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Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !
Drogi   Ojcze   Œwiêty,   skoro   jest  milczenie  ze  Stolicy  Apostolskiej  w  stosunku  do 

nadprzyrodzonej  misji  mej,  to  i  tak  jestem  spokojna  w  Panu  swym,  bo  przecie¿ wszystkie 
przeciwnoœci i nawarstwiaj¹ce siê trudnoœci zawsze hartuj¹ ducha mego  i  równie¿  potwierdzaj¹ 
Dzie³a  Bo¿e,  co  potwierdzaj¹  to  Wszyscy  Œwiêci.  Ojciec  Niebieski  jako wykonawca Dzie³a
Swego  przynagla  mnie  z  wys³aniem  kolejnej  duchowej  przesy³ki do Waszej  Œwiêtobliwoœci, 
to  widocznie  ma  w  tym  jakiœ  cel,  dlatego  te¿  daje mi coraz wiêksze natchnienia, aby Dzie³o
Jego   mog³o   nareszcie   nabraæ   rozpêdu   w   Stolicy   Piotrowej,  bo  przecie¿  ono  jest  ofiar¹ 
za  nawrócenie  grzeszników.   Dzie³o   Bo¿e,   które   nieudolnie   wykonujê,   wiadomo,  ¿e  nie
jest  dzie³em  œwieckim,   tak¿e   ze   strony  zdemoralizowanego  œwiata,  który  “ w  porównaniu 
z  ¿ywotem  wiecznym  jest  zwiêd³ym i martwym, i zgo³a bez wartoœci ” (Œwiêty Jan od Krzy¿a)
niczego   nie   spodziewam   siê,   jedynie   tylko   od   Pana   swego,    który   w   najidealniejszej 
doskona³oœci  œledzi  wszystkie  moje  przedsiêwziêcia.

 Ja,   jako   cz³onek   mistycznego   cia³a   Jezusa   Chrystusa   jestem  œwiadkiem  prawdy 
i   mi³oœci   Jego,   i   poprzez   tajemnicê   cierpienia  Jego,  w  której  nieustannie  trwa  wieczne
œwiat³o  Jego  trwam  przy  Nim.  Nieœmiertelny,  który  ¿yje  w  Koœciele  i  w  duszach  naszych 
odwiecznie  wybra³  duszê  m¹  do  œwiadczenia ¿ycia duchowego, które trwa w duszach naszych 
nie  tylko,   gdy   ona   jest   w   pow³oce   cielesnej,   ale   równie¿,   gdy   ona   przekroczy   próg 
œmiertelnoœci    na   ca³¹   wiekuist¹  wiecznoœæ,   tak¿e  w  Panu  naszym  przekazujê  przeb³ogie 
niepojêtoœci  Jego,   aby   dusze   nie   ba³y  siê  duchowego  Królestwa  Prawdy  i  Mi³oœci,  które 
wystêpuje  w  �ródle  ¯ycia  Wiecznego,  co  przecie¿  mamy  zapewnione to w Piœmie Œwiêtym.

“ Dzie³   Swoich  Pan  Bóg  zwykle  dokonywa  przez  maluczkich  i  niedoœwiadczonych,
¿eby  Jego  moc  okaza³a   siê  w  tym,  i  ¿eby  ludzkiej  m¹droœci  nie przypisywano tego, co jest 
Jego  spraw¹  i  Jego  dzie³em ” ( Aniela  Godecka ),   tak¿e   zabieraj¹c   siê   z   woli   Bo¿ej  do
ods³oniêcia   tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  wiedzia³am, ¿e bêdê bardzo cierpia³a, i ¿e bêdê
musia³a  w  Ukrzy¿owanym  wejœæ  na  tward¹  drog¹  krzy¿a,  drogê dotkliwego cierpienia, która
¡   jest  o  wiele  bezpieczniejsz¹  i  korzystniejsz¹  ni¿li  droga  radoœci  i  zadowolenia  z  siebie.
Najpierw  dlatego,  ¿e  w  cierpieniu nabywa dusza si³ Bo¿ych, zaœ w swych radoœciach i czynach 
ujawnia  tylko  sw¹  s³aboœæ  i  niedoskona³oœæ.   Po  wtóre  dlatego,   ¿e  w  cierpieniu  wyrabiaj¹
siê   i   pomna¿aj¹   cnoty,   dusza   oczyszcza  siê,  nabiera  wiêkszej  m¹droœci  i  roztropnoœci  ¢
(Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a).  Przystêpuj¹c  do  tak  wielkiego  Dzie³a Bo¿ego pierwsze zdanie jakie 
napisa³am  w  tej  sprawie,  i które rozpoczyna moj¹ dzia³alnoœæ na rzecz Królestwa Niebieskiego
by³o:  ¡ ...  jest  to  ostrze¿enie  przed  niebezpieczeñstwem, jakie czyha na tych, którzy w swoich
dociekaniach  posun¹  siê  zbyt  daleko. ¢  Nie zapisa³am autora tak wa¿nego zdania,  wiem tylko 
tyle,  ¿e spisa³am je z ksi¹¿ki, gdzie jest mowa o wszystkich tych,  którzy próbowali rozwi¹zaæ tê 
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wielowiekow¹  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego.  Tak ostrze¿enie mia³am,  kiedy 9.10.1985 r.
komisja  z  re¿imowej  uczelni Wydzia³u Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie
w zupe³nie innym sk³adzie,  jaka  11. 07. 1985 r.  by³a  na  obronie, nie nada³a mi stopieñ doktora 
po  obronionej  pracy  doktorskiej,  która  mia³a  dobre  recenzje, i któr¹ opublikowa³am w wersji 
skróconej  w  s³ynnym  Ossolineum,  i  z  której  te¿  powsta³o  sporo  plagiatów.   Ju¿   po  samej
obronie   tj.  11. 07. 1985 r.   by³o   pe³ne   wymagane  kworum,  aby  od  razu  nadaæ  mi  stopieñ 
doktora  lecz  jedynie  z  winy  pseudonaukowca  prof.  Aleksandra  Winnickiego, ale oczywiœcie
za  spraw¹  transcendentalnego  Trójjedynego  Boga,  nie  uczyniono  tego.   Gdyby  nie  Rodzice
Niebiescy,   to  nie  by³oby  mnie  ju¿  na  œwiecie,   bo  nie  prze¿y³abym  tej  moralnej  krzywdy,
ani   te¿   tego   nieludzkiego   horroru   po   tej   krzywdzie,   który   zosta³  mi  zgotowany  przez
zacietrzewionych  pseudonaukowych  “ dobroczyñców ”  nie  tylko  na  tej  pseudonaukowej  mej 
macierzystej  by³ej  uczelni  ({ prawdziwych  naukowców  by³o  tam zaledwie parê procent),  ale 
równie¿   przez  pseudonaukowców  z  IMGW  z  Warszawy  i  z  Centralnej  Komisji  do  Spraw 
Stopni  i  Tytu³ów,  którzy  nie  reaguj¹c  na  przedstawione  zarzuty  jako  odpad³a  latoroœl Pana
naszego,   w   sposób  jawny  ³ami¹c  prawa  naukowe  podtrzymali  decyzjê  “ mêdrców ” swych 
knebluj¹c  na  ka¿dym  kroku  dochodzenie  me  w  tak  jawnej  naukowej  krzywdzie,  aby  tylko 
nie   oœmieszaæ  swoich  pseudonaukowych  towarzyszy  na  arenie  ca³ego  œwiata,   nie  wiedz¹c 
o   tym,   ¿e  ¡  ka¿da   prawda,  na  któr¹  podnosi  siê  kamienie,  ma  przed  sob¹  jeszcze  dzieñ
Wielkanocy ¢  ( Krzysztof   Narutowicz ).

Skoro   przetrwa³am   z   woli   Bo¿ej  horror  “ szczeciñskiego  piek³a ”,  które  dok³adnie
pozwoli³o mi w Chrystusie w wielkim ukryciu opracowaæ “ Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia 
tajemnicy Trójk¹ta  Bermudzkiego ”, to wiem, ¿e w pe³ni czasów wyjdzie ono na œwiat³o dzienne 
dla  ca³ej  ludzkoœci,  tak¿e  wszyscy  ci  którzy brali udzia³ w wykoñczeniu mnie jako naukowca,
i  ci  którzy cieszyli siê z mej krzywdy moralnej i z nieustannych nieszczêœæ, które mi serwowali,
nie  wiedzieli  o  zamierzonych  dobrach  Bo¿ych  w  stosunku do duszy mej,  która jako wybrana
w  Bogu  tak  bardzo  wzmacnia³a  siê  w  cierpieniach,   aby   poprzez  nie  mog³a  ona  wykonaæ
odwieczne  wyroki  Stwórcy.  

Dzie³a   Bo¿e   zawsze   dokonuj¹   siê   w   cierpieniach   w  najciemniejszej  nocy  wiary
i   ducha,   dlatego   te¿   wybrañcy   Najœwiêtszego   w   wewnêtrznej   modlitwie  i  w  skupieniu
przenikniêci   wewnêtrznym   ogniem  Pana  swego  sk³adali  Jemu  ofiarê  z  ¿ycia  swego,  która
by³a  kamieniem  wêgielnym  ich  odwiecznych  powo³añ.

 Bior¹c   pod   uwagê  œrodowisko  Wydzia³u  Rybactwa  Morskiego  Akademii Rolniczej 
w  Szczecinie,   Instytutu  Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej  z  Warszawy  oraz  z  Centralnej 
Komisji  do  Spraw  Stopni  i  Tytu³ów,   ludzi   tak  prymitywnych  i  naiwnych,  którzy  tyle  z³a 
uczynili  mi  -  nigdy,   przenigdy  ¿adna  dusza  nie  nadawa³aby  siê  do  tak  wielkiego  zadania, 
które  prowadzê  w  Bogu,  gdzie  tylko  prawda  Bo¿a  mo¿e  wejœæ  nie tylko w obrêb tajemnicy
Trójk¹ta  Bermudzkiego,  ale  i  innych  tajemnic  Bo¿ych,  bo  panowie  pseudonaukowcy  nigdy 
nie  kupi¹  ³aski  Bo¿ej  ani  za  pieni¹dze,  ani  te¿  za  g³upie  uœmiechy.

 
 Dziekan  prof.  Aleksander  Winnicki,    który   zawsze   by³   wierny  swojej  zak³amanej 
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komunistycznej  partii,  po  ca³kowitym  przegraniu  mej  sprawy w Centralnej Komisji do Spraw 
Stopni i Tytu³ów  z  14. 10. 1987 r.  mówi¹c  jêzykiem  potocznym  wszêdzie  tr¹bi³,  ¡ ¿e to  jest 
jego  najwiêkszy  sukces  i  osi¹gniêcie  na  Wydziale,  jak  istnieje  ca³y  Wydzia³  ¢, i pomyœleæ, 
¿e   tak   mówi   wydawa³oby   siê   wykszta³cony   cz³owiek ?,    który    tak    naprawdê   to   jest
pseudonaukowcem,  tylko  nie  zdawa³  on  sobie  sprawy  z   tego,  ¿e jak istnieje i istnieæ bêdzie 
Wydzia³  to  to  jego  “ osi¹gniêcie ”,   które  jest  przestêpstwem,  i  które  w  ówczesnym  czasie
by³o  pozornym  zwyciêstwem,   wyjdzie   na   poœmiewisko   ca³ego   œwiata,   tak¿e   narobi³  on 
wielkiego  smrodu  swojemu  Wydzia³owi,   który   niestety   ten  uczyniony  przez  niego  smród 
musi  w¹chaæ.  Tego  typu  “ mêdrcy ”  jak  prof. A. Winnicki czy docenci z IMGW z Warszawy: 
Pruchnicki  i  Sadowski  woleliby,   aby  tajemnica  Bo¿a  Trójk¹ta  Bermudzkiego  ukryta  przez 
tak  wiele  wieków,  pozosta³a  nadal  ukryta  i nie  zosta³a  objawiona  tak  jasno i tak konkretnie 
w  Osobie  Jezusa  (Ralph Martin), bo przecie¿ poprzez ods³oniêcie jej bêdzie równie¿ ods³oniête 
ich   pseudonaukowe   œrodowisko   wraz   z   nimi   samymi,   za   pomoc¹   których  otrzyma³am 
b³ogos³awiony   miecz   boleœci   Bo¿ej,   który   sta³   siê   fundamentem   wêgielnym   ca³ej  mej 
nadprzyrodzonej  misji.  

Dawniej   Centralna   Komisja   do   Spraw  Stopni  i  Tytu³ów  przy  moich  odwo³aniach
zawsze  pisa³a  mi,  ¿e  to  ju¿  skoñczone  lub  te¿,  ¿e  ju¿  jest  koniec  z  moj¹  spraw¹,   a  by³o 
to   28. 05. 1987 r.,  14. 10. 1987 r.,  19. 08. 1991 r.  i  30. 09. 1991 r.,  tak  dla  ludzi  koniec,  ale 
jedynie  w  obecnym  momencie,  ale  nie  dla  Boga  i  córki  Boga,   która   prowadzi   duchowe,
naukowe   Dzie³o  Bo¿e,  które  nigdy  nie  mog³oby  przebiæ  siê w tym ob³udnym i zak³amanym 
doczesnym  œwiecie,   gdzie   prawdziwa   nauka   stoi   ponad   prawem,   i   “ wielcy ”   naukowi
eksperci  boj¹  siê  podawaæ  prawdziw¹  prawdê  czego  jestem  ¿ywym  przyk³adem,  aby  w ich
mniemaniu  nie  oœmieszaæ  pseudonaukowej  sitwy, dlatego te¿ pozbawieni s¹ oni jakichkolwiek 
zasad  i  cz³owieczeñstwa,  w  zwi¹zku  z  czym  podaj¹  zafa³szowan¹ i ob³udn¹ prawdê poprzez 
fa³szyw¹  propagandê,  co  z  czasem,  po  wielu  latach  i  tak  to  wszystko wychodzi na  œwiat³o 
dzienne,   bo  przecie¿  ludzka  z³oœæ  i  pod³oœæ  ma  swoje  granice,   a   poza   tym   prawda  jest 
najsilniejszym  argumentem  przeciw  perfidii  i  pod³oœci  ludzkiej  ( W³adys³aw  Kluz ).

� Mêdrcy  œwiatowi  nie  mog¹  poj¹æ  m¹droœci  i  wiedzy  Bo¿ej,  mêdrcy  zaœ  Bo¿y nie
rozumiej¹  m¹droœci  œwiata.  M¹droœæ  bowiem  œwiata  jest  g³upstwem  wobec m¹droœci Bo¿ej. 
A  m¹droœæ  Bo¿a  jest  g³upstwem  dla  œwiata   ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a),  dlatego  te¿ prawdê
mojego  odwiecznego  powo³ania,  która  skierowana  jest do tej wspó³czesnej Sodomy i Gomory
muszê  jak  najlepiej  wy³o¿yæ  w  Panu  naszym,   aby   nie  by³o  jakichkolwiek  niejasnoœci,  bo
przecie¿  przeciwnicy  dobra  zawsze  starali  i  staraj¹  siê  st³umiæ  wszelk¹ niewygodn¹ prawdê, 
tylko  nie  zawsze  uda  siê  im  to,  i  tak np. dawniej wszelkimi sposobami pragniêto wykoñczyæ
S³ugê  Bo¿ego  Kardyna³a  Stefana  Wyszyñskiego,  tylko  nic  nie  wysz³o  im,   bo  Niepokalana 
nie  pozwoli³a  na  to,  ponadto  chcieli  uœmierciæ  Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go,   i   te¿  nic  im 
nie  wysz³o  za  spraw¹  Maryi,  i  mnie  chcieli  wykoñczyæ  za spraw¹ ob³udnego i zak³amanego 
pana  Winnickiego,  i  te¿  nie  uda³o  siê  im,  i  to  dziêki  Matce  Bo¿ej. 

 
 D r o g a     E m i n e n c j o,    do    samej    tylko   Waszej    Eminencji    napisa³am   ju¿

17  duchowych  listów  w  sprawie  nadprzyrodzonej  misji  mej,  a  w  obecnym  roku tj. 2015 a¿ 
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12,  aby  w  szczególny  sposób  uczciæ  moj¹  b³ogos³awion¹  krzywdê  moraln¹  z 9. 10. 1985 r., 
i   aby  w  pe³ni  zadowoliæ  Gwiazdê  Morza,  Maryjê  obleczon¹  w  wieniec  z  Gwiazd  12 - tu,
jak  to  wiemy  z  Pisma  Œwiêtego,  i  aby  te¿  poprzez  Ni¹ wejœæ w mistyczny ³añcuch cyfry 12, 
bo  przecie¿  poprzez  wszystkie  œwiête  znaki  czasu  broniê  prawdziwoœci swego odwiecznego 
pos³annictwa.  Doktor  mistyczny,  Œwiêty  Jan  od Krzy¿a w 9 - ciu strofach “ Pieœni duchowej ”
pisze  o  niezrównanych   “ darach  i  klejnotach  ” ,    które  otrzymuje  dusza  “  jako  prawdziwa 
Oblubienica ” ,   i   wed³ug   s³ów   jego  “  przekazanie  tajemnic  Bo¿ych  dokonuje  siê  zwykle 
za  pomoc¹  s³ów,  przenoœni,  symboli.  Te  objawienia  s¹  ³askami  nadzwyczajnymi  ”,   co  ju¿
trochê  tych  œwiêtych  znaków  czasu  przekaza³am  w swych wczeœniejszych duchowych listach. 

 
Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a,  który  za  pomoc¹  duchowych  dzie³  swych  sta³  siê  dla  duszy 

mej  Przewodnikiem  duchowym,  w  wiêzieniu, w najboleœniejszym okresie ¿ycia swego napisa³
dwa  utwory,  per³y literatury œwiatowej: “ Pieœñ duchowa ” i  “ Noc ciemna ”, a ja w duchowym,
szczeciñskim   wiêzieniu,    który    by³   równie¿   dla   mnie   najboleœniejszym   okresem   ¿ycia 
mego,   który   z   czasem  sta³  siê  dla  duszy  mej  oliwnym  ogrodem  napisa³am  w  Chrystusie 
za  wstawiennictwem  Niepokalanej  “ Dzie³o  ascezy  mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta 
Bermudzkiego ”,   które   mo¿e   byæ  wydane  jedynie  po  œmierci  mej  po  wnikliwym  procesie
badawczym  w  Kongregacji  Nauki  Wiary. 

W   czasach   komunistycznych   i   postkomunistycznych   pracuj¹c  na  pseudonaukowej 
szczeciñskiej  uczelni,  jednoczeœnie  pracowa³am  w  wielkim  ukryciu nad tak wielkim Dzie³em
Nieœmiertelnego  ( ale  oczywiœcie  po  pracy ),  które  odwiecznie  by³o  przeznaczone  na  duszê
m¹,   i   w   tych   najwiêkszych   cierpieniach   Najœwiêtszy   ukry³   duszê   m¹   w   Ranie  Swej, 
w  najg³êbszej  mi³oœci  Swej,  abym  nieustannie  by³a  na  Krzy¿u  Jego,  i  jako ofiara ca³opalna 
p³onê³a  mi³oœci¹  Jego  i  w  Duchu  Jego  w  pe³ni  czasów   przekaza³a   ca³e   Dzie³o   Jego  dla 
pokrzepienia  wszystkich  zagubionych  i  cierpi¹cych  dusz,  co  ju¿ zaczê³am powoli realizowaæ
wolê  Umi³owanego  na  mej  stronie  internetowej,  na  której  umieszczam miêdzy innymi i listy
do  Waszej  Eminencji.
 

Z   woli   Mistrza  Niebieskiego  przez  tak  wiele  lat  znajdowa³am  siê  poza  zasiêgiem 
destrukcyjnych  mocy  nie  tylko  w  Polsce,  ale równie¿ w Stanach Zjednoczonych, abym mog³a 
ocaleæ,   tak   jak   Umi³owany   musia³   ze   Œwiêt¹  Rodzin¹  Sw¹  emigrowaæ  do  Egiptu,  ¿eby
ocaleæ   w   swej   bezbronnoœci   z   przemyœlan¹   i  wyrachowan¹  przemoc¹,  i  jak  to  wszyscy
Mistycy  i  Œwiêci  podaj¹,  ¿e  w  ostatecznym  rozrachunku  dobro  zwyciê¿a  z³o,  które zawsze 
jest  pustk¹  i  nicoœci¹,   tak¿e   bior¹c   przyk³ad   z   Boskiego   Odkupiciela   i   Zbawiciela  idê
nieustannie  za  Nim,   a   On   mi³oœnie   weryfikuje   poczynania  me  z  odwiecznym  zamys³em
Swym,  który  zapisany  jest  w  zbawczym  planie  Jego. 

 24. 08. 1983 roku   z   woli   Bo¿ej   dowiedzia³am   siê   o   swoim   celu   ¿ycia,    który
odwiecznie  by³  mi  przeznaczony  na  duszê  m¹  czyli,  ¿e  dusza ma jest powo³ana do poznania
i ods³oniêcia  œwiatu  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  i  nad  tym nieprzerwanie pracowa³am
przez   wiele,   wiele   lat,   a¿   z   czasem   dusza  ma  dowiedzia³a  siê  od  Samego  Oblubieñca 
Niebieskiego,  ¿e  powo³ana  jest równie¿ do przekazania niewielkiego r¹bka tajemnic Królestwa 
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Niebieskiego,   które   dostêpne   s¹   jedynie   dla   dusz,   ale   jedynie   po  przekroczeniu  progu 
œmiertelnego  ju¿  na  ca³¹  wiecznoœæ,  bo  przecie¿  dusza  ma non - stop opuszcza cia³o w Bogu
podczas  mistycznych  nocy,  tak¿e  na  podstawie  jej  prze¿yæ  wszystkie  duchowe  niepojêtoœci 
przekazujê  w  Panu  naszym  na  Chwa³ê  Imienia  Jego.  W  prowadzeniu  Dzie³a Najœwiêtszego
nad  wyraz  odpoczywam  i  pracowaæ  bêdê  nad  nim  a¿  do  samej  œmierci  swej,   bo  ono  jest 
niezbêdnie   konieczne   do   zbawienia   duszy   mej,   a   poza   tym   poprzez  wype³nianie  woli 
Ukochanego  nieprzerwanie  obcujê  z  Nim  Samym,  który  daje  mi  tak  wiele nadprzyrodzonej 
radoœci  i  mi³oœci  Swej.

Œ w i ê t y   J a n   od   K r z y ¿ a,   który   zmar³  14  grudnia 1591 roku,  i  który  w  dniu 
mojej   wysy³ki   do   Waszej   Eminencji  ma  œwiêto,  pisze  wyraŸnie,  ¿e  ¡  jeœli  dusza  bêdzie 
naœladowa³a  doskonale  ¿ycie  Syna  Bo¿ego  -  Bóg  j¹  zakryje  prawic¹  Swoj¹,  zas³u¿y  na to, 
¿e  dojdzie  ju¿  w  tym  ¿yciu  do  takiej doskona³oœci, ¿e zjednoczy siê i przemieni przez mi³oœæ 
w  swego  Oblubieñca,  Syna  Bo¿ego.   Zjednoczy   siê   z   Nim   tak   œciœle  i  tak  jasno  pozna 
Jego  tajemnice. ¢  Natomiast  w  innym  miejscu  pisze  te¿:  ¡ I do tej odrobiny wiedzy tajemnic 
Chrystusowych,  jak¹  mo¿na  osi¹gn¹æ  w  tym  ¿yciu  nie  mo¿na  dojœæ  inaczej  jak tylko przez 
wiele  cierpieñ.   Potrzeba   do   tego  równie¿  wielkich  ³ask  Bo¿ych  tak  dla  umys³u  jak  i  dla 
uczucia,  i  usilnych  æwiczeñ  duchowych.   Wszystko  bowiem  co  dusza  mo¿e  otrzymaæ,   jest 
ni¿sze   od   tych   tajemnic   Chrystusa   i   poprzednie   ³aski  s¹  jakby  przygotowaniem  do  ich 
zrozumienia. ¢

Najlepiej   czujê   siê  w  klimacie  kontemplacji   Œ w i ê t e g o   J a n a   o d   K r z y ¿ a, 
za  pomoc¹  którego  jak  najjaœniej  zrozumia³am,  ¿e  wesz³am  w  Bogu  w  teologiê mistyczn¹, 
teologiê   poznania   tajemnic   Bo¿ych,    które    mistrzowie    ¿ycia    wewnêtrznego    nazywaj¹ 
kontemplacj¹,  i  jest  ona  pe³na  s³odyczy,   gdy¿   jest  to  m¹droœæ  mi³oœci,   bo  mi³oœæ  jest  tu 
mistrzyni¹.  Jest  ona  pe³na  s³odyczy  dla  rozumu, gdy¿ Bóg udziela mu poznania i zrozumienia 
przez mi³oœæ.  Jest  równie¿  pe³na  s³odyczy  dla  woli,  gdy¿  wlewa  siê  do duszy przez mi³oœæ, 
mi³oœæ  zaœ  w  woli  ma  swe  pod³o¿e,   o   czym   dok³adnie   pisze   on   o   tym  w  duchowych
ksi¹¿kach  swych.

¡ Albowiem  Bóg  przeobra¿aj¹c  ¿ywo duszê w Siebie sprawia tym samym, ¿e wszystkie 
jej   w³adze,   po¿¹dania   i   poruszenia   trac¹   sw¹   naturaln¹   niedoskona³oœæ  i  zmieniaj¹  siê 
w  Boskie ¢  ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ),   tak¿e   z   woli  Bo¿ej  dusza  ma  uczy  siê  w  Boskim
Oblubieñcu  swym  najs³odszej  i  najg³êbszej  m¹droœci  Jego   przy  jednoczesnym  poznawaniu
tajemnic  Jego. 

Je¿eli  chodzi  o  Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego 
to  rozpracowane  jest  ono  w  sposób   naukowy,   bo   oprócz   teologii   dogmatycznej  poprzez 
metafizyk¹,   eklezjologiê,  chrystologiê,   mariologiê,   teologiê   mistyczn¹,    teologiê   moraln¹ 
z    woli   Bo¿ej   wesz³am   w   rzeczywistoœæ   nadprzyrodzon¹   odwiecznych   znikniêæ   bytów 
skoñczonych  w  innym  œwiecie,   tak¿e  podsumowuj¹c  rozwi¹zanie  tego  niezwyk³ego  Dzie³a
Bo¿ego,   które  i  tak  Jezus  Chrystus  ods³oni³  mi  w  czasie,   ale   poza   czasem,   to  w  Bogu 
wesz³am   w   p³aszczyznê   mistyki   misteriów,   tajemnic   ¿ycia  Jezusa,  aby  móc  ods³oniæ  tê 
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tajemnicê  w  Chrystusie  poprzez  Pisma  zawarte  w  ca³ym  roku  liturgicznym,  bo to wszystko 
musi  byæ  zgodne  z  teologi¹  misterium,  teologi¹ zbawczego planu Boga urzeczywistniaj¹cego 
siê  w  historii  ( ks. W. Œwierzawski ).

Aby  poznaæ,  a  nastêpnie  ods³oniæ  œwiatu  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego, to w tak 
wielkiej  sprawie  Bo¿ej  wykszta³cenie  i  wiedza  nie  mog³a byæ czêœciowa jak do tej pory, lecz 
z   pomoc¹   Boga   musia³o  byæ  bardzo  dog³êbne  i  wszechstronne  przestudiowanie  literatury 
fachowej  i  to  we  wszystkich  kierunkach,  tak¿e  jako  narzêdzie  wybrane  najpierw  musia³am 
znaleŸæ  Królestwo  Bo¿e  w sobie,   aby   by³o   mi   dane  ods³oniæ  œwiatu  tê  tak  niepojêt¹  na
rozum  ludzki  nadprzyrodzon¹  tajemnicê.

Z   woli   Bo¿ej   musia³am   przejœæ  przez  6  sposobów  rozmyœlania  Mêki  Pañskiej  tj.
drogê  wspó³czucia,  skruchy,  naœladowania,  wdziêcznoœci,  mi³oœci i zachwytu wobec m¹droœci 
wyroków  Bo¿ych,  jak  to  podaje  Ludwik  z  Granady,  aby   dusza  ma  by³a  jak  najgodniejsza
poznania  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,   dlatego   te¿    musia³a   ona  “ pêkn¹æ ” na  dwie 
równe  czêœci,   to   znaczy  dotkn¹æ  musia³a  ona  dna  swej  nicoœci,  aby  obumrzeæ  dla  œwiata 
i   nastêpnie  w  ciemnej  nocy  wiary,   jak  i  ducha  stopniowo  przemieniaæ  i  przebóstwiaæ  siê 
w  Bogu  na  podobieñstwo  Jego,   tak   jak  Wyspa  nad  Pó³nocnym  Morzem  w  1929 r.  pêk³a 
na  dwie  po³owy,  ¿e  potonê³o  mnóstwo  statków  ( Rycerz  Niepokalanej,  1929 rok,  styczeñ ), 
i  tak  jak  22  kwietnia  1988  roku  w  pi¹tek  statek,  cypryjski  tankowiec  “ Athenian Venture ”
z  polsk¹  za³og¹  zosta³  prze³amany  na  dwie  czêœci  na  Pó³nocnym  Atlantyku, gdzie wówczas 
zginê³o  29 osób  ( G³os   Szczeciñski,  25 kwiecieñ  1988 rok ).  I  tak   jak  statek  pêk³  na  dwie 
równe  czêœci  w  mistycznym  œnie  z  23. 11. 1984 r.,  gdzie  wszyscy potopili siê dla duszy mej, 
a  ja  jedyna  zosta³am  uratowana  i  za  dusz¹  mej  drogiej Babci Katarzyny Tañskiej wspina³am
siê po stromych schodach prawie pod k¹tem prostym,  gdzie  wszystko  w  Chrystusie pokona³am
i  zwyciê¿y³am,  i  tak   jak  lustro  pêk³o  na  dwie  równe  czêœci,  kiedy  mia³am  cielesn¹  wizjê 
z   Panem  Jezusem,  a  opis  tej  wizji  podany  jest   w   “ Dziele  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia
tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  w  ksiêdze  nr 3 E.

W  moim  odwiecznym  powo³aniu  musia³a  ca³kowicie  moja  wola  obumrzeæ,  jak  i  ja
sama  sobie,  to  tak  jak  ziarno  musi  obumrzeæ,  aby  wydaæ  owoc  czyli obumar³am jako stary
cz³owiek  i  narodzi³am  siê  w  sensie  ascetycznym  jako  nowy  cz³owiek,  tak¿e  uwolniona  od
siebie  samej  dusza  ma  powoli  przemienia  siê  w  Oblubieñca Niebieskiego, aby poprzez ³askê
byæ  tym,   czym   Stwórca   jest   z   natury   czyli   pragnie   ona   dojœæ  do  takiego  stanu,  ¿eby 
zanurzona  w  jednej  jednoœci  z  Ukochanym   nie   odró¿nia³a   ju¿  ona  podobieñstwa,  ani  te¿ 
ró¿nicy  miêdzy  Nim  a  sob¹,  o  czym  na  ten  temat  pisz¹  te¿  Mistycy.

Ta  moja  b³ogos³awiona  krzywda  moralna  z  9. 10. 1985 r.   jedynie   tylko  z  pocz¹tku
przewróci³a  we  mnie  wszystko  do  góry  nogami,  ale  to  niepojête  poruszenie  spowodowa³o,
¿e  momentalnie  oderwa³am  siê  od  wszystkiego,   co   nie   jest   zwi¹zane   z   Bogiem,   tak¿e
nareszcie  w  ca³ej  pe³ni  zaczê³am ¿yæ wewnêtrznie dla Nieœmiertelnego, którego przecie¿ dusza
ma  pragnie  posi¹œæ   na  ca³¹  wiecznoœæ.   ¯yjê  w  czystoœci  we  wszystkim  dla  woli  Kap³ana
Niebieskiego   ka¿dego   dnia   obumieraj¹c  coraz  doskonalej  dla  Niego,   tak¿e  dziêkujê  Mu, 
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¿e   wszystko   w   mym   ¿yciu   zosta³o   wniwecz  obrócone  i  na  ludzki  rozum  przegrane, bo 
dziêki  temu  w  pokorze,  cierpliwoœci  i  mi³oœci  osi¹gnê³am  odpowiedni¹ dojrza³oœæ duchow¹,
która  pozwala  mi  przemawiaæ   do   ca³ej   ludzkoœci  na  mej  stronie  internetowej  za  pomoc¹
duchowych  listów  wysy³anych  do  duchowieñstwa,   przez  co  mieczem  œwiêtego  s³owa  Pana 
naszego  broniê  duchowego  Dzie³a  Jego,  do  którego  dusza  ma odwiecznie zosta³a powo³ana. 

Aby  wejœæ  w  obrêb  tajemniczych  znikniêæ  samolotów,  statków  i  ludzi  w tajemnych 
miejscach  na  kuli  ziemskiej,   to   faktycznie   musia³am   wyjechaæ   na   drugi   koniec   Polski
z   Lublina   do   Szczecina,   i   przebywaæ   w   tak   prymitywnym   œrodowisku  pe³nym  ob³udy
i  zak³amania,  którzy  gotowi  s¹  zdeptaæ  godnoœæ  cz³owieka,  tak¿e  ten  ogrom  szczeciñskich
cierpieñ  uœwiêci³  duszê  m¹,  i  jak  najlepiej  przygotowa³  j¹  do  odwiecznego  Planu  Bo¿ego,
którego  Owoc  Bo¿y  bêdzie  wydany  trochê  za  ¿ycia  mego,   ale   w   ca³ej   pe³ni  po  œmierci
mej,   co   mam   to   przepowiedziane   w  mistycznym  œnie  z  23. 11. 1984 r.,  o  którym  wy¿ej
wspomnia³am.  Za  pomoc¹  najprzeró¿niejszych  cierpieñ  i  przeciwnoœci  ziemskiej zmiennoœci 
dusza  moja  musia³a  staæ  siê  bardziej  czystsza  i  doskonalsza,   aby   Pan   Jezus   móg³   wlaæ 
do  niej  mi³oœæ  Sw¹,   i   abym   mog³a   wejœæ   w   Orbitê   Planów  Bo¿ych,  tak¿e  tak  wrogie 
pseudonaukowe  szczeciñskie  œrodowisko  sta³o  siê  polem  apostolstwa  dla  duszy  mej,   gdzie 
mog³am  cierpieæ  i  pracowaæ  dla  Chwa³y  Bo¿ej.

“  Drogi  Bo¿e  nie  s¹  drogami  ludzkimi ” (Iz 55, 8),  i  w  tak  wielkiej  sprawie  Bo¿ej, 
poznania  i  ods³oniêcia   œwiatu   tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego   móg³  zdobyæ  siê  jedynie 
cz³owiek  posiadaj¹cy  bogactwo  serca  i  umys³u,   tak¿e   jako   dusza  wybrana  w  tej  sprawie, 
zdajê  sobie  sprawê  z  tego,  ¿e idê odmienn¹ od ludzi drog¹, i od samego pocz¹tku wiedzia³am, 
¿e  z  pomoc¹  Umi³owanego  wykonam  w  raju  cierpienia  zlecon¹  przez Niego misjê,  dlatego 
te¿  moje  zachowanie i moja moralna krzywda  z  9. 10. 1985 r.  mo¿e  byæ  zrozumiane  jedynie 
przez  cz³owieka,  który  widzi  najwy¿sz¹  wartoœæ  w  sprawach  Bo¿ych.

Odda³am  siê  w  niewolê  Bo¿ym  ciemnoœciom, niepoznawalnoœci tajemniczej Otch³ani,
tak¿e   ¿yj¹c   w   najwiêkszym   odosobnieniu   na   miarê   wspó³czesnego  czasu  dobrze  wiem,
¿e ¡ jeœli  Bóg  znajdzie  w  przychodz¹cym  do Niego cz³owieku ca³kowit¹ czystoœæ i oderwanie 
od  wszystkiego,  co  Nim  nie  jest  -  ta  Boska  otch³añ  nachyla  siê i zstêpuje do przychodz¹cej 
do  niej,  oczyszczonej,  stworzonej  g³êbi  i  daje  jej  wy¿sz¹  formê,  a  przez  tê  wy¿sz¹  formê 
¿ycia  wci¹ga  j¹  w  sferê  niestworzonego.   Duch   tworzy   odt¹d   jednoœæ   z   Bogiem ¢  ( Jan 
Tauler ),   dlatego   te¿,   aby   dusza   ma   mog³a   wejœæ  w  tajemnice  Królestwa  Niebieskiego, 
to   musia³am   wszystko   straciæ   na  grzesznej  ziemi  i  du¿o  nacierpieæ  siê  w  Panu  naszym,
co   jest   szczególnym  wybraniem  i  przeznaczeniem  do  najtrudniejszych  zadañ  Bo¿ych,  aby 
posi¹œæ  wszystko  to,  co  jest  w  Niebie,   chocia¿   minimalny   skrawek  jak  na  ten  ówczesny
przemijaj¹cy   czas,    co   jest   wiekuistym   prawem   transcendentalnego   Trójjedynego   Boga,
w  OjczyŸnie  którego  nie  istnieje  pojêcie  czasu.

Jestem  bardzo  spokojna  o  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê  dan¹  mi  od  Boga,  bo wiem, 
¿e   z   woli   Bo¿ej   nic   z³ego   spotkaæ   mnie   nie   mo¿e,   bo   za   bardzo   ufam   Rodzicom
Niebieskim,   ¿ebym   mog³a   liczyæ   siê   z   opini¹   ludzk¹,   a   poza   tym   na   mojej   drodze 
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doskona³oœci  zawsze,  ale  to  zawsze  moim  pracom  towarzyszy  pomoc  Bo¿a,   a   niezale¿nie 
od  tego  otrzymujê  wiele  ³ask  za  spraw¹  Trójcy  Œwiêtej  i  Mamy  Niebieskiej.   W  pe³nieniu
swojego  odwiecznego  powo³ania  zawsze  jestem  zjednoczona  z  wol¹  Umi³owanego, którego
szukam  we  wszystkim,   i   dziêki    woli   Jego  nie  przywi¹zujê  siê  do  nikogo  i  do  niczego; 
i  wiem,   ¿e   moja   lampa   nigdy   nie   mo¿e  zgasn¹æ  w  ziemskiej  pielgrzymce,  bo  przecie¿
zawsze  jestem  gotowa  na  przyjœcie  i  wezwanie  Pana  mego.

Na  mojej  drodze  wewnêtrznego  zjednoczenia  z  Bogiem  w  ciszy wewnêtrznej czy te¿ 
pisanej,  niejednokrotnie  w  wielkich  cierpieniach  fizycznych  czy te¿ duchowych, w oderwaniu
od  stworzeñ  w  absolutnym  pos³uszeñstwie  do  odwiecznym  zamys³ów Bo¿ych w stosunku do 
duszy  i  tak  odczuwam  g³ód  S³owa  Bo¿ego, dlatego te¿ staram siê jak najdoskonalej pracowaæ
w  mi³osnej  s³u¿bie  Niebieskiego  Oblubieñca mego, w zwi¹zku z czym tak dok³adnie wszystko
wyczyta³am  ze  spraw  duchowych  czy te¿ teologicznych, aby mieæ potwierdzenie ze wszystkim
tym,   co   dzieje  siê  z  dusz¹  m¹,   bo  jakbym  tak  opiera³a  siê   tylko   na   samym   P i œ m i e 
Œ w i ê t y m,   to  bym   kroku   nie   zrobi³a   ani   w   ciemnej   nocy   wiary,  ani  te¿  ducha,  bo
¡  ci  wszyscy,   którzy  by  chcieli  sw¹  wiarê  oprzeæ  tylko  na  Piœmie  Œwiêtym,   odpadaj¹  od 
Koœcio³a  i  jego  nauki,  a  przystêpuj¹  do  tej  czy  owej  sekty ¢  ( B³ogos³awiony  John   Henry 
Newman ),  czego  przyk³adem  jest  sekta  œwiadków  jehowy. 

¯aden   umys³   stworzony  nie  podporz¹dkuje  sobie  i  nie  posi¹dzie  tajemnic  Bo¿ych, 
ani  nie  dosiêgnie  do  ich  centrum  w  tym  ¿yciu,   bo   wiedza   nabyta  nigdy  nie  doprowadzi 
do  Boskiego  zjednoczenia,  ani  do  tajemnic  Bo¿ych,  tak¿e  bez  œwiat³a  Bo¿ego i ³aski Bo¿ej 
dusza   ma   nie  zrobi³aby   kroku   w   poznawaniu  tajemnic  duchowych,  tak¿e  idê  z  wielkim
uwielbieniem  za  najpewniejszym  znakiem  nadziei i pociechy, za Zbawicielem,  który wybawi³ 
mnie  z  mêczarni  ciemnoœci,  i  wezwa³  mnie  od  wewn¹trz,  abym  z  ³ask¹  Jego  wraz  z Nim 
odzwierciedla³a niepojête prawdy Jego,  tak¿e  czyni mnie Swoim  “ S³owem ”, abym zrozumia³a 
i  doœwiadczy³a najg³êbsze prawdy wiary, które s¹ tajemnic¹ i misterium (Œwiêty Jan od Krzy¿a).

Z  mi³oœci  do  Ukochanego   p r a g n ê   ¿yæ   ¿yciem   wiekuistym,  który  œwiat  mi  daæ
nie   mo¿e,   dlatego   te¿   poprzez   dary   w   Duchu   Œwiêtym   drog¹   krzy¿ow¹  pod¹¿am  do
wiecznoœci,  i  wiem,  ¿e  prawda  zwyciê¿y  w  Panu  mym,  ta  prawda,  dla  której  poœwiêci³am
swoje  ¿ycie,   to   jest   dla   dobra  umi³owanego  Chrystusowego  Koœcio³a.   W  tym  ziemskim 
pielgrzymowaniu  pragnê  byæ  jedynie  w  Panu  swym, zarówno w najprzeró¿niejszych mêkach, 
cierpieniach,   jak   i   w   s³odkoœciach,    i   poprzez   swoj¹   nadprzyrodzon¹   misjê   p r a g n ê 
chocia¿   w   niewielkiej  cz¹stce   wynagrodziæ   ogrom   dobrodziejstw  Najœwiêtszego,  dlatego 
te¿  ten  nadmiar  szczêœcia  i  mi³oœci  Pana  swego   nie   zatrzymujê   jedynie  w  duszy  i  sercu 
mym,  ale  równie¿  przelewam  na  komputerowy  ekran,  aby  nic  nie  uroniæ na ziemiê.  Dziêki 
przenajœwiêtszej  ³asce  Najœwiêtszego,  która daje mi si³ê, moc i odwagê wszystko przetrzymam, 
nawet  i  têsknotê  za  Ukochanym,   dlatego  te¿  zawsze  jestem  w  Nim,   bo  przecie¿  On  jest 
jedyn¹  niezawodn¹  moc¹  m¹,   która   nie   zag³uszy   sumienia  mego,  ani  te¿  nie  wprowadzi 
wewnêtrznych  niepokojów. 

Dusza  moja  sta³a  siê  podatnym  i  pos³usznym  narzêdziem  w  Rêkach  Umi³owanego, 
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który   w   sposób   szczególny   uœwiêca   j¹   poprzez   najprzeró¿niejsze   cierpienia,    aby   ona 
wzmocniona  w  Nim   nieprzezwyciê¿on¹   moc¹   Jego   dope³ni³a   odwieczn¹   wolê  Jego.  Na 
obecnym  etapie  Dzie³a  Swego  Najukochañszy  upodabnia  duszê  moj¹  do  Siebie,   tak¿e  ona 
z³¹czona  z  Nim  nieustraszenie  pod¹¿a  za  Nim,  i  moc¹ oraz rozumem Jego poznaje odrobinê 
przedsmak  Nieba  w  tym  upojnym  Przedsionku  Nieba,  który  w  sposób  niewymowny zalany 
jest  mi³oœci¹  Jego.  Przy  pomocy  ³aski  Najœwiêtszego  spe³niam  swoje  odwieczne powo³anie, 
które sta³o siê dla duszy mej niewypowiedzian¹ s³odkoœci¹,  bo przecie¿ ono dotyczy wiekuistych 
sfer,  wiekuistego  ¿ycia  wszystkich  dusz,  które  przekrocz¹  próg  wiecznej  œmiertelnoœci. 

Wspomo¿yciel  Niebieski  wspomaga  mnie  w  udrêkach  i  uciskach, i duszê m¹ zanurza 
w  mi³oœci  Swej,  abym  mog³a  oderwaæ  siê  od  zniewolonego œwiata, w którym przeforsowuje 
siê  totalne  zak³amania,   które  uderzaj¹  o  fundamenty  Jego,   dlatego  te¿  ufam  jedynie  Panu 
swemu,  który  nieustannie  wspiera  mnie  w  tej  mojej  bezradnoœci  i daje mi najprzeró¿niejsze 
natchnienia   w   Dziele  Swym.   Z   pomoc¹    Boskiego   Oblubieñca   zespalam   swoje   ¿ycie 
wewnêtrzne   z   ¿yciem  zewnêtrznym,   abym   mog³a   ¿yæ   jedynie   wiekuist¹   mi³oœci¹  Pana
swego,  który  nieprzerwanie  o¿ywia  mnie  w  Sobie,  tak¿e  jestem  intelektualnie  o¿ywiona do 
kontynuowania  Dzie³a  Jego,   które   uderza  we  wszystkie  pseudoautorytety  i  we  wszystkich 
“ wielkich ”  tego  zdemoralizowanego  œwiata,   którzy  za  pomoc¹  obowi¹zuj¹cych  i  jawnych 
k³amstw   dowolnie   manipuluj¹   narodami  i  pogardzaj¹  Krzy¿em  Chrystusowym,  tak¿e  id¹c 
wygodn¹  drog¹  do  piek³a,  maj¹  za  nic  trudn¹  drogê  do  Nieba.

D r o g a   E m i n e n c j o,  ju¿  dawniej  pisa³am do Waszej Eminencji, ale nie zaszkodzi
jak  jeszcze  raz  napiszê,   ¿e  je¿eli  s³ucha³abym  siê  ludzi  czy  te¿  zmys³owych  kap³anów,  to
nigdy  bym  nie  wytrwa³a  w  odwiecznej  drodze,  która  prowadzi³a  nie  tylko w g³¹b tajemnicy
Trójk¹ta  Bermudzkiego,  ale  równie¿  i  innych  tajemnic  Bo¿ych,  i  do  tej  pory  te¿  ju¿  bym 
nie  ¿y³a,  ale  poniewa¿  “ m¹droœæ  ludzka ”  pe³na  g³upoty  nie  mog³a  za³amaæ  mnie,  dlatego 
te¿   w   ca³ej   pe³ni   z   wiar¹   w   Jezusa  Chrystusa  z  woli  Jego  u¿ywam  w³adzy  stanowczo 
i  wszystko  robiê  w  Imiê  Jego  wed³ug  s³ów  Pana Jezusa, które zosta³y przekazane do Œwiêtej
Faustyny  Kowalskiej,  które  poni¿ej  zacytujê.

�  Córko  Moja,  przestrzegaj  wiernie  tych  s³ów,  które  ci  powiem:   nie  ceñ  za  wiele 
¿adnej  rzeczy  zewnêtrznej,   choæby   ci   wydawa³a   siê   bardzo   droga.   Opuœæ   sama  siebie, 
a  ustawicznie  pozostawaj  ze  Mn¹.   Wszystko  mi  powierzaj,   a   nic   nie  czyñ  na  sw¹  rêkê, 
a  bêdziesz  w  wielkiej  swobodzie  ducha,   ¿adne   okolicznoœci   ani   wypadki   nie  zdo³aj¹  ci 
go  zm¹ciæ.  Niewiele  zwa¿aj  na  powiedzenia  ludzkie,  pozwól,  niech  ciê ka¿dy s¹dzi wed³ug 
swego  upodobania.  Nie  t³umacz  siê  to  nic  nie  zaszkodzi.  Oddaj  wszystko na pierwszy znak 
¿¹dania,  choæby  to  by³y  rzeczy  najpotrzebniejsze,  nie  proœ  o  nic  nie  poradziwszy siê Mnie. 
Pozwól,   niech   ci   odbior¹   nawet   to,   co   ci   nale¿y  siê  -  uznanie,  dobre  imiê;   ponad  to 
wszystko   niech   bêdzie  wy¿szym  duch  twój.   O  tak  wyzwolona  ze  wszystkiego  spoczywaj 
przy  Sercu  Moim,  nie  pozwól  sobie  zam¹ciæ  spokój  niczym.   Uczennico,   rozwa¿aj   s³owa 
Moje,  które  co  powiedzia³em.    

Dobrze  sobie  zdajê  sprawê  z  tego,  ¿e  skoro  pe³niê  wolê  Nieœmiertelnego,   to  moje 
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si³y  s¹  niewyczerpane,  poniewa¿  Pan  mój  nieprzerwanie  odnawia  je,  tak¿e  w  ustawicznym 
skupieniu  przy  ci¹g³ej   i   nieprzerwanej   pracy   w   winnicy  Umi³owanego   wype³niê  Dzie³o
Jego  co  do  ka¿dej  litery  S³owa  Jego  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Jego,   co  równoznaczne  by³oby
z  osi¹gniêciem  samego  szczytu  duchowej  Góry  Karmel  przez  duszê  m¹,   która   jak  do  tej 
pory  to  ci¹gle  przedziera  siê  na  ten  œwiêty  szczyt  wœród  ciemnej  nocy ducha, co mówi sam 
tytu³  mojej  obecnej  pisanej  w  Chrystusie  duchowej  ksi¹¿ki  pt.:   “ Zdobywanie  mistycznego 
szczytu  Góry  Karmel ”,   która  jest  ju¿  czêœci¹  5 - t¹  tego  tytu³u  tej  ksi¹¿ki,  i  która  bêdzie
zakoñczona  w  przysz³ym  roku.   W  mym  mistycznym  ¿yciu  sta³am  siê  taka,   jak¹   pragnêli
mnie  mieæ  Rodzice  Niebiescy,  tak¿e  wszystko  wykonujê  wed³ug  Ich  wskazañ  i  ufam tylko 
Im,  i  ju¿  nikt  i  nic  nie  zdo³a  odci¹gn¹æ  mnie od Nich, bo przecie¿ w tym Przedsionku Nieba 
dusza  ma  przebywa  w  Ich  Bo¿ym  Œwiecie  i  prowadzi  Ich  sprawy,   tak¿e  nic  nie  realizujê
swojego  lecz  wszystko  swoich  umi³owanych  Rodziców  Niebieskich,  dlatego  te¿  staram  siê 
jak  najgodniej  wype³niæ  Ich  wolê,  która  odwiecznie  by³a  przeznaczona  na  duszê  m¹.  

Dusze   poœlubione   Bogu    czy   te¿   dusze,   które   pod¹¿aj¹   drog¹   doskona³oœci   do
Boskiego    Oblubieñca    maj¹    na    wzglêdzie   tylko   i   wy³¹cznie   dobro   Jego,   tak¿e   one
przesi¹kniête   Nim   Samym   zaznawaj¹   jedynie   spokoju  i  radoœci   Jego,  i  z  pomoc¹  Jego
realizuj¹  one  odwieczne  zamiary  Jego,  gdy  nast¹pi  pe³nia  czasu na nie, a skoro wype³ni³a siê
pe³nia  na  duchowe  Dzie³o  Mistrza  Niebieskiego,  to przesi¹kniêta macierzystym charyzmatem
do   niego  z  wielk¹  cierpliwoœci¹  i  mêstwem  Umi³owanego  bêdê  walczy³a  do  koñca  swych
dni,   aby   by³   wszczêty   proces   badawczy   jego,   co   równoznaczne   by³oby   z  ca³kowitym
wype³nieniem  woli  Bo¿ej  we  mnie. 

D r o g i   O j c z e   Œ w i ê t y,  jedynym  zaszczytem  jest dla mnie przebywaæ w Chwale 
Pañskiej,   dlatego   te¿   jestem  niezmiernie  uczulona  na  tych  wszystkich,  którzy  przebywaj¹ 
w   chwale   diabelskiej,  jak  np.  pseudoksi¹dz  Krzysztof  Charamsa,  który  miêdzy  innymi  od
ponad  12 - tu  lat  by³  urzêdnikiem  Kongregacji  Nauki  Wiary   czyli  przez  ca³y  czas  mojego
bezowocnego  pisania  do  Watykanu  w  sprawie  nadprzyrodzonej  misji  mej,   tak¿e  tego  typu
cz³owiek,  który  ow³adniêty  jest  popêdami  seksualnymi,  które  spowodowa³y  u  niego  jak  na
razie  sta³e  zamieszanie  zarówno  w  czêœci  zmys³owej,  jak  duchowej,   nie   bêdzie   zawraca³ 
sobie  g³owy  duchowymi  sprawami,  które przesy³am w Imiê Ojca Niebieskiego, bo to wszystko
by³o  za  trudne  dla  niego.  Moje  tak  liczne  przesy³ki  musia³y  trafiaæ  w  rêce  tego  polskiego
pseudoksiêdza,  bo  przecie¿  wszystko  pisa³am  w  jêzyku  polskim,   a   poniewa¿  wszystko  to 
przekracza³o   horyzonty   myœlowe   jego,   tym   bardziej,    ¿e   jestem   kobiet¹,   która  w  jego
ograniczonym  umyœle  nie  mo¿e  przerosn¹æ wiedz¹ jego samego, jak i ogrom ksiê¿y biskupów,
arcybiskupów  i  kardyna³ów,   dlatego   te¿   moje   przesy³ki   by³y   niszczone  czyli  trafia³y  do
kosza  na  œmieci.  

Pseudoksi¹dz   Krzysztof   Charamsa  przez  swoje  publiczne  wyst¹pienie  o  przyznaniu
siê  do  homoseksualizmu,  które  trzeba  mu  przyznaæ  zrobi³  dla  dobra  Katolickiego  Koœcio³a 
jako  prawowiernego  Ewangelii Chrystusowej,  nie  bêdzie  ju¿  zaœmieca³ Go swoimi nad wyraz 
antymoralnymi  prawami,   które   nale¿y   nazwaæ   po   imieniu  -  s¹  zboczeniami,  tak¿e  daj¹c
œwiadectwo  prawdzie   muszê   ustosunkowaæ  siê   w   Panu  moim  do  tego  przeforsowywania 
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i  promowania  za  wszelk¹  celê  zwyrodnieniowych  przemyœleñ,  do których naginane s¹ prawa 
stanowione,  które  stoj¹  ponad  prawami Bo¿ymi, i które jedynie pragn¹ pogr¹¿yæ ca³¹ ludzkoœæ 
w  pustce  i  w  diabelskiej  nicoœci.  Krzysztof   Charamsa   w y z w o l o n y   z   jarzma  mi³oœci
Boskiego  Odkupiciela  wpad³  w  objêcia  jarzma  diabelskiego  raju,  tak¿e skoncentrowany jest
on  na  przyjemnoœciach cielesnych, tak¿e dla niego najwa¿niejsze jest zaspokojenie zwierzêcych
¿¹dz.  Zostanie  on  zapamiêtany  przez  ca³y  œwiat   jako  m i s j o n a r z   rozporkowych  spraw,
i  tego  typu  misjonarze  p³ytkiej wiary albo te¿ pozbawieni wiary jako bluŸniercy i cudzo³o¿nicy
s¹  zgorszeniem  dla  parafian  i  narodów,  bo  przecie¿  sprzeniewierzyli  siê  ³asce  kap³añskiej,
tak¿e  ich  œlub  pos³uszeñstwa  a¿  do  œmierci  nieustannie by³ gwa³cony przez ich wynaturzenia. 

Pseudoksi¹dz   Krzysztof    Charamsa  nie  dotkn¹³  Trójjedynego  Boga  sercem,  jedynie
zmys³ami,   dlatego   te¿   na   swej   drodze   rozpusty   ma  zatwardzia³e  i  zamro¿one  sumienie
w³aœnie przez te popêdy seksualne,  w  zwi¹zku z czym jest on odwrócony od œwiata duchowego,
w  którym  panuje  wieczny  Stwórca,   tak¿e   przy   z³amanym   sumieniu   nag³aœnia   on  swoje
wywrotowe  pogl¹dy,  które  wprowadzaj¹  jedynie  chaos  w  Koœciele. Tego typu sodomistyczni
ksiê¿a  potrafi¹  os³abiæ  œwiat³o  mi³osnej  wiary  wœród  bliŸnich,   które   czasami   latami,  albo
te¿  i  wcale  trudno  jest  rozœwietliæ  w  zagubionych  duszach,   które   ju¿   nie   p³on¹   ¿ywym
p³omieniem  Najœwiêtszego.   Nale¿y   wystrzegaæ   siê   zmys³owych   ksiê¿y,  którzy  nigdy  nie 
mog¹  uczestniczyæ  w  owocach  mêki,  œmierci  i  zmartwychwstania  Boskiego Odkupiciela, bo 
przecie¿  oni  uczestnicz¹  jedynie  w  zgni³ych  i  œmierdz¹cych  owocach  sodomii,  która zbiera 
tak  œmiercionoœne  ¿niwa.   

P s e u d o k s i ê ¿ a   ¿yj¹cy   w   szeregach   szatañskiej  armii,  zniewoleni  przez  z³ego 
ducha  nie  maj¹  najmniejszego  pojêcia o duchowym ¿yciu,  który przynosi duszom doskona³ym
tak  wiele  Boskiego  szczêœcia,  dlatego  te¿  poddaj¹c  siê  diabelskim  refleksjom ton¹ w bagnie
diabelskich grzechów, z których czerpi¹ radoœæ w zaspokojeniu potrzeb zwierzêcych, a poniewa¿ 
pragn¹  zab³ysn¹æ  diabelsk¹ s³aw¹ w zwi¹zku z czym d¹¿¹ oni do zliberalizowania Chrystusowej
Ewangelii,  abyœmy  poch³oniêci  ich  zniewolon¹  przeciêtnoœci¹  topili siê w ich ideologicznych 
ideologiach   czyli   d¹¿¹   oni   do   tego,   abyœmy   ¿yli   jedynie  w  zmys³owym  duchu,  i  jako
niewolnicy    samych    siebie    wegetowali    wœród   zsekularyzowanej   wolnoœci   pozbawionej
jakiejkolwiek  wartoœci,  bo  przecie¿  przy  lansowanych  antymoralnych  prawach.
 

Zmys³owi  duszpasterze  ¿yj¹cy  w  “ ziemskim  burdelu ”,  w  którym  zaspakajaj¹  swoje
diabelskie  potrzeby propaguj¹ nikczemn¹ k³amliwoœæ w sprawach Bo¿ych, bo przecie¿ wszystko
dopasowywane   jest   do   ich   sodomistycznych   zachcianek,   które   zawsze  usprawiedliwiaj¹
w  ciemnoœciach  bólu  swego spowodowanym ¿yciem jedynie opartym na materii, pozbawionym
ducha,   dlatego   te¿   pogr¹¿eni   s¹   w   odmêtach   tego   zdemoralizowanego   chaosu.  Mimo,
¿e  niejednokrotnie  przed   œwiatem   skrywaj¹  siê  oni  ze  swoimi  wynaturzeniami,   ale  przed 
Boskim  Zbawc¹  s¹  oni  gorsi  od  fundamentalistów  islamskich i hinduskich,  bo przecie¿ przy
swojej  skrzywionej  psychice  i  umyœle, który inaczej pracuje, swoimi wywrotowymi pogl¹dami
zabijaj¹  oni  sumienia  bliŸnich  przy  aprobacie  ateistów,  spaczonych  religii czy te¿ sekt, które
bardzo  czêsto  g³osz¹  pseudonaukowe  wywody  powoduj¹ce  nieodwracalne  wypaczenia, które 
nie   zawsze   mog¹   naprostowaæ  kap³ani  nawet  o  wielkich  walorach  intelektualnych,  którzy 



- 12 -

pragn¹,  abyœmy  wszyscy  ¿yli  w  niepojêtym  balsamie  mi³oœci  Pana  naszego.

Kap³ani   maj¹   byæ   solidnymi  i  oœwieconymi  przewodnikami  dla  wiernych,   których 
Boski   Odkupiciel   powierzy³   ich   pasterskiej  opiece  ( Benedykt  XVI - ty ),  tak¿e  dla  dobra
wiernych,  jak  i  ca³ego  Koœcio³a  Pana  naszego  nale¿y  odsuwaæ  pseudoksiê¿y,  którzy  za nic
maj¹   aspekt  idealnej  mi³oœci,  czystoœci  i  prawdy,   bo   oni   za  swój  cel  bior¹  zaspokojenie
rozporkowych  spraw  czyli  skoncentrowani  s¹  na  swoim  kroczu,  tak jak dawniej propagowa³
te  zwyrodnienia  papie¿  Aleksander  VI - ty,  który  jako  ¿ywy  diabe³  mia³  kochanki  i  dzieci, 
i  nad  wyraz  zniewala³  Koœció³  Ukrzy¿owanego,   jak   podaj¹  na  ten  temat  dostêpne  Ÿród³a.
Sodomistycznym  kap³anom  rozmi³owanym  w  prostytucji  marzy siê epoka papie¿a Aleksandra 
VI - go,  aby  w  bezgranicznej  seksualnej  swobodzie  przebywaæ  w  diabelskim  kotle  pe³nego
bezprawia  i  wynaturzonych  praw,  które  przecie¿  i  tak  ju¿  wystêpuj¹  w  tej obecnej sodomii 
pe³nej  norm  skalanej  grzechem  wspó³czesnoœci,   która   przesi¹kniêta  jest  nie  tylko  wielkim 
kryzysem  duchowym,  ale  równie¿  ekonomicznym  i  spo³eczno - socjalnym.  

W  ciemnej  nocy  ducha  bardzo  bolejê  w  Ukochanym,   ¿e   ma   wiele  zwyrodnia³ych
i   przeciêtnych  te¿  kap³anów,   u   których   jest   zanik   poczucia   grzechów,  i  którzy  te¿  nie 
reaguj¹  na  tak wa¿ne duchowe przesy³ki ode mnie, które przecie¿ maj¹ uzdrowiæ ca³¹ ludzkoœæ, 
ale  jak  widzimy,  ¿e  z  nadu¿yciami  i  patologiami  w  Koœciele  mamy  ca³y  czas problem i to
nawet  w  Stolicy  Piotrowej  czyli  wielu  ksiê¿y  zdradza  idea³y  Ewangelii  dla  przemijaj¹cych 
wartoœci  tego  œwiata.  Jako córka Ojca Wiekuistej Œwiat³oœci za nic mam wszelkie nieprawoœci, 
tak¿e  nie  szczêdzê  czasu  na  misjê  Kap³ana  Niebieskiego,   który  jako  jedyny  uwolni³  mnie 
od  zniewolonego  œwiata,  dlatego  te¿  w  mi³oœci  i  w  pokorze  Jego  pragnê  przekazaæ realnie 
istniej¹ce  ¿ycie  duchowe,  które  jest  w  nas  i  wokó³  nas,   aby   zatrzymaæ   mordercze  tempo 
zdeprawowanego  œwiata,  które  odbywa  siê  w  œmiertelnej  trwodze  prawych  owiec  Bo¿ych.

D r o g i   O j c z e,   na  mojej  ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  jestem  wy³¹czn¹ 
w³asnoœci¹  mojego  duchowego  Niebieskiego  Przewodnika,  Jezusa  Chrystusa, który duszê m¹ 
wprowadzi³  w  trynitarne  tajemnice  Swe,   które  maj¹  miejsce  w  nieziemskim  œwiecie  Jego, 
dlatego  te¿  dziêki  mi³oœci  Jego  coraz bardziej ona zag³êbia siê w nieskoñczonym mi³osierdziu 
Jego,  i  dziêki  te¿  ³asce  Jego  czyta  ona  w  duszach  ludzkich,  st¹d  niezmiern¹  mam ³atwoœæ
w  opisywaniu  konkretnych  dusz,  bo  po  prostu  wchodzê  w  ich  ducha, który niejednokrotnie
powala  mnie,  gdy  mam  do  czynienia  np. ze zwyrodnia³¹ dusz¹, dlatego te¿ idealnie odczytujê 
ducha  wszystkich  dusz  w³¹cznie  z  dusz¹  Waszej  Œwiêtobliwoœci.

K  Z  dat¹  15. 10. 2015 roku   otrzyma³am   przez   gremium  jednoosobowe  zniewolone
orzeczenie   z   Europejskiego  Trybuna³u  Praw  Cz³owieka  ( ETPC )  w  sprawie  mej  krzywdy 
moralnej  z  9. 10. 1985 r.,   i   gdy   wesz³am   w   Chrystusie   w   te   bezkarne   standardy   tego 
fikcyjnego  Trybuna³u  opartego  o  dekalogi  nicoœci,   o   czym   te¿  ju¿  pisz¹  w  internecie,  to 
by³am  powalona  t¹  bezkarnoœci¹,  która  jak  dotychczas  zadomowi³a siê tam na sta³e.  Jedynie
tylko   na   rozkaz   Pana   mego   napisa³am  do  tego  zatrutego  “sumienia ”  Unii  Europejskiej, 
która  dla  dobra  swego  powinna  skasowaæ  ten  imperialny  Trybuna³, który swym bezprawiem
wymusza pos³uszeñstwo na ofiarach,  aby wszystkie niewygodne krzywdy posz³y w zapomnienie 
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czyli     c u d z o ³ o ¿ y    o  n    z    n i e p r a w d ¹.    Przy    gremium   jednoosobowym   ³ami¹c 
podstawowe  prawa  propaguje  siê  tam  jawne  k³amstwa   czyli  pseudosêdziowie  nadu¿ywaj¹c
swoich  stanowisk   odrzucaj¹   niewygodne   sprawy   czego  jestem  ¿ywym  przyk³adem,  tak¿e
idealni  s¹  oni  dla  re¿imu  liberalno - lewicowego,  który  tak  bardzo  wojuje  z  niewygodnymi 
prawdami  i   Chrystusow¹  Ewangeli¹.   

W   tym   nad   wyraz   bezprawnym   T r y b u n a l e    P r a w    C z ³ o w i e k a    mamy 
do    czynienia   z   odra¿aj¹cymi   aktami   niesprawiedliwoœci,    które   jako   jawne   archaiczne 
wyk³adnie  praw  oparte s¹ na niesamowitych znieczulicach i przestêpstwach czyli ten europejski
tr¹d    swoimi   kajdanami   niesamowitej   niesprawiedliwoœci   krêpuje   wszystkie   niewygodne 
ofiary,  które  zwracaj¹  siê  tam  o  pomoc,   tak¿e   przy  wypaczonych  laickich,  antymoralnych 
prawach,   które  kszta³towane  s¹  na  potrzeby  zak³amanej  ideologii  mamy  tam  do  czynienia 
z  fikcyjn¹  demokracj¹, w której prym wiedzie materializm, hedonizm, konsumpcjonizm i nawet 
nacjonalizm.   W   tym   cudzo³o¿nym   z   nieprawd¹  Trybunale,  który  dzia³a  ponad  wszelkim 
prawem,  bez  rozprawy,  bez  rzeczywistego rozpatrzenia wymazuj¹c raz na zawsze niewygodne 
sprawy   jedynie   tylko   poprzez   swe   orzecznictwo   w   sk³adzie   jednoosobowego  sêdziego, 
w  moim  wypadku  przez  pseudosêdziego  L.  B i a n k u  z  Albanii,  który zdany by³ jedynie na
t³umaczy,   którzy   wiadomo,   ¿e   nie   wszystko   w   ca³ej   pe³ni   przeka¿¹   mu,  nie  mog³am 
przebiæ siê z moj¹ oczywist¹ prawd¹ naukow¹, która zosta³a uczyniona przez pseudonaukowców. 
Wszystkie  te  tak  liczne bezprawia, które w³¹czone s¹ w moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê pocz¹wszy
od  9. 10. 1985 roku,  które  zadomowi³y  siê  nie  tylko  wœród sity pseudonaukowej, ale równie¿
w  sitwie  pseudosêdziów  i  pseudoprokuratorów,  sta³y  siê  fundamentem  wêgielnym  nie tylko 
ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, ale ca³ego duchowego Dzie³a Pana naszego, które 
latami prowadzê ju¿ w Nim,  o  ktorym  to piszê do Stolicy Piotrowej od przesz³o ju¿ 10 - ciu lat. 

 Z n i e w o l o n y   E u r o p e j s k i   T r y b u n a ³   P r a w   C z ³ o w i e k a,  w którym 
wystêpuje  jednoœæ  w  bezprawiu,  jako  t o t a l i t a r n a   k o s a,  dziêki  nadprzyrodzonej misji
mej  trafi³  na  kamieñ,  a poniewa¿ latami lekcewa¿y³ on obowi¹zuj¹cy demokratyczny porz¹dek 
i   to   na   bezprecedensow¹   skalê   w   pewnym  sensie  jako  “ sumienie ”  Europy  w  zakresie
poszanowania  praw  cz³owieka, jako to wielokrotnie zaznaczaj¹ duchowni, to obecnie wype³ni³a 
siê   pe³nia   czasu,    aby    ca³a    ludzkoœæ   dowiedzia³a   siê   o   ich   niesamowitych   zatrutych 
bezprawiach,   które   prowadz¹   walkê   z   cz³owieczeñstwem,  godnoœci¹  i  prawd¹,  czyli  kto 
sieje  wiatr  ten,  zbiera  burze  ( Oz 8, 7 ).

 K  To,  co  pojmujê  na  mojej  drodze  doskona³oœci,   to   nie   jest  na  œwiat³o  naszego 
rozumu,  dlatego  Trójjedyny  Bóg daje mi oœwiecenia wewnêtrzne, abym wszystko rozpatrywa³a 
w  Bóstwie  Jego,  w  zwi¹zku  z  czym  w  ciemnej  nocy  wiary,   która  zaciemniona  jest  przez
grzech,  da³  mi  si³¹  Sw¹,   abym  duchem  swym  wchodzi³a  w  ducha  innych  bliŸnich,  którzy
niejednokrotnie  maj¹  wypaczone  sumienia  i  s¹ puœci wewnêtrznie, dlatego te¿ maj¹ oni za nic
niewygodne  sprawy  czego  przyk³adem jest Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka, który pragnie
¿yæ  jedynie  na  us³ugach  szatana  i  to  zniewolenie  narzuca  ca³emu  œwiatu. Masoneria ETPC, 
która  jest  niesamowitym   c z y r a k i e m   dla  ca³ej  Unii  Europejskiej,  bo  przecie¿  zakopa³a 
ona  i  wci¹¿  zakopuje  ¿ywcem  niewygodne  sprawy,   nie   stoi   ona  na  stra¿y  autentycznych 
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wartoœci,  nie  pragnie  te¿  dobra  ofiar, które zwracaj¹ siê o pomoc do nich, tak¿e poprzez swoje 
bezprawia  narzuci³a  ona  kaganiec  na  te  tak  niewygodne  sprawy   czyli   wprowadzi³a  jawn¹ 
cenzurê,   na   któr¹   ofiary   nie   maj¹   ¿adnego   wp³ywu.   Ci   czciciele   diabelskiej   ateizacji 
jawnie  ³ami¹c  prawa  zak³ócaj¹  nam  demokratyczny  porz¹dek,   dlatego   te¿   dla  dobra  ca³ej 
Unii   Europejskiej   i   ca³ego   œwiata  nie  maj¹  oni  ju¿  racji  bytu  w  najczystszym  Bycie,  tj. 
w  Trójjedynym  Bogu,  który  przecie¿  stworzy³  nas  wszystkich  na obraz i podobieñstwo Swe, 
w   zwi¹zku  z  czym  mamy  byæ  w  Nim  œwiat³oœci¹  œwiata,   o   czym   zapewnia   nas  o  tym 
Pismo   Œwiête,   tak¿e   mamy   pragn¹æ   jedynie   dobra  i  czyniæ  to  dobro,   aby  dusze  nasze 
dost¹pi³y  wiecznego  zbawienia  w  Panu  naszym.
   

W   anielskim   milczeniu   powoli   dorastam  do  ¿ycia  wiecznego,  do  miary  wielkoœci
Chrystusa,   aby   osi¹gn¹æ   duchow¹    postaæ   Umi³owanego,  aby  moje  myœli  i  pogl¹dy  by³y 
jedn¹  jednoœci¹  w  Nim,  bo  przecie¿  ka¿da dusza zdolna jest zaspokoiæ swoje pragnienia tylko 
w Nim,  dlatego  te¿  jednocz¹c  siê  z  Panem mym w obecnoœci Œwiêtego Ducha Jego odwa¿nie 
sprzeciwiam  siê  tak  wielkim  bezprawiom  w  tym  bezprawnym  ETPC, który pragnie, abyœmy 
¿yli  ciemnot¹,   która   wciskana   jest   nam   przez  ich  zniewolone  media,   które  tak  jak  i  ci 
pobratymcy  z  tego  trybuna³u  s¹  bezkarni  w  swych  fa³szerstwach. 

D r o g a   E m i n e n c j o,  z  takimi prorokami nieszczêœcia z tego zniewolonego ETPC,
który   uwa¿a   siê   za   monarchiê   absolutn¹,  z  pustk¹  w  sercu  nasycon¹  zwyrodnieniowymi
prawami,  nie  mo¿e  byæ  mowy, abyœmy stali siê rodzin¹ narodów pojednanych ze sob¹, o czym
te¿  Eminencja  mówi³a  na  jednej ze swoich homilii,  tak¿e najwy¿sza ju¿ pora, aby spo³ecznoœæ
miêdzynarodowa  zainterweniowa³a  w  ten niegodziwy europejski trybuna³   k a s u j ¹ c  go, aby 
on  ju¿  wiêcej  nie pogardza³ niewygodnymi, niepopularnymi sprawami, i nie zaciska³ ju¿ wiêcej
pêtli  œmierci  i  przemocy  na  nie,  dziêki  czemu  powieje  œwie¿oœæ  demokracji w Parlamencie
Europejskim   i   w   koñcu   bêd¹  budowane  mosty  porozumienia  jedynie  w  sprawiedliwoœci, 
i  powoli  zaczniemy  przyoblekaæ  siê  w  duchow¹  zbrojê  Pana  naszego (Rz 13, 12) stanowi¹c
jedn¹  jednoœæ  z  Nim  (J 17, 21),  co  zapewni  wszystkim naszym duszom wiekuiste zbawienie.
Na   jednej   ze   swojej   homilii   rzek³a   równie¿   Wasza  Eminencja  przem¹dre  zdanie,  które
odnosi³o   siê   do   wszystkich   nierzetelnych   kurii,   a   ja   odnios³abym   je   równie¿  do  tego
zaka¿onego  bezprawiem  ETPC,   tak¿e   parafrazuj¹c   tê  wypowiedŸ  Waszej  Œwiêtobliwoœci
stwierdzam  w  Panu  naszym,   ¿e   europejski   trybuna³   zaniedba³  koniecznych  i  regularnych
badañ,  nie  dokonuje  on  samokrytyki  i  nie  aktualizuje  siê,   nie   próbuje  siê  te¿  doskonaliæ,
tak¿e  bez  reszty  sta³  siê  cia³em  niedo³ê¿nym  w  pe³nieniu  tak  odpowiedzialnej funkcji swej. 

 K  Dla  mi³oœników   jednow³adztwa   w   dyktaturze  monarchii  absolutnej  racjê  bytu 
ma  jedynie  jednoosobowe  gremium  zniewolonego  t r y b u n a ³ u   e u r o p e j s k i e g o,  dla
którego  nie  tylko  ¿ycie  ludzkie,  ale  równie¿  niewygodne  sprawy  nie maj¹ absolutnie ¿adnej 
wartoœci,   bo   przecie¿   nie  interesuj¹  ich  zbyt  niewygodne  jednostki,  czego  jestem  ¿ywym
przyk³adem,  tak¿e  oni  poprzez  swoje  zniewolone  ustanowienie  przez  Parlament  Europejski 
d¹¿¹  do  wpojenia  antywartoœci  wszystkim  swym cz³onkom pod szczytnymi has³ami wolnoœci, 
równoœci  i  tolerancji,  które  nie  maj¹  pokrycia  w  realnej  rzeczywistoœci,  co  widaæ to bardzo 
dok³adnie  po  ich  zgni³ych  owocach  pozbawionych  modelu chrzeœcijañstwa, który wyzwolony 



- 15 -

jest  z  wymogów  Ewangelii,  co  jest  absurdem  nad  absurdami.  Bóg  jest  w  nas, a my w Nim 
i   nie   mo¿emy   byæ   obojêtni   na   zatrute  pseudow³adcze   imperialne  “ sumienie ”  E T P C, 
który jako niedemokratyczny europejski stwór fascynuje siê swoimi bezprawiami, które uwa¿ane 
s¹  przez  nich  jako  wielkie  sukcesy,  a  przecie¿  w  pe³ni  czasów  wszystko to przeminie wraz 
z  ca³¹  Rad¹  Europy,   która  wzywa  wszystkie  kraje  do  legalizacji  zabijania  nienarodzonych
dzieci.   Poprzez  takie  wymyœlne  mordy  niewinnych,   niechcianych  dzieci  w  celach  œmierci, 
które   dokonywane   s¹   przez   bezbo¿ne   ustanowione   prawa   staczamy   siê   do  nad  wyraz 
nowoczesnej  cywilizacji,   która   nazywa   siê   cywilizacj¹   barbarzyñskich  mordów  nie  tylko 
nienarodzonych  dzieci,  ale  wszystkich  niewygodnych  ludzi,  jak  i  te¿  niewygodnych  spraw. 
Ca³y  Parlament  Europejski   wraz   ze  swym  zniewolonym  trybuna³em  praw  cz³owieka  musi 
o  tym  wiedzieæ,  ¿e  stary  œwiat  koñczy  siê,  przemija  (1 Kor 7, 31),  niszczeje  (2 Kor  4, 16), 
ale  równoczeœnie  jest  w  nim  niezniszczalne,  nieœmiertelne,  wieczne  ( 1 Kor 15, 53 )  “ nowe
stworzenie ” ( Ga 6, 15 ),   które   trzeba   zauwa¿yæ   i   poznaæ,  zauwa¿aj¹c   i  poznaj¹c  Jezusa 
Chrystusa   w   bliŸnich  i  w  sobie  samych  ( W.  Œwierzawski ). 

Na   drodze  doskona³oœci  mej,  która  zmierza  do  zdobycia  Œwiêtej  Góry  Karmel, z³o, 
które  otacza³o  i  otacza   mnie  nie  potrafi³o  zniszczyæ  mnie,  bo  si³a  moja to mi³oœæ do Boga, 
której   nikt   nie  potrafi  zniszczyæ,  a  wszystko  to,  co  robiê  jest  silniejsze jak œmieræ, bo Pan
mój  da³  mi  ¿ycie  i  muszê  to  ¿ycie  wykorzystaæ  zgodnie  z  wol¹  Jego, dlatego te¿ z pomoc¹ 
Najœwiêtszego    musia³am   wyniszczyæ   siê   dla   Niego   zarówno   w   czêœci   zmys³owej   jak
i  duchowej,  abym  mog³a  z³¹czyæ  siê  bardziej  z Nim  i dokonaæ powierzonego mi odwiecznie 
zadania.  ¯yj¹c  w  erze  holokaustu  ³amania  praw  Pana  naszego,   w   którym  najwiêkszy  jest 
holokaust  aborcyjny  i  niszczenia  chrzeœcijan,   ¿yjê   jedynie  dla  nieœmiertelnego  Zbawiciela,
który   w   ciemnoœciach   œwiat³a   Swego   syci   duszê   m¹   mi³osiern¹   mi³oœci¹   Sw¹,  dziêki 
której  dusza ma przebywa w Ÿródle nadziei chwa³y Ukochanego,  dlatego te¿ w tym niepojêtym, 
upojnym   blasku   œwiat³a   Wszechmocnego,   jako   aposto³ka   nowej  ewangelizacji  nie  mogê
milczeæ   na   te   najprzeró¿niejsze   zniewolenia   serwowane  przez  ciemiê¿ycieli  tego  œwiata, 
którzy zafascynowani  jedynie w bezkarnych przestêpstwach i ustanowionych zwyrodnieniowych
prawach,   opartych   o   ich   ograniczony   rozum,  maj¹  do  zaoferowania  je  bliŸnim,  aby  oni 
wraz  z  nimi  przebywali  w  okowach  grzechów  karmi¹c  siê  pomyjami  i odpadkami zgni³ego 
¿ycia  moralnego.

Zosta³am   odrodzona   pod  dzia³aniem  Ducha  Œwiêtego  i  wszystkie  cierpienia,  które
znoszê  w  milczeniu  i  mi³oœnie   w   postawie   ukrzy¿owanego   Chrystusa,   powoduj¹  jeszcze
wiêkszy  zapa³  do  pracy  Bo¿ej,  tak¿e  w  wielkiej  samotni  i  na  pustkowiu nieustannie obcujê 
z  Ukochanym,  który  pozwala  duszy  mej  pracowaæ  w  winnicy  Swej,  dziêki  której ona idzie 
swoj¹  królewsk¹,  krzy¿ow¹  drog¹  do  zbawienia.  Bez  pokarmu  duchowego  dusza  moja  nie 
mog³aby  pod¹¿aæ  do  nadprzyrodzonych  sfer,   bo  jedynie  w  Najœwiêtszym  Eucharystycznym 
Sakramencie   jest   prawdziwe,   rzeczywiste  i  substancjalne  zwarte  Cia³o  i  Krew  Chrystusa, 
a   wiêc   ca³y   Chrystus  ( Sobór  Trydencki  o  Najœwiêtszym  Sakramencie  Eucharystii ),  który 
niepojêt¹   mi³oœc¹   Sw¹   przenika   na  wskroœ  ca³¹  duszê  m¹,  jak  i  wszystkie  cz³onki  cia³a 
mego,  abym  by³a  jak  najbardziej  zespolona  z  Nim,  bo  przecie¿ ¡ im wiêcej bowiem mi³oœci 
zespala  siê  w  jednoœci, tym wiêksz¹ ma potêgê  i  pe³niê  ¿ywotnoœci ¢ (Œwiêty Jan od Krzy¿a). 
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Moja  têsknota  za  Ukochanym  sta³a  siê  duchow¹  rozpacz¹,   bo  przecie¿  ¿ar  mi³oœci

Pana  mego  jest  Ÿród³em  dla  ¿ycia  mego,  dlatego  te¿  zawsze  trwam  przy  Nim  i  nie lêkam 
siê  cierpieñ,   bo   On   zawsze  jest  ze  mn¹.   Z   woli   Nieœmiertelnego  dusza  ma  wiele  razy 
znalaz³a  siê  w  wieczystej,  nieskazitelnej  czystoœci   i   mi³oœci   poza   obrêbem   cia³a   swego,
dlatego  te¿,  gdy  ona  jest  w  cielesnych  kratach,  to  ona  jest  niezmiernie  udrêczona  i  têskni 
za  Panem  swym,   który  dok³adnie  zna  jej  stan  i  dobrze  wie,   ¿e  ona  nigdzie  nie  znajdzie 
zadowolenia  w  tym  zdemoralizowanym  œwiecie,   w   którym   umys³y   przyæmione  grzechem 
promuj¹  cywilizacjê  k³amstwa  i  œmierci.   Pe³na   zapa³u   i   mi³oœci  Najwy¿szego  w  zgodnej 
harmonii   z   Nim   realizujê   swoje   odwieczne   powo³anie,   tak¿e   wspó³dzia³am    w   dziele 
odkupienia  i  zbawienia  na  Chwa³ê  Wiekuistych  Niebios.

¯yjê  w  Chrystusie  dla  chwa³y  Jego,  i  On  si³¹  i  moc¹  Sw¹  prowadzi  mnie w Sobie, 
dlatego   te¿   wszystkie  poprzeczki  przemijaj¹cej  doczesnoœci  z  ³atwoœci¹  pokonujê  w  Nim, 
bo   On    j e d y n y    jest   moim   niezawodnym   autorytetem,   rozkosz¹  i  mi³oœci¹  wiekuist¹,
tak¿e   dusza  moja  jest  niewymownie  rozkochana  w  Nim,   dlatego   te¿   z   pokor¹,  radoœci¹ 
i  mi³oœci¹  Pana  swego  œwiadczê o swoim odwiecznym powo³aniu, które jest niewyobra¿alnym 
szokiem   dla   ca³ego   zniewolonego   œwiata.   W³adca   ¿ycia,   œmierci,   ciemnoœci   i   œwiat³a 
Trójjedyny  Bóg   w   Ojcu  Przedwiecznym,  Jezusie  Chrystusie   i   Duchu   Œwiêtym   umacnia 
duszê  m¹  w  Œwiêtych  Sakramentach  Swych  poprzez  tajemnicê  Wcielenia,  aby  ona poprzez 
radoœæ,  mi³oœæ  i  moc  Jego  by³a  zawsze  o¿ywiona  w  duchowym  œwiecie  Jego.

�  Natura   ludzka   nie   jest   samowystarczaln¹   jednostk¹,   zale¿y  bowiem  w  samym 
istnieniu   od   stwórczej   aktywnoœci   Boga  i  z  racji  tej  w³aœnie  zale¿noœci   otwarta   jest  na 
œwie¿e  dop³ywy  stwórczej  aktywnoœci,   która   nie   stoj¹c  w  sprzecznoœci  z  tym,   co  natura 
ju¿   posiada,   mo¿e  j¹  wynieœæ  do  wy¿szego  porz¹dku  istnienia      ( Œ w i ê t y   T o m a s z
z   A k w i n u ),  tak¿e  ja   jako  byt  skoñczony z woli Bo¿ej mogê realizowaæ swoje odwieczne 
powo³anie  dla  ca³ej  ludzkoœci  i  wszystkich  nastêpnych  pokoleñ.

O   nic   nie   troszczê  siê,   jedynie   o   upodobanie   Boga,   od   którego  uzyska³am  tak
wiele   niebiañskich   ³ask   i   s³odyczy,   który   wybawi³   mnie   od    trosk  i  niebezpieczeñstw, 
towarzysz¹c  mi  na  drodze  mi³oœci,   która   ma   wydaæ   pod   koniec   mojej  doczesnej  drogi,
a  byæ  mo¿e,  ¿e  i  po  œmieci  mej  cenny  i  s³odki  owoc  Bo¿y, tj. ¡ Dzie³o  ascezy  mistycznej 
ods³oniêcia   tajemnicy   Trójk¹ta   Bermudzkiego. ¢   Odkupiciel   powo³a³  mnie  doskona³oœci¹ 
i  chwa³¹  Sw¹  ( 2 P 1, 3),  tak¿e  jestem  kierowana  przez  niepojête  i  przeogromne  pragnienie 
Jego,  które  dla  duszy  mej  jest  œlepe  i  nie  daje  zadowolenia,  dlatego te¿ pod¹¿am za Panem 
swoim  trwaj¹c  w  prawdziwej  ³asce  Jego  ( 1 P 5, 12 ),   i   nie  mogê  doczekaæ  siê  tej  chwili 
mówi¹c  s³owami  Œwiêtej  Teresy  z  Avila:   � Kiedy¿  o  Bo¿e  dojdê  do  tego,   bym  widzia³a
ca³¹  duszê  swoj¹  zajêt¹  jedynie  wys³awianiem  Ciebie,  by  wszystkie  jej  w³adze  cieszy³y siê 
Tob¹ ?    Nie   dopuszczaj   Panie,   bym  d³u¿ej  jeszcze  ¿y³a  tak  rozerwana,   jakby  na  cz¹stki 
i  by  ka¿da  czêœæ  tak  niemal  rozchodzi³a  siê  w  inn¹  stronê.  

Z woli Bo¿ej  na  mojej  mistycznej  drodze  mam  wewnêtrzny  impuls  Ducha  Œwiêtego 
i  udzia³  w  tajemnicy  Krzy¿a,   aby   poprzez   Ducha   Œwiêtego  i  Eucharystiê  dojœæ  do  ca³ej 
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Pe³ni  Boga  ( Ef  3,  19 ),   który   wlewa   do   duszy  mej   Œwiat³o   Swe,  abym  lepiej  pozna³a 
i  mi³owa³a  Go,  a  w  najg³êbszych  duchowych  ciemnoœciach,  w  najg³êbszej  nocy niewiedzy, 
w   czystoœci   nagiej   wiary   w   mistycznym   zjednoczeniu   ³¹czy   On   duszê   moj¹  ze  Sob¹ 
( T.  Merton ).  Odda³am siê  tchnieniom  Ducha  Œwiêtego,  który  jest  Duchem Chrystusa Pana,
dlatego  te¿  ¿yjê  Chrystusem,   aby   Duch   Œwiêty   by³   objawiony   we   mnie  i  przeze  mnie 
przemawia³  do  ca³ej  ludzkoœci.    Duch   Œwiêty   coraz   wiêcej   u¿ycza   mi   Œwiat³a   Swego 
i  olœniewa  duszê  moj¹  jasnoœci¹  poznania  Chwa³y  Bo¿ej  ( 2 Kor 4, 6 ),  tak¿e  idê  pod  pr¹d 
wody,   która  wyp³ywa  z  tronu  Boga  i  Baranka  ( Ap  22,  1 )  prosto   do   pe³ni  Odwiecznej, 
do  Boga,   który  jest  Wszystkim.   Jestem   przyjacielem   Boga  ( J  15, 13 - 14 )  i  dusza  moja
wielbi  Pana  i  raduje  siê  duch  mój  w  Bogu,  moim  Zbawcy,   bo  wielkie  rzeczy  uczyni³  mi
Wszechmog¹cy,  poniewa¿  wejrza³  na  uni¿enie  s³u¿ebnicy  Swojej  ( £k 1, 46 - 49 ). 

Wszystko  to,   co   osi¹gnê³am  i  osi¹gam  na  mojej  drodze  œwiêtoœci,   to   jest   skutek 
³aski,  a  nie  w³asnych  wysi³ków,   bo   przecie¿   bez   pomocy   Bo¿ej  kroku  bym  nie  zrobi³a,
dlatego   te¿   postêpujê   drog¹   mi³oœci  ( Ef  5,  2 ),   a   œwiat³o   wiary,  które  le¿y  u  podstaw
kontemplacji  prowadzi  mnie  do  Ÿród³a  wody  ¿ywej tj. do Samego Boga.  Pod kierownictwem 
œwiat³a  Ducha  Œwiêtego  zdobywam  stopniowo  g³êboki  zmys³  Boga,  poprzez  który  poznajê 
i   smakujê   nadprzyrodzon¹   rzeczywistoœæ,    tak¿e   czuwam   i   modlê  siê  w  ka¿dym  czasie 
( £k  21,  34 - 36 )  oraz   odrywam   swoje   zmys³y  i  w³adze  od  rzeczywistoœci  zewnêtrznych, 
aby  skupiæ  siê  na  przedmiocie  wewnêtrznym  ( O.  Gabriel  od  Œwiêtej  Marii  Magdaleny ).

K  Drogi  Biskupie  Rzymu  i  Nastêpco Œwiêtego Piotra,  podsumowuj¹c ten duchowy
list  pragnê  jeszcze  raz  zaznaczyæ,  ¿e  niepojêty,  niezmienny i  nieœmiertelny Kap³an Niebieski 
w  tym  zdeprawowanym  œwiecie  powo³a³  dusz¹  moj¹  do œwiadczenia nieziemskich sfer Jego, 
dlatego   te¿   podczas   mistycznych   nocy   ona   tak  czêsto  przekracza  w  Nim  granicê  progu 
œmiertelnego,   co   na  pewno  nie  mo¿e  pomieœciæ  siê  w  ograniczonych  rozumach  zwyk³ych 
œmiertelników.  Moja  odwieczna, duchowa misja odbywa siê na polecenie Ojca Przedwiecznego
za  wstawiennictwem  Najœwiêtszej  Maryi  Panny  w Duchu Œwiêtym przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa  na  Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego,   tak¿e   ¿adna   zmys³owoœæ   nie   ma   do  niej 
dostêpu,  i   na   obecnym   etapie   mej   drogi   doskona³oœci   wierzê   g³êboko,  ¿e  kompetentni
duchowni   przet³umacz¹   Ojcu   mój   list   i  na  pewno  Wasza  Eminencja  wyda  odpowiednie
dyspozycje,  aby  wszczêto  proces  badawczy  w  Kongregacji  Nauki  Wiary  duchowego Dzie³a
Niebios,  które  odwiecznie  by³o  przeznaczone  na  duszê  m¹.   A m e n !

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  oraz
list  od  ( 15. 10. 2015 r. )  i   do   ( 10. 11. 2015 r. )  Europejskiego  Trybuna³u   Praw  Cz³owieka 
ze  Strasburga,   które   widniej¹   ju¿   od   10. 11. br.   na   mej  stronie  internetowej,  tak¿e  gdy 
tylko  otrzymam  dowód  nadania  wysy³ki  do  Watykanu,   to  te  dwa  listy  znajd¹  siê  równie¿ 
na  mej  stronie  internetowej,  która  przekroczy³a  ju¿  258 000  odwiedzin. 

                  Szczêœæ  Bo¿e !
                           Anna  Aniela  Flak
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