpstwa
Swego odwiecznego testamentu w stosunku do duszy mej, które jest nie tylko zaskoczeniem,
ale i szokiem dla wszystkich tych, którzy nie s¹ w komunii z Boskim Oblubieñcem, a co
za tym idzie w pe³ni ¿ycia i mi³oœci Jego.
By³am przeciêtn¹ miernot¹ i z woli Boskiego Oblubieñca spotka³am Go, dlatego te¿
idê drog¹ wiecznoœci, i poprzez prowadzenie Dzie³a Nieœmiertelnego oddajê chocia¿ odrobinê
wszystkiego tego, co da³ mi najmilszy Pan mój, który tak czêsto wprowadza duszê m¹
w Ocean Wszechbytu Swego w wiecznotrwa³ym œwiecie Swym. Dusza ma w Bogu Ojcu, Synu
i Duchu Œwiêtym poprzez Niepokalan¹ wesz³a w dobra i wiedzê nieskoñczon¹ nieœmiertelnej
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w Ÿródle ³ask Jego, dlatego te¿ tak têskno jej za wiecznymi wczasami w Chwale Majestatu
Bo¿ego. Na mojej duchowej drodze ci¹gle jestem udoskonalana w Chrystusie przede wszystkim
przez choroby, najprzeró¿niejsze przeciwnoœci czy te¿ osch³oœci duszy, o czym wy¿ej
wspomnia³am, co pozwala mi to wszystko z pe³nym oddaniem s³u¿yæ Bogu ¯ywemu,
który wprowadzi³ duszê m¹ ponad wszelkie poznanie, gdzie w jednej Istnoœci i jednej
Wszechmo¿noœci, najwy¿szej M¹droœci S³owa Przedwiecznego przebywa ona w Jego
niematerialnym duchowym Bycie.
Mottem czyli maksym¹ mego ¿ycia jest taka sama maksyma jak Œwiêtego Jana od
Krzy¿a czyli cierpieæ i byæ wzgardzonym dla Pana naszego oraz “ Bo¿e, oto idê, abym
spe³ni³a wolê Twoj¹ ” ( Hbr 10, 9 ), tak¿e nosz¹c w swoim ciele œlady mêki Chrystusowej
( Ga 6, 17 ), przebywam w bezmiarze cierpieñ Nieœmiertelnego nie nale¿¹c do ¿adnego
œmiertelnika, jedynie tylko do Ukochanego, który uœwiêca i oœwieca duszê m¹ blaskiem
¿ycia wiecznego w niepojêtej œwiat³oœci Swej, w zwi¹zku z czym w pe³nej harmonii
i p³ynnoœci znaków czasu przekazujê swoje odwieczne powo³anie, w którym jest œcis³a zgodnoœæ
pomiêdzy Koœcio³em i œwiatem nauki.
D r o g i K s i ê ¿ e K a r d y n a l e zosta³ odwiecznie Ksi¹dz powo³any do tak
wielkiego stanowiska, poprzez które stoi Ksi¹dz na stra¿y wiary katolickiej jedynej prawdziwej
w ca³ym Wszczechœwiecie, w zwi¹zku z czym stoi te¿ Ksi¹dz na stra¿y szerzenia zgody
i pokoju na ca³ym œwiecie, i powinien byæ te¿ Ksi¹dz wielkim autorytetem dla wszystkich
owiec Bo¿ych, tak¿e myœlê, ¿e obecnie, kiedy ju¿ wype³ni³y siê wyroki Pana naszego
w stosunku do duchowego Dzie³a Jego, które wykonujê moc¹ i mi³oœci¹ Jego, dostanê
upragnion¹ odpowiedŸ od Waszej Eminencji, ¿e wszczêto proces badawczy misji mej, która
skierowana jest do wszystkich przyjació³, jak i nieprzyjació³ Nieœmiertelnego.
Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e nigdy bez walki nie by³o zwyciêstwa i nie bêdzie,
a tym bardziej w moim przypadku, gdzie prowadzê z pomoc¹ Niepokalanej w Jej Synu
Jezusie Chrystusie tak wielkie duchowe Dzie³o Niebios, gdzie zazêbiaj¹ siê dwa œwiaty:
przyrodzony i nadprzyrodzony, a poniewa¿ jestem niewymownie szczêœliwa w Panu naszym,
który przecie¿ zaspakaja serce i duszê m¹ w Sobie, dlatego te¿ ceniê sobie wezwanie Jego,
¿e mam pobudziæ Wasz¹ Eminencjê do dzia³ania w sprawie mej nadprzyrodzonej misji,
której wype³nienie zapewni duszy mej wiekuiste zbawienie i powo³a wiele dusz na drogê
mi³oœci, która prowadzi na wiekuiste wczasy do Nieba. Pragnê zaznaczyæ, ¿e na obecnej
mej drodze œwiêtoœci za bardzo nie rozdrabniam siê w przekazywaniu swego duchowego
¿ycia, które przecie¿ tonie w bezmiarze Oceanu Nieœmiertelnego, jedynie tylko skoncentrowana
jestem nad tym, co w danej chwili jest najwa¿niejsze dla spraw Umi³owanego.
Skoro odwiecznie dusza ma zosta³a powo³ana w Boskim Odkupicielu do poznania
duchowych spraw Jego, to nale¿y o tym wiedzieæ, ¿e poznanie tajemnic Bo¿ych, prawd
nadprzyrodzonej rzeczywistoœci równoznaczne jest z powo³aniem wybranej duszy do œwiêtoœci
czyli ¿ycie z Bogiem, w Bogu i dla Boga, i mo¿e odbyæ siê tylko przez mi³oœæ w Jezusie
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i przejœciowe, aby móc ¿yæ w Nim ju¿ tutaj na ziemi nieskoñczonym ¿yciem, nieskoñczon¹
nadprzyrodzonoœci¹, dziêki czemu w ¿yciu przysz³ym dusza ma osi¹gnie pe³n¹ dojrza³oœæ
i bêdzie nareszcie przyobleczona w radoœæ, pokój i mi³oœæ Boga w sposób ca³kowity, bez
¿adnych ograniczeñ, i znajdzie siê twarz¹ w Twarz z Panem swym ( 1 Kor 13, 12, Ojciec
Œwiêty Franciszek ).
Rodzice Niebiescy towarzysz¹ mi w wype³nianiu odwiecznego zadania, które wykonujê
w g³êbokiej pokorze serca, jak i duszy, tak¿e jako niestrudzona aposto³ka ze wzruszeniem
i wdziêcznoœci¹ wszystkie moje myœli, jak i czyny kierujê do Nich, którzy umo¿liwiaj¹ mi
wype³nienie duchowego Dzie³a Swego, które z punktu widzenia ludzkiego jest niemo¿liwe do
wype³nienia. Oœwiecona œwiat³em prawdy i mi³oœci Mistrzów Niebieskich, wiadomo, ¿e nie
mam ¿adnych lêków i niepewnoœci w Ich drodze prawdy i mi³oœci, która prowadzi duszê m¹
do Nieba. Pewna swej ¿yciowej drogi w duchowoœci Przewodników Niebieskich bez reszty
pracujê nad Ich duchowym Dzie³em, które mam odwagê publicznie g³osiæ, aby jak najwiêcej
dusz poci¹gn¹æ na drogê zbawienia, tak jak ja zosta³am poci¹gniêta pod przewodnictwem
Niepokalanej na drogê œwiêtoœci, aby móc g³osiæ ¿yciem swym Jej Syna, Jezusa Chrystusa.
K Podsumowuj¹c tê moj¹ wysy³kê do Waszej Eminencji pragnê jeszcze raz zaznaczyæ,
¿e z woli Niebios reprezentujê œwiat nadprzyrodzony, a Wcielenie jak i Kalwaria Pana
Jezusa gwarantuj¹ mi zwyciêstwo pod sztandarem Trójcy Œwiêtej i Mamy Niebieskiej,
tak¿e zasadnicz¹ treœci¹ ¿ycia mego jest ¿ycie duchowe, które prowadzi duszê m¹ do
wiekuistej szczêœliwoœci, gdzie dziêki ³asce Bo¿ej mam byæ zjednoczona z Bogiem przez
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest wod¹ ¿ycia (J 4, 14; 7, 37), œwiat³em w ciemnoœci
( J 8, 12 ), chlebem, który z Nieba zst¹pi³ (J 6, 41, 51), i w Nim te¿ oczekujê od Waszej
Eminencji odpowiedzi mówi¹cej o wszczêciu postêpowania badawczego duchowego Dzie³a
Niebios, które odwiecznie by³o przeznaczon¹ na duszê m¹, o czym wy¿ej wspomnia³am.
W razie braku odpowiedzi na ten mój ju¿ kolejny list, i tak ju¿ wkrótce napiszê w Panu
naszym do Waszej Eminencji (14. 12. 2015 r.), tym bardziej, ¿e tak ci¹gle jestem unoszona
na falach czasu w tym zsekularyzowanym œwiecie, w którym przep³ywaj¹ z hukiem
najprzeró¿niejsze fale przemian politycznych i spo³ecznych, które za nic moj¹ dobro owiec
Bo¿ych. To ci¹g³e unoszenie siê na falach czasu, powoduje ci¹g³e te¿ pisanie do Waszej
Eminencji, tak¿e jak widaæ Boski Lekarz ma najprzeró¿niejsze sposoby na wype³nienie woli
Swej, dziêki któremu jestem nad wyraz aktywna w Dziele Jego.
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 Ojca Œwiêtego Franciszka oraz czytelny zestaw dokumentacji Dzie³a Bo¿ego,
które sk³ada siê z 36 - ciu folderów, które zawieraj¹ 456 podfolderów na 4324 strony, o ³¹cznej
zawartoœci 100 MB, i gdy tylko otrzymam dowód nadania wysy³ki do Watykanu, to wszystkie
te wiadomoœci znajd¹ siê równie¿ na mej stronie internetowej, która przekroczy³a ju¿
244 000 odwiedzin. Szczêœæ Bo¿e !
Anna Aniela Flak

