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W a t y k a n   

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !  
Droga  Eminencjo,  �  wydaæ   nale¿yty   s¹d  o  danej  rzeczy,  to  mieæ  wiedzê.  Ka¿dy 

z  ludzi  jest  w  mo¿noœci  nabycia  wiedzy  o  rzeczywistoœci,   która  go  otacza.   Lecz   wiedza 
nabyta   przyrodzonymi  si³ami  umys³u,   aczkolwiek  sama  w  sobie  szlachetna,   bardzo  cenna
i  daj¹ca  du¿o cz³owiekowi, nie wystarcza w drodze do celu nadprzyrodzonego, nawet wówczas, 
gdy  opiera  siê  na  nadprzyrodzonym  œwietle  wiary.  Niezbêdn¹  jest  rzecz¹,  aby Duch Œwiêty
przyszed³  z  pomoc¹  i  nauczy³  nas  w³aœciwie  oceniaæ rzeczywistoœci stworzone. Duch Œwiêty 
udziela   duszy   bêd¹cej   pod   Jego   kierownictwem  daru  wiedzy    ( O. Romuald  Kostecki ),
w  zwi¹zku  z  czym  jak  nie  ma  siê  przebóstwionej  wiedzy  w  sprawie nadprzyrodzonej misji
mej,  o  której  zreszt¹  nic  siê  nie  czyta  czyli  nic  siê  nie  wie,  dlatego dla pozornego spokoju
najlepiej  jest  “ olewaæ ”  moje  duchowe  przesy³ki.   

Na    wzburzonych    falach    na    oceanie    ludzkiej   nienawiœci,   gdzie   w   grzêzn¹cej
doczesnoœci  wszêdzie  panuje  niesamowita  zgnilizna,  okrucieñstwo,  brud, rozpacz i zdziczona
deprawacja  s³u¿ê  Wszechwiedz¹cemu  tak,  jak  On  tego  chce,  tak¿e  idê  drogami  Jego, które
odwiecznie  by³y  przeznaczone  na duszê m¹, i na obecnym etapie zakoñczonego ju¿ duchowego
Dzie³a  Niebios,   oczywiœcie   jedynie   tylko   pod   wzglêdem  pisemnym,  nie  da  siê  w  ¿aden
sposób  usprawiedliwiæ  ciszy  na  duchowe  przesy³ki  me  od  Waszej  Eminencji,  która b³êdnie
myœli,  ¿e  jest  niezast¹piony,  bo jedynym niezast¹pionym w Koœciele jest Duch Œwiêty  (Ojciec 
Œwiêty   Franciszek ),    który   ponownie   natchn¹³   mnie,   abym   wys³a³a  kolejn¹  wysy³kê  do
Watykanu.   Jest   powiedziane,   ¿e  nie  nale¿y  uciekaæ,  lecz  trzeba  pokonywaæ  nieprzyjació³,
tak¿e  do  samej  œmierci  swej  nie  ucieknê  od  ciszy  Waszej  Eminencji,  poniewa¿  nad wyraz 
chêtnie  i  spokojnie  przebywam  w  ³odzi,   w   której   Bóg  umieœci³  mnie,  aby  odbyæ  podró¿ 
pomiêdzy  ¿yciem  doczesnym  a  przysz³ym  ( Louis  Lavelle ).

Pragnê   poinformowaæ   Wasz¹   Eminencjê,   ¿e  za  nic  mam  “ olewanie ”  duchowych 
przesy³ek  mych  przez  Wasz¹  Eminencjê,  bo  ja  ju¿  tak  nie  cierpiê  w  Chrystusie,  poniewa¿ 
jestem  w  Nim  wewnêtrznie  poœlubiona  czyli  dusza  ma  wznosi siê wysoko do bogactw Jego, 
w   zwi¹zku   z   czym  w  m¹droœci  najmi³osierniejszego  Pana  naszego  nigdy  nie  zespolê  siê
z  g³upot¹  nieodpowiedzialnych  ludzi,  którzy  zdolni  s¹  jedynie  szkodziæ  bliŸnim  i wszystko
rozpatrywaæ  jedynie  w  zmys³owym  duchu,   dlatego   te¿   na  niczym  mi  nie  zale¿y  i  z  tak¹
³atwoœci¹  wyrzekam  siê  wszystkiego  co  na  ziemi  wraz  ze  stworzeniami,   aby  móc  w  ca³ej
pe³ni  wype³niæ  odwiecznie  zamierzenia  Stwórcy  wzglêdem  duszy  mej.  

Tak  jak  wiatr  poruszany  jest  we  wszystkich  kierunkach,  tak i rozum mój,  aby Dzie³o 
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Bo¿e   odnoœnie   ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  i  innych  tajemnic  Królestwa
Niebieskiego  by³o  zbadane  wszechstronnie  przez  Kongregacjê  Nauki  Wiary,  tak¿e  tutaj  nie 
mo¿e  byæ  mowy  o  po³owicznej  prawdzie  czy  namiastkach  prawdy,  i  nikt  nie  potrafi  zabiæ 
we   mnie   p e ³ n i   p r a w d y. 

W  nadprzyrodzonej  misji  mej    r o z u m   mój   by³   kierownikiem,  natomiast   w o l a 
-  si³¹  urzeczywistniaj¹c¹  czyn,  tak¿e  Duch Œwiêty dostarcza³ mojemu rozumowi jak najwiêcej 
œwiat³a i energii woli,  abym  jak  najwierniej  przekazywa³a poznane tajemnice Bo¿e odwiecznie 
przeznaczone  dla  duszy  mej,  które  nie  mieszcz¹  siê  ani  w  formach,  ani te¿ w pojêciach, bo
przecie¿  pochodz¹  one  z  Królestwa  Niebieskiego.  Jako  s³u¿ebnica  S³owa  Wcielonego w tak
trudnym   duchowym   Dziele   Jego   nawet   dla   Waszej  Œwiêtobliwoœci,  musia³am  wszystko
w  Chrystusie  jak  najlepiej  dopracowaæ  na  Chwa³ê  Jego  wœród  tak  licznych ³ask Jego, które
non - stop  dotykaj¹  duszê  m¹,  która  nad  wyraz  jest  szczêœliwa  w  Nim,  a wszystko to po to,
aby  pobudziæ  owce  Bo¿e  do  umi³owania  ¿ycia  duchowego  w  Panu  naszym. 

W  ciemnej  nocy  ducha  d¹¿¹c  do  pe³nej  jednoœci  z  Panem  swym,  który  nieustannie 
uœwiêca  mnie  w  Sobie,   nikt   nie   jest   w   stanie   z³amaæ   heroizm   mej   apostolskiej  pracy 
w  stosunku  do  Dzie³a  Niebios,   tak¿e   absolutnie   nie   zwracam  uwagi  na  biernoœæ  Waszej
Eminencji,  która  jak  widaæ  pe³ni  swoj¹  pos³ugê  kap³añsk¹  w  oparciu  nie  o  zegar wieczny,
ale  jedynie  o  zegar  czasowy,   który  dla  mnie  ju¿  nie  istnieje,  od   kiedy  tylko  wesz³am  na
drogê  œwiêtoœci.  Ta  cisza  od  Waszej  Eminencji nie jest w stanie zakneblowaæ duchowej misji
mej,   ani   te¿   zniszczyæ   mnie,   bo   si³a   moja   p³ynie   z   mi³oœci  do  Boskiego  Oblubieñca
i  wszystko  to,  co  robiê  jest  silniejsze  jak   œmieræ,   bo   Kap³an   Niebieski  da³  mi  ¿ycie  do
zrealizowania    odwiecznych    zamiarów    Swych    wzglêdem   ca³ej   ludzkoœci   i   wszystkich
nastêpnych  pokoleñ,  tak¿e  muszê  to  ¿ycie  wykorzystaæ  w  Ukochanym  zgodnie z odwieczn¹ 
wol¹  Jego. 

Owce  Bo¿e  s¹  umocnione  wiar¹  w  ¿ycie  nieskoñczone,  które  zaczyna  siê  z  chwil¹
zaœniêcia  w  Panu,   natomiast   dusza   ma   jako   dusza   wybrana   bez   wiary  widzi  niepojête
prawdy  Boskiego  œwiata,  kiedy  w  nocach  mistycznych  opuszcza  ona czas i lewituje w Bogu,
i  za  spraw¹  Stwórcy  obwieszcza  ona  tê  absolutn¹  prawdê  nadprzyrodzonego  œwiata,   kiedy
wróci   ona   do   cia³a,   a   ja   jako   córka   Boga   przekazujê   te   wznios³e  sprawy  Królestwa
Niebieskiego  w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach.   Dusza  ma  wesz³a  w  prawdziwe  ¿ycie  Ojca
Przedwiecznego,   dlatego   te¿   ma  ona  upodobanie  jedynie  w  Nim,  bo  On  jest  najwiêksz¹, 
najdoskonalsz¹  i  niezast¹pion¹ wieczn¹ mi³oœci¹, która jest upojna i nienasycona dla wszystkich 
zbawionych  dusz.

¯yjê   dla   Jezusa   Chrystusa,   który   z   nieskoñczonego   mi³osierdzia  Swego  zanurza
córkê   Sw¹   w   Krzy¿u   Swym,   który   jest   kluczem   do   wszystkich   tajemnic  Jego,  tak¿e 
w  œwietle   Wcielenia   tajemnicy   Pana   swego  patrzê  na  bieg  wydarzeñ  poprzez  Niego,  bo 
w  Nim  widzê  wszystko,  i  w  Nim  te¿  rozpatrujê  wszystko,   i   dobrze   zdajê   sobie  sprawê
z  tego,   ¿e  im  wiêksze  Dzie³o,  tym  wiêksze  musi  przechodziæ  próby  i  przeciwieñstwa,  co
nawet  mia³am  to  przepowiedziane  1 maja 2009 roku,  gdy we œnie dusza ma opuœci³a w Bogu
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cia³o  i  w  œwietle  miêdzyplanetarnej  przestrzeni  przez  krótk¹ chwilê by³a ona w towarzystwie 
duszy   Œ w i ê t e j   S i o s t r y   F a u s t y n y   K o w a l s k i e j,   która   wówczas  da³a  jej  do 
zrozumienia,  ¿e  ca³e  moje  ¿ycie  bêdzie  przebiegaæ  w  ukrzy¿owanej mi³oœci Chrystusa, która 
jest  wskrzeszona  przez  Ducha  Œwiêtego. 

Jako  karmelitanka  wewnêtrzna  z  woli  najukochañszego  Boskiego  Oblubieñca  sta³am 
siê  równie¿  i  mêczennic¹  wewnêtrzn¹,   abym   poprzez   udrêki  i  uciski  dosz³a  do  wolnoœci 
wewnêtrznej  i  ¿y³a  jedynie  w  duchu  mi³oœci  Pana  swego,   a  w  tym  wszystkim  dopomogli
mi  najprzeró¿niejszej  maœci  pseudodobroczyñcy  i  pseudonaukowcy,   z   którymi   mia³am  do
czynienia  na  swej  drodze  zbawienia.  Jako odrzucony kamieñ przez pseudonaukowców, sta³am
siê  kamieniem  wêgielnym  ( Mk  12,  10 )  duchowego  Dzie³a  Nieœmiertelnego  w  myœl  s³ów: 
�  Nic  wiêc  dziwnego,  ¿e  Pan  Jezus  zsy³a  na  Was  nawa³noœci  wszelkich  utrapieñ,  bo  Wy 
macie  byæ   o p o k ¹    na   której  maj¹  opieraæ  siê  przysz³e  pokolenia,  a  im  wiêcej  ba³wany 
bij¹  w  opokê,  tym  wiêcej  j¹  czyni¹  tward¹ i niewzruszon¹.  Wiêc pamiêtajcie, ¿e to wszystko 
jest  po¿yteczne,  co  Was  spotyka  nie  tylko  dla  dobra  Waszego,  ale  i  dla innych dusz, które 
po  Was  nast¹pi¹     ( Matka  Maria  Angela  Truszkowska ). 

Zbawiciel   wielk¹   cenê  zap³aci³,   aby  zbawiæ  nasze  dusze,  i  wszystko  dokona³o  siê
z  wielkiego  umi³owania  dusz,  które  zosta³y  odkupione  krwi¹  Jego,  i  tak  jak  Ukrzy¿owany 
odszed³  do  Ojca  Przedwiecznego drog¹ krzy¿ow¹, tak i dusza pozostawiaj¹ca klucz ods³oniêcia
tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  i  ¿ycia  poœmiertnego  musia³a  pójœæ  a¿  na  sam¹ Golgotê, 
aby    po    wype³nieniu    zadania    przejœæ    do    Królestwa    Niebieskiego,     czyli    w    mojej
nadprzyrodzonej  misji  potrzebna  i  konieczna  by³a  ofiara  i  mêczeñstwo,  bo przecie¿ Koœció³
powsta³,  rozkrzewi³  i  zachowuje  siê  jako  ofiara  i  krew  mêczeñska.

Z  Ods³oniæ  tak  niedostêpn¹  na  ludzki  rozum tajemnicê Bo¿¹ Trójk¹ta Bermudzkiego, 
która  oparta  jest  o  niezachwiane  fundamenty  wiary  katolickiej,   mog³a   jedynie  dusza  taka, 
która  tak  wielkie  Dzie³o  Bo¿e  wykonywa³aby  bez  poœrednictwa stworzeñ pod ci¹g³ym okiem
i  kontrol¹  Trójcy  Œwiêtej  i  Mamy  Niebieskiej.  Droga  do  wejœcia w tê przedziwn¹ tajemnicê
jest   taka  sama  jak  droga  zbawienia,   i   wed³ug   D o m   C o l u m b a   M a r m i o n   nale¿y 
spe³niæ   nastêpuj¹ce   warunki,    aby    z    wol¹    Bo¿¹   posi¹œæ   tê   wielowiekow¹   tajemnicê: 
1.  Ca³kowite   zdanie  siê  na  dobroæ  Pana  Jezusa,   Jego  prawoœæ  i  mi³oœæ;   2.  Poddanie  siê 
bezgranicznej   cierpliwoœci   we   wszystkich   poczynaniach;    3.  Wszelkie   oderwanie  siê   od 
wszelkiego  stworzenia;  4.  Wszelka  pogarda  siebie  samego, odnoszenie wszystkiego do Boga.

Z   woli   Gospodarza   Niebieskiego   jestem   jedyn¹,   wybran¹  owc¹  z  ca³ego  œwiata,
której  dane  jest  opisywaæ  tak  niezwyk³e  tajemnice  Bo¿e,  które  doœwiadcza  dusza ma, kiedy 
przekracza  ona  w  Bogu  barierê  niepojêtej  mg³y  niedoczesnego  œwiata. Nauczyciel Niebieski
tak   bardzo  przemienia  duszê  m¹  w  Siebie,   i   nie   tylko   daje  jej  ogrom  niepojêtych  ³ask, 
które   znajduj¹   siê   poza   naszym   rozumem   i   nasz¹   zmys³owoœci¹,   ale   równie¿,    abym 
osi¹gnê³a  tak  wysoki  duchowy  poziom,  jaki  jest  mo¿liwy  do  osi¹gniêcia  w  tym  ¿yciu.  Co 
jest  w  duszy  mej,  to  i  te¿ przelewam na ekran komputerowy w mistycznych ksi¹¿kach swych,
bo  pomimo  moich  u³omnoœci  przebywam  w  œwiecie  ³aski  i  mistyki,  gdzie  Stwórca z coraz 
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wiêksz¹  obfitoœci¹  wlewa  niebiañskie  pociechy  do  samej  g³êbi  duszy  mej. 

Nasta³a   pe³nia   czasu   S³owa  Wcielonego  na  obronê  duchowego  Dzie³a  Jego,  które
prowadzê   w   prawdzie   Jego,   tak¿e   muszê   obroniæ   je   w   Chrystusie   w   tym   ob³êdnym 
totalitaryzmie  wspó³czesnego  œwiata, które jest wiernym odzwierciedleniem Sodomy i Gomory,
aby w Imiê Najwy¿szego przebudziæ wszystkich grzeszników, którzy znaleŸli siê w niesamowitej
œmiercionoœnej,   moralnej   przepaœci   i   œwiadomie    walcz¹   z   moralnoœci¹,   Chrystusowym 
Koœcio³em,  jak  i  z  Samym  Chrystusem.   Moja   charyzmatyczna   nadprzyrodzona   misja  ma 
sens  i  przeolbrzymi¹  wartoœæ,  bo   wynika   z   planu   Bo¿ego  i  zamiaru   Boga  objawionego 
w  Chrystusie,   i   objawionego  nadal   przez   Ducha  Œwiêtego   za   pomoc¹  œwiêtych  znaków 
czasu  (ks. W. Œwierzawski),  tak¿e  ona  polega  na  odwa¿nym  g³oszeniu  mojego odwiecznego 
powo³ania,  które  zawarte  jest  w  moich  mistycznych  ksi¹¿kach,  i  nie spocznê w Panu swym, 
dopóki  nie  wype³niê  ca³kowicie  woli  Jego.  

W   duchowych   listach   do  duchowieñstwa  czasami  powo³ywa³am  siê  na  mistyczny,
proroczy  sen,  który  przepowiada³  ca³e  moje  ¿ycie,  i  który  mia³am  23 listopada 1984 roku,
tak¿e   obecnie   pod   wp³ywem  Ducha  Œwiêtego  skopiujê  go  z  mojej  duchowej  ksi¹¿ki  pt.:
“ Dzie³o  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego ”, czêœæ  1,  aby  to
niepojête  proroctwo  by³o  ju¿  bardziej  znane,   tym   bardziej,   ¿e  na  moje  rozeznanie,   które
oczywiœcie   mo¿e   byæ   omylne,   ¿e   w   90 - ciu  %   wszystko  siê  sprawdzi³o,  a  gdy  bêdzie
otworzony  przewód  badawczy  nadprzyrodzonej  misji mej, to bêdzie to 100 - tu % wype³nienie 
proroctwa.    

�  23. 11. 1984 r.  w  pi¹tek w mój szczêœliwy dzieñ nad samym ranem œni siê mi Œwiêtej 
Pamiêci  Babcia  Katarzyna  Tañska  ( mojej  Mamusi  Mama ),  najdro¿sza  mi  dusza.   Sen  jest 
tak  piêkny,  ¿e  ¿aden  film,  ¿aden  sen  nie  mo¿e  równaæ  siê  z  tym  snem. 

Jest  przepiêkne  Morze,  takie  b³êkitne,  ale  jednoczeœnie   groŸne.  Budowa  statku  jest
inna  ni¿  normalnie,  pewnie  tak  sobie  wyobra¿a³a  statek  Babcia,   a   byæ   mo¿e   to   coœ  ma
znaczyæ,  bo  przecie¿  Babcia  by³a  w  Szczecinie  i  Gdañsku,  i wiele razy widzia³a du¿e statki. 

Na   statku   jest   du¿o   ludzi,   sami   panowie,   tylko  ja  jedna  kobieta.  Raptem  statek
pêka  na  dwie  równe  czêœci  i  zaczynaj¹  topiæ  siê  ludzie,  i  ja  równie¿.  Jest  okropny  krzyk, 
lament,  coœ  strasznego.  Ju¿  nie  ma  dla  nikogo  ratunku  i  wszyscy  potopili  siê  z wyj¹tkiem 
mnie.  Nagle  pojawia  siê   B a b c i a   przepiêknie  ubrana  w  br¹zowej  garsonce,  a  w³aœciwie 
w  kostiumie.   Dziwne,   ten  materia³  i  kolor  tego  przepiêknego  kostiumu  by³  taki  sam,  jak 
moja  sukienka  w  której  broni³am  doktorat.  

Sen  odbiera³am  tak  jakby  to  by³o  naprawdê.  B a b c i a   w³osy   mia³a   takie   prawie
z³otawe,  cerê  przepiêkn¹  i  œlicznie  uœmiecha³a  siê.  Nie   widzia³am   nigdy,   ¿eby   ktoœ   tak
piêknie  uœmiecha³  siê  jak  moja  Babcia,  bo  to  by³o  wprost  przeœliczne  i  takie  nieziemskie. 

W  tej  ³asce  Bo¿ej  Babcia   nic   nie   mówi³a   do   mnie,   tylko  da³a  mi  znaæ  oczyma 
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i  uœmiechem,  ¿ebym  sz³a  za  ni¹.   Nie   by³o   ju¿   s³ychaæ  przeraŸliwych  ostatnich  krzyków 
topi¹cych   siê   ludzi,   bo   oni   ju¿   nie   ¿yli,    tak¿e    zosta³am    tylko   ja   sama   z   Babci¹, 
a   odleg³oœæ   od   jednej   strony   burty  przepo³owionego  statku  do  drugiej  strony  burty  by³a 
nawet  dosyæ  du¿a. 

Tylko  z  samego  pocz¹tku   by³am   sama   jak  topi³am  siê,  ale  to  trwa³o  chwilê,  i  tê 
straszn¹  przeszkodê  przesz³am  przy  pomocy  Babci,   a   potem   jak   dop³ynê³am   do   drugiej 
strony  burty,  dziwne,   ale  by³am  sucha  i  Babcia  da³a  mi  znaæ  znowu,   ¿ebym  sz³a  za  ni¹. 
By³am  ubrana  w  spódnicy  dosyæ  luŸnej  i  w  golfie  br¹zowym.

PóŸniej  by³y  schody  strome,  bardzo  strome,  tak¿e  sz³am  pod  górê  i  by³o mi ciê¿ko, 
strasznie   ciê¿ko,   ale   sz³am   twardo    c i ¹ g l e    w    g ó r ê !    Babcia    sz³a    tak    leciutko
i  w  pewnej  chwili  pomyœla³am  sobie:   “ Babcia   tak   du¿o   starsza   ode   mnie,  a  idzie  tak 
bardzo  leciutko  jak  Anio³,  a  ja  jak  czo³g  pod  górê. ”

  
Kiedy  sz³am  za  Babci¹  po  tych  stromych  schodach,   to   nie   by³o   ¿adnych  z³amañ,

tak¿e  w  koñcu   dosz³am   do   samej   góry.   Pamiêtam   bardzo   dok³adnie  to  pomieszczenie, 
w  którym  by³y  dwie  ³awki  dosyæ  d³ugie,  gdzie  ja  usiad³am  w  po³owie  ³awki  naprzeciwko 
Babci,   która   siedzia³a   na   drugiej   ³awce.   Babcia   tak   ³agodnie  i  piêknie  uœmiecha³a  siê, 
i  taka  by³a  zadowolona. 

Nie   mia³am   czym   oddychaæ,   bo   brak   mi  by³o  powietrza  i  rêk¹  przebi³am  dyktê
w  suficie,  a  gdy  spojrza³am   na   Morze,  które  otacza³o  mnie  z  ka¿dej  strony,  to  ono  by³o 
takie  spokojne,   tak¿e  by³am  bardzo  szczêœliwa,   ¿e  Babcia  uratowa³a  mnie,  i  ¿e  zosta³am 
z  ni¹,  tak  jakby  w  Przedsionku  Nieba.  

Interpretacjê  tego  snu  podawa³am  ju¿  w  swoich  wczeœniejszych  listach, tak¿e dodam
trochê  innych  spraw,  ale  w  innym  kontekœcie,  aby  dog³êbnie  zrozumieæ  to proroctwo Bo¿e,
a   mianowicie   burzliwe   fale   tego   œwiata   poch³onê³y   moich   wrogów,   którzy  w  re¿imie
komunistycznym    na   Wydziale   Rybactwa   Morskiego   Akademii   Rolniczej   w   Szczecinie 
9. 10. 1985 r.  z  premedytacj¹ nie nadali mi stopieñ doktora po obronionej ju¿ pracy doktorskiej, 
która  odby³a  siê  11. 07. 1985 r.,   i  gdzie  wówczas  od  razu  by³o  pe³ne  wymagane  kworum, 
aby  nadaæ  mi  stopieñ  doktora,  tak¿e  fale  pychy,  wynios³oœci,  nienawiœci,  obmowy,  w³asnej 
zaœlepionej  mi³oœci  wszystkich  pseudonaukowców,   które   tak   bardzo  nasili³y  siê  po  mojej 
moralnej  krzywdzie  zala³y  ich,  dlatego  te¿  nie  mog³am  wpaœæ w pu³apkê ich zmys³ów, która 
prowadzi  te¿  do  utoniêcia. 

To   okropne   prze³amanie  tego  mistycznego  statku  by³o  wiernym  odzwierciedleniem
tego,  co  ja  prze¿y³am w tym pseudonaukowym œrodowisku w Szczecinie, gdzie na pó³ gwizdka
uczeni  niesamowicie  mnie  upokarzali,  szydzili  w  ¿ywe  oczy,  obmawiali  i  rzucali  mi k³ody
pod  nogi,  tak¿e   w  zawiœci  i  z³oœci  swej wydawali na mój temat najokropniejsze oszczerstwa 
bawi¹c  siê  nieustannie  moj¹  krzywd¹  moraln¹,  któr¹  sami  mi  wyrz¹dzili  czyli  boleœæ  mej
krzywdy  moralnej  u  tych  potworów  by³a  rozkosz¹,   i   w  tym  jarzmie  bezprawia  wszystkie 
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chwyty  by³y  dozwolone  z  wyj¹tkiem jednego, ¿e nikt mnie nie uderzy³. Raniono mnie ka¿dego 
dnia   i  w  sposób  dog³êbny  kaleczono  mnie  s³owami  pragn¹c  za  wszelk¹  cenê  zabiæ  mnie. 
Dziêki  tym  perfidnym  ludziom  przez  moment  znalaz³am  siê  w  sferze strasznych burz, które 
przesi¹kniête   by³y   zwyrodnieniowymi   pragnieniami   i   zamierzeniami   moich  wrogów,  ale
póŸniej  zaœwieci³a  w  moim  sercu  i  duszy  wiara  ¿ywota  wiecznego  i  sta³am  siê  nad wyraz
mocna  Bogiem,   tak¿e   cierpia³am   bez   skarg   i   ciê¿ar   mych   cierpieñ   nie   móg³  powaliæ
duszy  mej,   która   przecie¿   musia³a  mieæ  kroplê  cierpieñ  Ukrzy¿owanego,  który  non - stop 
obdarowywa³  j¹  ³askami  Swymi  i  wprowadza³  j¹  w  niepojêtoœci Swe, które s¹ zupe³nie obce
dla  zwyk³ych  œmiertelników.  

Poprzez  szczeciñskie  piekielne  mêki  nabieram  cech  mêstwa,  pokory i wytrwa³oœci na 
mojej  kalwaryjskiej  drodze,  wchodz¹c  jednoczeœnie  w  �ród³o  Wody  ¯ywej, tak¿e mœciwoœæ 
ludzka  nie  mog³a  mi  w  niczym  zaszkodziæ,   bo   ona  nie  ma  dla  mnie  absolutnie  ¿adnego 
znaczenia,  bo  ja  od  lat  ju¿  na  ni¹  nie  reagujê,   tylko   w   skupieniu  i  ciszy  dalej  realizujê 
wolê  Bo¿¹,  w  zwi¹zku  z  czym  we  wszystkim  jestem  uleg³a  Panu  naszemu, nic nie pragn¹c 
dla  siebie,  ¿adnej  nagrody,  uznania,  niczego,  jedynie  tylko  godnego  wype³nienia testamentu
Stwórcy  wzglêdem  duszy  mej.

K  Przed  wszelkimi  dowodami  krzywd,  krzywdziciele  wzdrygaj¹  siê  spojrzeæ na nie,
tak¿e  oni  zrobiliby  wszystko,  aby  ka¿de  z³o  umar³o  œmierci¹  naturaln¹  tak  jak np. w moim 
wypadku,   ale   nie   têdy   droga,   bo   z   ka¿dego   z³a   Pan  Jezus  wyci¹gnie  dobro,  i  to  jest 
kwestia  jedynie  czasu,  czego  jestem  ¿ywym  przyk³adem,  bo  przecie¿ moja krzywda moralna
z   9. 10. 1985 roku   sta³a   siê   podwalin¹   pod   Dzie³o   Jego,  które  prowadzê  w  Nim,  tak¿e 
z  ka¿dych  ofiar  wzmacniamy  siê   w   niezawodnym   Panu   naszym  i  nabieramy  mocy  Jego 
poprzez   duchowe,   ciemne  noce,  które  poprzedzone  s¹  naszymi  osch³oœciami  przemijaj¹cej 
nicoœci  nad  nicoœciami.  Na  mojej  duchowej  drodze  zahartowa³am  siê w mistycznych bojach,
abym  mog³a  przynieœæ  obfity  plon  z winnicy Boskiego Oblubieñca dla wszystkich grzesznych 
dzieci  Jego,   dlatego   te¿   w   skupieniu   i   g³êbokiej   pobo¿noœci  nieomylnymi  drogami  idê 
za  Pasterzem  Niebieskim,   który   wielokrotnie  przemawia³  do  duszy  mej,  ¿ebym  nigdy  nie 
zamazywa³a  prawdy  i  nie  ba³a  siê  nazywaæ  prawdy  po  imieniu.   

Dziêki  pod³oœci ludzkiej jaka by³a mi serwowana na obozie pracy na Wydziale Rybactwa
Morskiego  Akademii  Rolniczej  w  Szczecinie  dusza  ma  zaczê³a  siê coraz bardziej jednoczyæ
z  Boskim  Mistrzem,  który zapewnia³ jej prawdziwy pokój, i ona stawa³a siê ju¿ chora z mi³oœci 
do  Niego,  i  powoli  zaczê³am  wyzwalaæ  siê  od wszelkich uciech ziemskich, i w Umi³owanym
w  sposób  dog³êbny  widzia³am  ogrom  cierpieñ  owiec  Bo¿ych,  które  nies³usznie  s¹ skazane,
wiêzione  i  zabijane,  i   od   tego  te¿  momentu  zaczê³am  dok³adnie  wchodziæ  duchem  swym
w  ducha  bliŸnich.  

Najœwiêtszy  “ zatopi³ ”  ju¿  wszystkich  moich  wrogów,   i   dziêki   Niemu  w  wielkiej 
cichoœci  i  pokorze  nauczy³am  siê  mi³owaæ  poni¿enie  i  prawdê,   dlatego  te¿  dusza moja tak 
radoœnie  pod¹¿a  do  pe³ni  ¿ycia  wiecznego  w  nieskoñczonej doskona³oœci Ukochanego, która 
przesi¹kniêta  jest  niepojêtym  szczêœciem  i  mi³oœci¹  Jego.  Najlitoœciwszy i najmi³osierniejszy 
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Jezus   Chrystus   musia³   rzuciæ   duszê   moj¹   na   najwiêksz¹   g³êbiê,   aby   znalaz³a  siê  ona
w  przeogromnym  niebezpieczeñstwie,  i  w  tym  proroczym  œnie  wszyscy  potopili siê, a mnie 
jedn¹,   j e d y n ¹   uratowa³   Zbawiciel,   bo   da³   mi   pieczê   œwiêt¹,   aby  dusza  moja  z  tak 
wielkiego   upadku   powsta³a   i   rzuci³a   siê  w  przepaœæ  woli  Jego,  i  budowa³a  rozwi¹zanie
odwiecznej   tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  na  swojej  nicoœci  przy  pomocy  duszy  Babci 
Katarzyny  Tañskiej.

Mój  mistyczny  sen  ze  stromymi  schodami  na  statku  Bo¿ym  z  Babci¹  Katarzyn¹, to 
symbol   ¿ycia   Najœwiêtszej   Maryi   Panny,   Jej   cnót   i  Jej  tajemnic,  jak  to  podaje  Œwiêta
Maria  z  Agredy,   tak¿e  dusza  moja  musia³a  wejœæ  na  te  schody  doskona³oœci  i  zbli¿yæ  siê 
do   Mamy   Niebieskiej,   aby  u  bram  Nieba  za  Jej  przyczyn¹  mog³a  ona  posi¹œæ  tajemnicê
Trójk¹ta  Bermudzkiego,  która  zawarta jest w transcendentalnym Bogu.  Przepowiedniê mojego 
ca³ego  ¿ycia  -  strome  schody  we  œnie,  strzeg¹  Anio³owie  z  Mam¹  Niebiesk¹  i  nic,  ani te¿ 
nikt  nie  mo¿e  przeszkodziæ  duszy  mej  w  realizacji  odwiecznego  powo³ania.

 Z  woli  Bo¿ej   musia³am   wewnêtrznie  przemieniæ   siê  i  upodobniæ  do  Pana  Jezusa
dziêki  Maryi,   aby   móc  wykonywaæ  tak  ogromne  Dzie³o  Niebios  jakiego  jeszcze  nie  by³o 
i   nie  bêdzie  w  historii  ca³ej  ludzkoœci,  i  najbardziej  pomog³a  mi  w  tym  w³aœnie  krzywda 
moralna   z   9. 10. 1985  roku   œwiadomie   wyrz¹dzona   przez  panów  pseudonaukowców,  ale
za  pozwoleniem  Bo¿ym,  bo   dziêki   tej   b³ogos³awionej  krzywdzie  sta³am  siê wolna w Panu
naszym  i  gotowa  do  zrealizowania  powierzonej  mi  misji.   Z   pomoc¹   jedynie  Odkupiciela
prze¿y³am   te   ciê¿kie   cierpienia   jakby   w   pseudonaukowym   karcerze   w   Szczecinie,  ale
ka¿dy  uczeñ  Pana  naszego  musi  prze¿yæ  takie godziny, prze¿ywa³ je Œwiêty Jan Pawe³ II - gi, 
jak  i  ca³y  Koœció³,  dlatego  te¿  ja,  jako  duchowa  córka  Ukrzy¿owanego  mam byæ pos³uszna 
Panu  swemu  a¿  do  œmierci,  tak  jak  On,  aby  w  ¿yciu  przysz³ym  dusza  ma mog³a wiecznie 
ucztowaæ  w  Nim.

Na   mojej   drodze   œwiêtoœci   prze¿y³am  niejedn¹  zewnêtrzn¹ jak i wewnêtrzn¹ œmieræ 
zanim dusza ma posiad³a nie tylko tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego,  ale  wiele innych tajemnic
Królestwa  Niebieskiego,  tak¿e  Wszechmocny  by³  zmuszony  rzuciæ  duszê  m¹  na  rozszala³y 
ocean,  aby  przesz³a  ona  przez najprzeró¿niejsze sztormy, aby móg³ j¹ Umi³owany przebóstwiæ 
i  zanurzyæ  jej  ster  w  bezdennej  g³êbi  morskiej,   i   do   pomocy  da³  mi  na  tej  ziemi  duszê 
mojej  Babci  Katarzyny,   która  ca³y  czas  wspó³dzia³a  w  tak  wielkiej  misji,  i  z  któr¹  dusza
ma  kontaktowa³a  siê  dziesi¹tki  razy,  gdy  we  œnie  opuszcza³a  w  Chrystusie czasoprzestrzeñ.

 
Tak   jak   Jakub   ujrza³   we   œnie  drabinê  wznosz¹c¹  siê  do  Nieba,  gdzie  Anio³owie 

wspinali  siê  do  Królestwa  Niebieskiego,  tak  i  ja  we œnie z woli Bo¿ej mia³am przedstawione
bardzo  strome  mistyczne  schody,   gdzie   powoli,   ale   œmia³o   sz³am   za   dusz¹  Babci  mej. 
Przesz³am  wszystkie  szczeble  mistyczne  i  przebi³am  siê  przez  wszystkie  trudnoœci,   i   st¹d 
to   przebicie   rêk¹,   a   w³aœciwie  piêœci¹  o  sufit  kabiny  na  statku,  która  znajdowa³a  siê  na 
samym  koñcu  mojej  drogi  krzy¿owej,  bo  brak  by³o  mi  powietrza czyli przebijê siê za ¿ycia. 
W   tym   mistycznym   œnie  dusza  Babci  Katarzyny  w  sposób  nadprzyrodzony  ca³y  czas  tak 
piêknie   uœmiecha³a   siê,   a   z   twarzy   jej  bi³a  radoœæ  i  jasnoœæ  Bo¿a,  co  jest  zapowiedzi¹ 



- 8 -

zwyciêstwa  mojej  drogi  doskona³oœci.   Przez  ca³y  proroczy  sen  Babcia  nic  nie  mówi³a,  bo 
mowa  by³a  zbyteczna,  i  w³aœnie  moja  ukochana  Babcia  parê  lat  póŸniej  rzek³a  duszy  mej,
¿e  ten  mistyczny  sen  ze  statkiem  wype³ni  siê  co  do  ka¿dej litery s³owa Bo¿ego wraz z moj¹
nadprzyrodzon¹  misj¹. 

Du¿y   s t a t e k   we   œnie   zawsze   jest   zapowiedzi¹  wielkiej  podró¿y  i  to  na  drugi
kontynent,  tak¿e  po  tym  œnie  od  razu  wiedzia³am,  ¿e  wyjadê  do Ameryki i bêdê p³ywa³a na
naukowych  statkach  amerykañskich  i  kanadyjskich,  co  przecie¿  sprawdzi³o siê w 100 - tu %, 
poza  tym  dziêki  mojej  nadprzyrodzonej  misji,  któr¹  wykonujê  w  wielkiej  pokorze i mi³oœci
Bo¿ej, moi wrogowie,  którzy  uczestniczyli  w  mej  krzywdzie  moralnej  z  9. 10. 1985 r.,  oraz
wszyscy  ci,  którzy  popierali  tê  krzywdê,   aby   ona   nie   wysz³a   na   œwiat³o   dzienne   wraz
z   IMGW   z   Warszawy   i   z   bezkarn¹   Centraln¹   Komisj¹   do   Spraw   Stopni  i  Tytu³ów, 
p a d l i    o f i a r ¹    w ³ a s n e g o    k ³ a m s t w a,   przez   co   dowiaduj¹   siê   poprzez   moj¹ 
stronê  internetow¹,  ale  to  wszystko  jest  za  mn¹,  bo  ja  za p³ugiem nie cofam siê  (£k 9, 62). 
Przez    te    wszystkie   niemi³osierne   nêkania   mnie   przez   zwyrodnia³ych,  zacietrzewionych
pseudonaukowców,  do  czego  nawet  nie  by³by  zdolny  sam  diabe³,  nabra³am  przeolbrzymiej 
przestrzeni  i  rozpêdu,   aby   skoczyæ  z  jak  najwiêksz¹  energi¹  i  wznieœæ  siê  w  Ukochanym 
na   jak   najwy¿szy   szczyt   duchowej   Góry  Karmel  ku  Chwale  Bo¿ej,  i  szczyt  tej  Œwiêtej 
Góry  osi¹gnê,  co  mia³am  to  przepowiedziane  w³aœnie  w  tym  mistycznym  œnie  czyli  dusza 
moj¹  powinna  zostaæ  œwiêt¹  w  Panu  naszym. 
 

S t a t e k   w   znaczeniu   mistycznym   znaczy   K o œ c i ó ³,   który  by³  i  jest  znakiem 
sprzeciwu  przez  wszystkie  epoki  czyli poprzez to mistyczne proroctwo zawarte w mistycznym
œnie   dusza   ma   zosta³a   powo³ana   przez   Kap³ana  Niebieskiego  dla  ratowania  agonalnego
Koœcio³a   Jego,   który   uderzany   jest   przez   zdegeneralizowane  umys³y,  które  wykreowane
w  zniewolonym  œwiecie  jako  zerowe  autorytety  walcz¹  z  Koœcio³em.   Nad   ca³¹   misj¹  m¹ 
czuwa  Trójca  Œwiêta  wraz  z  Gwiazd¹  Morza,  Maryj¹,  tak¿e  ca³y liberalno - lewicowy œwiat 
nie   bêdzie  w  stanie  zdyskredytowaæ  poczynañ mych w Imiê Stwórcy, z którym nieprzerwanie 
jednoczê   siê  i   trwam   na   wewnêtrznej   modlitwie,  aby  uprosiæ  mi³osierdzie  dla  grzesznej 
ludzkoœci,  i aby œwiat zawróci³ z drogi potêpieñczej i przeszed³ na drogê wiekuistego zbawienia.

Ka¿da  dusza   ju¿   za   ¿ycia   p³ynie   na   mistycznym   S t a t k u   B o ¿ y m   do  Portu 
Zbawienia,   i   im   ona   nabiera   coraz  to  doskonalszych  cech  i  zbli¿a  siê  do  szczytu  Góry 
Doskona³oœci,   to   ten   statek   duchowy   równie¿  coraz  bardziej  wzmacnia  siê  poprzez  ni¹, 
tak¿e  wraz  z  ni¹  staje  siê  on  coraz  bardziej  odporny na najprzeró¿niejsze burze, a¿ w koñcu 
przekszta³ca  siê  on  w  kamienny  Statek  czyli  jest  on  Ska³¹  Bo¿¹,  któr¹  nikt  nie  ruszy,  ani 
te¿  nie  zniszczy.  Natomiast  dusze  zmys³owe  ju¿  za  ¿ycia  p³yn¹  na  diabelskim statku, który 
prowadzi   do   portu   potêpienia,   tak¿e   on   miêknie   i   rozpada   siê   z   ka¿dym   dniem,  a¿ 
w   koñcu   zamienia   siê   w   piasek,   który  opada  na  dno  i  nie  ma  po  nim  ¿adnego  œladu, 
i  w  tym  momencie  dusze  zaczynaj¹  swój  ¿ywot  wieczny,  ale  w  piekle.

Skoro  Ojciec  Niebieski  rzuci³  duszê  moj¹  na  morskie  niebezpieczne fale, to przecie¿ 
ca³y  czas  steruje  ni¹  i  ona  jest  bardzo  spokojna  w  Nim,  bo  jej  wiara,  nadzieja  i mi³oœæ s¹ 
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nie  do  obalenia,   tak¿e   poprzez   te   3  cnoty  teologiczne  z³¹czona  siê  ona  z  Panem  swym,
który   jest   najwiêksz¹   Prawd¹,   Celem   i   Doskona³oœci¹,  i  dziêki  uœwiêcaj¹cej  ³asce  Jego 
wprowadzana  jest  ona  w  niepojête tajniki ¿ycia Jego.  Wœród burzliwych fal ¿ycia mego, które
niesamowicie  by³y  i  s¹  miotane  wichrami  o  niewiarygodnej  prêdkoœci,  jestem  wzmocniona 
w  Umi³owanym,  tak¿e  na  obecnej  mej  drodze  zbawienia  ta  prêdkoœæ  wichrów  ju¿  nie  ma 
dla  mnie  znaczenia,   bo  ja  ju¿  nie  reagujê  na  te  doczesne  uderzenia,   które  przecie¿  trac¹ 
moc  sw¹  przy  zderzeniu  siê  z  moc¹  Bo¿¹,  dziêki  której  ze  spokojem, radoœci¹ i prawdziw¹ 
¿yciow¹  m¹droœci¹  wype³niam  odwieczne  zadania  Bo¿e. 

Z  ca³ego  grzesznego œwiata,  który  próbuje  rozbiæ  katolicki Koœció³, Boski Odkupiciel 
wybra³   duszê   m¹   do   œwiadczenia   duchowego   œwiata,   które   zaczyna   siê   dla   dusz   po 
przekroczeniu  progu  œmiertelnego  na  ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ,   bo  przecie¿  podczas  snów 
ona  tak  czêsto  opuszcza  w  Nim  cia³o,   i   ona   wszystko   rozumie  i  widzi  te¿  w  Nim.  Do
poznania,  opracowania  i  ods³oniêcia  œwiatu  wielowiekowej tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego
oraz  œwiadczenia  wielkich  spraw  Królestwa  Niebieskiego,  Nieœmiertelny  wybra³  duszê  m¹,
która  tak  wiele  mêczeñstwa  doœwiadczy³a  od  pseudonaukowców  i  pseudodobroczyñców  na
czele   z   fikcyjnym   Trybuna³em   Praw  Cz³owieka  ze  Strasburga,  aby  poni¿yæ  bezprawnych 
“ wielkich ”  uczonych,  którzy  tak  naprawdê,  to  s¹  poœmiewiskiem na skalê miêdzynarodow¹,
ale   trzeba   zaznaczyæ,   ¿e   dziêki  cenie  tego  niewyra¿alnego  mêczeñstwa  dusza  ma  mog³a 
poznaæ  niewielki  r¹bek  Chrystusowych  Tajemnic.   

Trójca  Œwiêta  i  Mama  Niebieska  nieustannie  ingeruj¹  w  zmienne  zdarzenia  mego
¿ycia,  jak  i  ca³ego  Wszechœwiata,   i   wynosz¹  duszê  moj¹   do  bycia  ponad  poziom  czysto 
naturalny,  aby  ona  ponad  swoje  unadnaturalnienie zawiera³a w sobie zdolnoœæ do rozpoznania 
i   poznawczego  ujêcia  S³owa  Bo¿ego  ( Mascall ).   Boscy   Mistrzowie  w  drodze  objawienia 
i   ³aski   nieprzerwanie   nape³niaj¹  duszê  m¹  nadprzyrodzon¹  energi¹,  aby  by³a  ona  otwarta 
na  wszystko  i  rozumia³a  Ich  niepojête  tajemnice.  

W  mojej  duchowej  i  misyjnej  drodze  zakorzeniona  w g³êbokiej mi³oœci Pana naszego
pracujê  dla  agonalnego  Koœcio³a  Jego,  w  którym  wielu  cz³onków  Jego  wesz³o  w œwiat³oœæ
kopytnego,  tj.  diab³a,  tak¿e  pozbawieni  s¹  oni  braterstwa, wzajemnego szacunku  i  wszelkiej 
mi³oœci,  dlatego  te¿  id¹  drogami  wybitnie  œwiatowymi,  nacechowanymi  najprzeró¿niejszymi 
wynaturzeniami,   uzale¿nieniami,   przemoc¹   i   niesprawiedliwoœci¹.   Zatraceñcy  tego  œwiata
skoncentrowani  jedynie  na  sobie  wiadomo, ¿e d¹¿¹ jedynie do zaspokojenia swych diabelskich 
uciech,    dlatego    te¿    aprobuj¹    rzezie    nienarodzonych,    niechcianych    dzieci,   eutanazjê
i  najprzeró¿niejsze  wywrotowe  prawa, które s¹ dla nich sodomistycznymi bo¿kami, bo przecie¿
oparte  s¹  one  o  fa³szywy  pokój.  Nie  tylko  zatraceñcy  sodomii  maj¹  wynaturzone sumienia,
ale  równie¿  wiele  innych  popleczników,   którzy   uwa¿aj¹  siê   niekiedy   za   chrzeœcijan,  bo
potrafi¹  oni  wypaczyæ  prawdziw¹  naturê  religii  i  ¿yæ wed³ug swych praw, które dostosowane
s¹  do  ich  potrzeb.

            Dusza  moja   rozmi³owana   jest   jedynie  w  Przewodniku  Niebieskim,   który   zabi³  j¹
mi³oœci¹  Sw¹,  dlatego  te¿  ona  pragnie  tylko  Jego  i  z  têsknoty  umiera  za  Nim,  i  nie mo¿e 
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doczekaæ   siê   tej   chwili,   kiedy   odejdzie   do   wiekuistego   œwiat³a,    do   mi³osnego   ¿ycia 
w  Trójcy  Œwiêtej.  Aromaty  balsamicznych,  mistycznych  ogrodów,  które  dochodz¹ do duszy 
mej  podczas  ³ask  Pana  naszego  powoduj¹  rozdrapywanie  poranionych ran wiecznym ¿yciem,
tak¿e   te   moje   mi³osne   rany   nigdy  nie  zagoj¹  siê,   bo  w³aœnie  one  rozniecaj¹  mi³oœæ  do 
Ukochanego.  Dusza  moja  nabiera  m¹droœci  Najœwiêtszego  w  gêstwinach wszelkiego rodzaju
cierpieñ,  tak¿e  z  bezgraniczn¹  ufnoœci¹  przyjmujê  udrêki  i  przeciwnoœci  dnia  codziennego,
bo  przecie¿  poprzez  nie  naœladujê  Pana  mego,  który  nieustannie  uœwiêca  mnie  w  Sobie.

Kiedy   przez   internet  œledzê   wiadomoœci  z  kraju   i   ze   œwiata,   to  ta  skandaliczna 
niesprawiedliwoœæ  doczesnego  œwiata  przyt³acza  cia³o  me  wraz  z  dusz¹  do  Krzy¿a Bo¿ego, 
¿e  czekam  jedynie  na  zmi³owanie  Bo¿e,  aby  w  koñcu  Boski Mistrz  uderzy³  w  “ wielkich” 
tego  œwiata   Dzie³em  Swym,  które  wykonujê  na  Chwa³ê  Jego.   “ Wielcy ”  tego  grzesznego 
œwiata,  to  faryzeusze  Boga,  którzy  przewa¿nie  mówi¹  agresywnie,  i  za  pomoc¹ wulgarnych 
tj.  nieparlamentarnych  s³ów  pragn¹  obroniæ  ewidentne  z³o,   a   poniewa¿   nie  maj¹  ¿adnych 
argumentów,   to   poprzez   wylewanie   swej   z³oœci   czuj¹  siê  bardziej  dowartoœciowani  i  t¹ 
swoj¹  bezsensown¹,  bezbo¿n¹  wartoœci¹  pragn¹  zakrzyczeæ  ca³y  œwiat.  Czasami  zdarza  siê, 
¿e  zatrute  owce  mówi¹  piêknie,  mimo,  ¿e  w  ich  s³owach  jest  zupe³na  pustka,  i  t¹  pustk¹
bez  ¿adnej  dobroci  wmawiaj¹  ciemnotê  narodowi,  aby  zapanowa³y  œwieckie  dekalogi, które 
tak  bardzo  upokarzaj¹  i  zdyskredytowuj¹  cz³owieka. 

Antymoralny,  nowoczesny  zmys³owy  œwiat  o  nieograniczonej  wolnoœci,   który  zd¹¿a
do  nieograniczonego  totalitaryzmu,  d¹¿y  do  niszczenia rodziny, blokady rzetelnych informacji 
na  œwiecie,  a  poza  tym   ma  uprzedzenia  do  wspó³braci,   którzy   czyni¹  dobro,  dlatego  te¿ 
szykanuj¹   ich,   i   dosyæ   czêsto   wymierzaj¹   kary   tym   owcom   Bo¿ym,  które  s¹  przeciw 
aborcji,  eutanazji, ... .  Dziêki  wojskowym  juntom  i  rz¹dz¹cym  na  ca³ym  grzesznym  œwiecie 
mamy  fatalny poziom  opieki  zdrowotnej  i  socjalnej,  a  to, ¿e wiele ludzi jest niedo¿ywionych 
czy  umiera  z  g³odu,   to   dla   przedstawicieli  u  steru  w³adzy  nie  ma  to  ¿adnego  znaczenia, 
bo  chwilowy  doczesny  œwiat  nale¿y  do  nich,  tak¿e nie licz¹ siê oni z nikim.  Wrogowie Boga 
maj¹  swoj¹  wizjê  œwiata,   któr¹   na   si³ê  chc¹  narzuciæ  ka¿demu,  a  swoim  postêpowaniem 
dziel¹    spo³eczeñstwa   i   maj¹   ogromn¹   radoœæ,   kiedy   wyrz¹dzaj¹   cz³owiekowi   s³abemu 
krzywdê  poprzez fabrykowanie zeznañ,  a  poza  tym zastraszaj¹ oni œwiadków w niewygodnych 
i  w  niepopularnych  sprawach.   Tak   bardzo   upad³y  zmys³owy  œwiat  poprzez  skalê  absurdu 
i  œwiadom¹  dywersjê  d³awi  problemy,  które  mog³yby  ich  oœmieszyæ,  dlatego  te¿  jest œcis³a 
kontrola  nad  mediami,  nad  którymi  zaprowadzony  jest  ³ad  medialny  wg.  ekip  rz¹dz¹cych.

Jestem   pos³ank¹   nadziei   Bo¿ej   w   dzisiejszych   czasach,    aby  zatrzymaæ  nosicieli
spaczonego   materialnego  postêpu  dla  których  obce  jest  pos³uszeñstwo,  ubóstwo  i  czystoœæ
dla  Trójjedynego  Boga,   który   nas   zbawia.   Nosiciele  ¿yj¹cy  z  piêtnem  z³a  wyrz¹dzonego 
niewinnym   osobom   oferuj¹  jedynie  najprzeró¿niejsze  wynaturzenia,  zboczenia,  umocnienie 
monarchii  medialnej,   kontrolê  nad  mediami  i  likwidacjê  wszelkich  niewygodnych  mediów, 
szkalowanie   Koœcio³a,   niszczenie  ludzi  prawych  w³¹cznie  z  zabiciem, ... .   Bogu   dziêkujê, 
¿e   jest   niewielka   garstka   owiec   Bo¿ych,   które   nie   daj¹   zatruæ  siê  przez  niedorzeczne 
pogl¹dy  nastêpców  Judasza,  i  nie  boj¹  siê  te¿  oceniaæ etycznie treœci, które docieraj¹ do nas,
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tak¿e  do  samego  koñca  solidaryzuj¹  siê  one  z  cierpi¹cymi  i  umieraj¹cymi dzieæmi Bo¿ymi.

K  Czarnym  owcom,  które  pe³ne  zawiœci  i  gniewu  nieustannie  odrzucaj¹  Chrystusa,
i  w  nieprawoœci  i  wielkim  zhañbieniu  prowadz¹  ¿ycie  swe,   które   na   si³ê   pragn¹  przelaæ
na   wszystkie   owce   Bo¿e,   aby   one   by³y   uzale¿nione   od   ich   nad  wyraz  zniewolonych
i  zwyrodnieniowych  praw,  tak   bardzo  pragnê³abym  przekazaæ  ogrom nieskoñczonej dobroci 
i  s³odkoœci  Niebios,   gdzie   rozpalone,   mistyczne   promienie   Stwórcy   przeobra¿aj¹   dusze
zbawione  w  Niego,  tak¿e  one  kochaj¹  Pana  Niebieskiego  mi³oœci¹  Jego  i  lewituj¹  w Nim 
w  nieskoñczonoœciach  Jego,  co  niejednokrotnie doœwiadczy³a dusza ma, kiedy po opuszczeniu 
cia³a   we   œnie   lewitowa³a   ona   w  Bogu  w  s³odkich  wiecznoœciach  Jego.  W  najg³êbszych 
ciemnoœciach  dusza  ma  poznaje  prawdy  Chrystusa  ¿yj¹cego  w  sobie  i  Ojca  w  Synu  przez 
Ducha  Œwiêtego,  dlatego  te¿  ona  nie  idzie  ju¿  drog¹  poznania lecz drog¹ mi³oœci i wszystko 
widzi  w  czystym  widzeniu  bez  zas³ony.  Pragnê,  aby  poprzez  moje  mistyczne ksi¹¿ki, które 
z  czasem  wyjd¹  na  œwiat³o  dzienne,  ludzkoœæ  powróci³a  do  Boga  w Chrystusie, i aby nigdy 
nie  zastêpowano  sprawy  Boskie  -  ludzkimi,  a  nieskoñczone  -  skoñczonymi,  bo  przecie¿ to 
wo³a  o  pomstê  do  Nieba,  kiedy  sprawy  Bo¿e  rozpatruje  siê  z  punktu  widzenia  ludzkiego.

Jako  dzieci  Bo¿e  mamy  ¿yæ  nie  na  swój  sposób  i  nie  jak  œwiat  nam  nakazuje lecz 
wed³ug    praw   Bo¿ych,   dziêki   którym  wchodzimy  w  dobra  wy¿sze  tj.  w  dobra  duchowe.
Poprzez    Œwiêty    Chrzest   wszyscy   jesteœmy   powo³ani   do   œwiêtoœci,   tak¿e   powinniœmy 
d¹¿yæ  do  doskona³ej  wiêzi  z  Chrystusem,   i   we  wszystkim  zaufaæ  Mu,  bo  On  przemienia 
dusze    nasze   w   Siebie,   i   dziêki   Niemu   przechodzimy   z   ciemnoœci   wiary   do   œwiat³a 
Chwa³y  Niebieskiej,  o  czym  wiedz¹  bardzo  dok³adnie  uduchowione dzieci Bo¿e.  Aby dusze 
nasze  by³y  zbawione  mamy  z  ca³ym  oddaniem  pracowaæ  w  Bogu  i  znosiæ  wszelkie  trudy, 
cierpienia  i  troski  ziemskiej  pielgrzymki,  a  poza  tym  mamy  zawsze szukaæ  Zbawiciela  nie 
na  zewn¹trz,   tylko   w   sobie,   to   jest   w   twierdzy   duszy  swej,   a   kiedy  znajdziemy  Go, 
to   On   nigdy   nie   opuœci   nas  i  zawsze   bêdzie   prowadzi³   nas  drogami  Swymi,  które  s¹ 
przeciwstawne  grzesznej  doczesnoœci.    

Z   woli   najmi³osierniejszego   Zbawiciela   dusza  ma  ma  stycznoœæ  ze  œwiatem  Jego, 
tak¿e   trwam  w  skupieniu  w  sta³ej  ³¹cznoœci  z  Ukochanym  i  kontemplujê  Go  w  twierdzy
duszy   swej,   a   poprzez   modlitewne   pisanie  w  Imiê  Jego  ³agodzê  wewnêtrzne  bóle  Jego,
i  obecnie  podam  jeszcze  dwie  mistyczne  ³aski,  które  skopiujê  z  moich duchowych ksi¹¿ek,
aby  by³  bardziej  widoczny  obraz  duchowego  ¿ycia  mego. 

11 maja  2007 roku   w   pi¹tek,  kiedy  we  œnie  dusza  ma  opuœci³a  w  Bogu  cia³o,  to
momentalnie   na   rêkach   mia³a  ona  malutkiego  Jezuska,   który  towarzyszy³  jej  nieustannie, 
i  gdy  zaczê³a  ona   lewitowaæ   w   Przestworzach   Bo¿ych  z  Dzieci¹tkiem  Jezus,  to   raptem 
us³ysza³a  ona  wyraŸny  i  przenikliwy  g³os  z  Nieba,  a  mówi³o  do  niej  ca³e  Niebo: ¡  Córko
Bo¿a,   bêdziesz   opiekowa³a   siê   malutkim  Jezuskiem  a¿  do  samej  œmierci  twej. ¢  PóŸniej 
dusza   ma   musia³a   byæ   w   ciele,  b¹dŸ  by³a  poza  cia³em  ( tego  dok³adnie  nie  wiem ),  bo 
widzia³am  film  mego  ¿ycia  z  wyprzedzeniem  a¿  do  samej  œmierci  swej.   Malutki  Jezusek, 
nie  wiêcej  jak  9  miesiêcy  ca³y  czas  by³  przy  mnie:   przy   nauce  jêzyka  angielskiego,  przy 
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jedzeniu,  w  pracy ... ,  jak  i  przy  moich  lewitacjach.  Musia³am  bardzo uwa¿aæ na Dzieci¹tko 
Jezus,   bo  wiedzia³am,  ¿e  jak  opuszczê  Go  chocia¿by  na  chwilê,  to  zabije  siê  Ono,  tak¿e 
ca³y   czas   Jezusek   by³   na  moich  rêkach  czy  te¿  w  zasiêgu  mojej  rêki.  Czasami  by³o  mi 
niewygodnie  trzymaæ  Jezuska,  to  k³ad³am  Go  obok   siebie  i  uczy³am  siê  jêz. angielskiego, 
a  najbardziej  niewygodnie  by³o  mi  z  Nim  podczas  nieustannych  lewitacji  w  Przestworzach 
Bo¿ych   czy   te¿   nad   oceanami,   to   wówczas  za  spraw¹  Nieba  dusza  ma  znajdowa³a  siê 
w  mistycznym  wieñcu  Matki  Bo¿ej  z  Gwiazd  12 - tu, który by³ lekko rozszerzony, w którym 
czu³a  siê  ona  bardzo  bezpiecznie   z   malutkim   Panem   Jezuskiem,   i   wówczas  mog³a  ona 
swobodnie  lewitowaæ  z  Bogiem  i  w Bogu. W tym nadprzyrodzonym Maryjnym Wieñcu dusza 
ma  wraz  z  Panem  Jezuskiem  by³a  zwi¹zana mistycznym wêz³em Ducha Œwiêtego za  pomoc¹ 
którego  rozumia³a  ona  nadprzyrodzone  prawdy.

Opiekowaæ  siê  mam  malutkim  Jezuskiem  a¿  do  samej  œmierci  swej,  tzn. mam nieœæ 
ca³y  œwiat  na  swoich  rêkach,  o  czym  to  ju¿  pisa³am  czyli  mam  opiekowaæ  siê  duchowym 
Dzie³em   Bo¿ym,   do   którego   zosta³am   odwiecznie   powo³ana,   w   zwi¹zku  z  czym  mam
walczyæ  o  niego  do  samej  œmierci  swej   a¿  do  momentu, gdy bêdzie ju¿ otworzony przewód
badawczy  jego  w  Kongregacji  Nauki  Wiary,   tak¿e  jak  przysta³o  na  mistyczn¹  córkê  Pana
naszego  jestem  silna  w  Nim,  i  ta  cisza  na  duchowe przesy³ki me nie jest w stanie zatrzymaæ 
poczynañ  Umi³owanego  odnoœnie  do  nad  wyraz  agonalnego  Koœcio³a  Jego.

   26 maja  2007 roku  nad  samym  ranem  we  œnie  dusza ma spotka³a siê z dusz¹ Œwiêtej 
Tereski  od  Dzieci¹tka  Jezus,   która   patrzy³a   na   ni¹  dos³ownie  tak  samo,  jak  na  obrazku, 
który  otrzyma³am  od  Pustelniczki  Siostry  Miriam  od  Krzy¿a  zaraz  po œmierci mojej Mamy. 
Dusza   Œwiêtej   Tereski   od   Dzieci¹tka   Jezus   wie,   ¿e   ja  mistycznie  mam  opiekowaæ  siê 
Dzieci¹tkiem  Jezus,  i  ¿e  jest  mi  bardzo  ciê¿ko  na  duszy,  i  swoj¹  krótkotrwa³¹  obecnoœci¹ 
da³a  mi  ona  znak,  ¿e  czuwa  nad   dusz¹  m¹.  Dusza  moja przebywa³a z dusz¹ Œwiêtej Tereni
od  Dzieci¹tka  Jezus  w  wielkiej  œwiat³oœci  Bo¿ej  przez  parê sekund, bo póŸniej momentalnie 
obudzi³am  siê.

� Chrystus  umi³owa³   K o œ c i ó ³   i   wyda³  za  niego Samego Siebie, aby Go uœwiêciæ, 
oczyœciwszy  obmyciem  wod¹,  któremu  towarzyszy  S³owo,  aby  osobiœcie  stawiæ  przed Sob¹ 
Koœció³  jako  chwalebny,  nie  maj¹cy  skazy  czy  zmarszczki,  czy  czegoœ podobnego, lecz aby 
by³  œwiêty  i  nieskalany    ( Ef  5,  25 - 27 ),   dlatego  te¿  na  drodze  Œwiêtoœci  Najœwiêtszego 
w  wyzwolonej  prawdzie  Jego  ( J 8, 32 ),  bez  ¿adnych  ustêpstw  w  heroicznej  odwadze Jego 
pracujê  dla  umi³owanego  Koœcio³a  Jego.

W   Oceanie   Chrystusowego  Cierpienia  zjednoczona  z  Ukrzy¿owanym  na  modlitwie 
i  w dotkliwych cierpieniach swych widzê w Zbawicielu mnóstwo cierpienia, niesprawiedliwoœci 
i   zniewolenia   w   zagubionych   i   zatwardzia³ych   duszach,   które   w  otch³aniach  cierpienia 
przechodz¹  do  bezdennego  oceanu  œmierci,  w  którym  mieœci  siê  wiekuiste  potêpienie czyli 
piek³o.  Na  tych falach niesamowitego bezprawia prym wiedzie fikcyjny i nad wyraz zniewolony 
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    Strasburgu    wraz   z   naszym 
P o l s k i m    T r y b u n a ³ e m,    które    dopuœci³y    siê    ogromu   przestêpstw,   bo   przecie¿ 
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pseudosêdziowie  wydaj¹  wyroki  dostosowane  do  zak³amanej  promowanej  ideologii, a w tym
dopomagaj¹  im  zaæmione  ich  bezrozumne  serca  i   znikczemnione  myœli  przy  zamro¿onych
ich  sumieniach  czyli  podaj¹c  siê  za  m¹drych  stali  siê  g³upimi  ( Rz  1,  21 - 22 ).

“ W i e l c y ”   K o m i s j i    E u r o p e j s k i e j   nagminnie   ³ami¹   ³ami¹   prawa   nie
tylko   naturalne,   ale   przede   wszystkim   Bo¿e,   bo  przecie¿  rozmi³owani  s¹  oni  w  prawie
zabijania  poczêtych,  niechcianych  dzieci,  co  jest  bezprawnym  realnym wynaturzeniem, które
nie  ma  absolutnie  ¿adnego  usprawiedliwienia,   jedynie   tylko   usprawiedliwione   jest   przez
zwyrodnia³ych   sodomitów,   którzy   posunêli   siê   równie¿   do   takich   wynaturzeñ,   abyœmy
wszyscy  ¿yli  w  re¿imach  laickoœci  w  ideologiach  niesamowitych  zboczeñ, w których mo¿na
zawieraæ   zwi¹zki   czy   te¿   ma³¿eñstwa   tej   samej   p³ci,   zmieniaæ  p³eæ,  kobiety  mog¹  te¿ 
zap³adniaæ   siê   metod¹   in   vitro,    która    dla   popleczników   diab³a   jest   metod¹   leczenia
bezp³odnoœci,  poza  tym  popieraj¹  oni  z³odziejsk¹  prywatyzacjê,  ... ,  co  wszystko to wp³ywa 
destrukcyjnie  na  narody  w  tej  ich  cywilizacji  ob³udy,  k³amstwa,  zdrajców,  kaŸni  i  œmierci, 
która  niczym  nie ró¿ni siê od ideologii hitlerowskiej, stalinowskiej, ... , czy te¿ marksistowskiej. 
 

K o m i s j a    E u r o p e j s k a    zafundowa³a   sobie   adekwatny  do  siebie  nad  wyraz
zniewolony   T r y b u n a ³    P r a w    C z ³ o w i e k a,    który  w  jednoosobowym  sk³adzie,  co 
jest  poœmiewiskiem  na  skalê  miêdzynarodow¹  knebluje  niewygodne  sprawy  czyli  gwa³ci  je
cudzo³o¿¹c  z  nieprawd¹,  pragn¹c  aby  w  tej  nieludzkiej  dyktaturze zmieniæ oblicze tej ziemi,
abyœmy  wszyscy  wykorzenieni  z  wiary  katolickiej myœleli sodomistycznie tak jak oni, tarzaj¹c
siê  w  ich  b³otach  i  smrodach  tego  wynaturzonego  ateistycznego  stylu  ¿ycia,   który  na  si³ê
nam  propaguj¹  na  ich  potêpieñczej  drodze,  która  prowadzi do raju zboczenia czyli do piek³a.

Z  woli  Pana  mego  obecnie  skopiujê  proroczy  sen z duchowej ksi¹¿ki mej pt.: “ ¯ycie 
mistyczne Anny Flak na ciernistej i mi³osnej drodze œwiêtoœci ”, czêœæ 2 - ga  z  rozdzia³u  nr. 12,
który jest  wiernym odzwierciedleniem tej obecnej Sodomy i Gomory pe³nej najprzeró¿niejszego
plugastwa,   gdzie   nagminnie   kwitnie   propaganda   wywrotowych   sekt,  religii,  seksualnych
zboczeñ, ... ,   co   jest   œmiertelnym   zagro¿eniem   dla  istot  ludzkich,  a  przy  tym  wszystkim 
na³o¿ony  jest  mediom  kaganiec  cenzury, gdzie przemawia prawda, zdrowy rozs¹dek i wolnoœæ 
debaty  publicznej,  tak¿e  w  epoce  œmierci,  która  boryka siê z ubóstwem, przemoc¹ i wojnami 
nie  mo¿e byæ najmniejszej mowy o doskona³ym i mi³uj¹cym œwiecie, który pochodzi z Ojczyzny 
Niebieskiej.

� 15 paŸdziernika 2009 r.  we  œnie  widzia³am  mnóstwo fundamentalistów i fanatyków
religijnych,    którzy    palili    katolickie   koœcio³y   i   mordowali   katolików,   tak¿e   s³ysza³am
przeraŸliwe  krzyki  i  jêki,  i  kiedy  obudzi³am  siê,  to  jeszcze  s³ysza³am jêki, jakby zza œwiata, 
a  kiedy  ponownie  zasnê³am,   to  widzia³am  jeszcze  wiêcej  jak  poprzednio fundamentalistów 
i  fanatyków,  ale  tym  razem  od  zabijania  nienarodzonych  dzieci, którzy bezkarnie i w sposób 
okrutny  na  potêgê  zabijali  maleñstwa  w  p³odach  matek,  czy  te¿  nawet  tu¿  po urodzeniu. 

¯yjemy  w  œwiecie,  gdzie  oœrodki  libertyñsko - lewackie nie maj¹ podstawowej wiedzy 
o  prawdach  nie  tylko  Bo¿ych,  ale  równie¿  o  prawdach  œwiata  doczesnego,  dlatego  te¿  nie 
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informuj¹  oni  rzetelnie  narody  o  niewygodnych  prawdach   oraz  na  potêgê  blokuj¹  wolnoœæ 
s³owa  swoim  potê¿nym  systemem  niszczenia,   który   pos³uguje   siê   k³amstwem,   przez   co
pomawiaj¹  bezkarnie  osoby,   a   poza  tym  w  s¹dzie  dzia³aj¹  oni  za  zamkniêtymi  drzwiami, 
bo  boj¹  siê,  aby  prawda  nie  wysz³a  na   œwiat³o  dzienne.   Nie  ma  ¿adnej  mi³oœci bez Boga
i   ca³a   ludzkoœæ   musi   ¿yæ   jedynie  wed³ug  praw  naturalnych,   bo  przecie¿  nic  nie  mo¿na 
zrobiæ  wbrew  prawu  Bo¿emu,  które  ma  na  celu  dobro  ka¿dej  duszy.

Król  Chwa³y,  który  mi³uje  wszystkie  dusze  nasze,   i    który   jest   wzgardzony  przez 
œwiat   niezmiernie   boleje,   ¿e   zosta³   podkopany   fundament   œwiêty   czyli   wiara,   Koœció³ 
Bo¿y,   dlatego   te¿   zes³a³   moj¹   nadprzyrodzon¹  misjê  na  obecne  zdemoralizowane  czasy, 
która   ma   zaowocowaæ  wieloma  powo³aniami.   Nasz  najukochañszy  J e z u s   C h r y s t u s, 
którego   dzia³alnoœæ   na   ziemi   by³a  najczystszym  kryszta³em  jest  wzgardzony,  zapomniany 
i   zaniedbany  prawie  we  wszystkich  owcach  Swych,   które  znajduj¹  siê  na  krawêdzi  ¿ycia 
i   œmierci,   dlatego   te¿   dusza   moja   roz¿arzona   mi³oœci¹   Ukochanego   swego   nie   szuka 
przyjació³  ziemskich,  którzy  opuszczaj¹  w  biedzie,  tak  jak  i zreszt¹ opuœcili Ukrzy¿owanego 
Niebios,   ale  odpoczywaj¹c  w  Panu  swym  ona  pragnie  ukoiæ  ból  Jego.   Wszystkowiedz¹cy 
i  mi³osierny  Król  Niebios, któremu jestem wierna we wszystkim dobrze wie, ¿e ja niezmiernie 
mêczê  siê  z  ludŸmi,  którzy  mi³uj¹  przemijaj¹cy  œwiat,  i  bez jêzyka mi³oœci oczekuj¹ mi³oœci 
od   œwiata,   a   ponadto  na  potêgê  promuj¹  wyzbycie  siê  chrzeœcijañskich  ¿yciowych  zasad. 
Wiadomo,   ¿e   powaby   ¿ycia   œwieckiego   nie   interesuj¹   mnie   i   mam   je   za   nic,  tak¿e 
charyzmatycznie  pracujê  dla Ewangelii Chrystusowej i jêzykiem mi³oœci, jêzykiem mistycznym, 
tzw.  jêzykiem  misterium  piszê  w  Imiê  Jezusa  Chrystusa,  aby wydaæ  owoc  Bo¿y.

Niezmiernie  ciê¿ko  ¿yje  siê  mi,  kiedy  w  obecnej  dobie  czasów  bronienie przykazañ
Bo¿ych   sta³o   siê   s¹downie  karalne,   bo   przecie¿   nienarodzone   dzieci  w  krematoryjnych
p³odach   matek  nie  maj¹  ¿adnego  prawa,   tak¿e  ich  ludobójstwo  jest  chronione  doczesnym 
prawem,  ponadto  istnieje  przeokropna  cenzura  i  poprawnoœæ  polityczna w dobrych sprawach 
Bo¿ych,  tak¿e  te  wszystkie  pseudowartoœci  wo³aj¹  o  pomstê  do  Boga.  W rêkach moich jest 
wiara   Bo¿a,  i  z  pomoc¹  Opatrznoœci  Bo¿ej  poprzez  mi³oœæ  i  cierpienie  wszystko  pojmujê 
i  wszystko  te¿  dosiêgnê,   bo   wiara   Bo¿a  wszystko  przenika  i  zaprowadzi  duszê  moj¹  do 
wiekuistej  szczêœliwoœci.

Boski  i  Najwy¿szy  Kap³an  Niebieski,  Jezus Chrystus dobrze wie, ¿e córka Jego Anna
Aniela  Flak  nad  wyraz  têskni za Nim,  dlatego te¿ udziela jej sowicie mocy Swej, która sp³ywa 
z  mi³osiernego  Serca  Jego,   i   mimo,   ¿e   ona   jest   tylko   j e d n a   w   swoim  odwiecznym 
powo³aniu,   ale   przecie¿  ona  bojaŸliwa  nie  jest,   bo  oparta  jest  o  ska³ê  Jego,  a  poza  tym 
dusza  jej  jest  w  Nim  i  z  Nim,  tak¿e  nie  licz¹  siê  nierównomierne  si³y  w  jej misji, ¿e ona 
przeciwstawia  siê  olbrzymim  si³om  politycznym,   które   neguj¹  istnienie  duchowego  œwiata 
i  promuj¹  wywrotowy  styl  ¿ycia,   czego  dowodem  s¹  zmasowane  kampanie  propagandowe 
na  rzecz  ateistycznego  œwiata,  w  którym  ma  siê  zdeformowane  sumienia,  które nie potrafi¹ 
ju¿  odró¿niæ  dobra  od  z³a.   Najcierpliwszy   Nauczyciel   Niebieski   niejednokrotnie  wyrywa³ 
mnie  ze  szponów  szatana,  abym  poprzez  Sakrament  Pokuty  i  Eucharystii  w  wolnoœci Jego 
mog³a   kroczyæ   drog¹   dobra   i   prawdy   do   wiekuistej   œwiat³oœci,  aby  dusza  moja  mog³a
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 radowaæ  siê  chwa³¹  wiecznego  zmartwychwstania  Jego  w  umi³owanej  OjczyŸnie  Jego.

Moje  mistyczne  ksi¹¿ki  z  zakresu  teologii  duchowoœci  mistycznej,  to walka ze z³em, 
i  one  uderzaj¹  we  wszystkich  europejskich  parlamentarzystów,  we wszystkich rz¹dz¹cych na 
ca³ym   œwiecie,   jak   i   we   wszystkich   wrogów  Jezusa   Chrystusa,  który  tak  bardzo  cierpi 
w  ka¿dej  duszy  ka¿dego  dziecka  Swego.  Poza  tym  one  s¹  wielkim  lekarstwem na choroby 
ducha,  tak¿e  zdajê  sobie  sprawê  z  tego,  ¿e  to  co  ja  piszê,  to  wiele spraw przerasta ludzkie 
kompetencje,  a  poza  tym  lewaccy  ateiœci,  którzy  wiod¹  prym  w  praniu mózgów najchêtniej 
utajniliby  moje  odwieczne  powo³anie,  bo  treœæ  moich  ksi¹¿ek jest wielkim szokiem nie tylko 
dla  nich,  ale  równie¿  dla  wszystkich  decydentów  z³a,   którzy   nadzoruj¹  nad  œwiadomoœci¹ 
ludzk¹  i  promuj¹  ideologie,   które   wo³aj¹  o  wielkie  mi³osierdzie  do  Boskiego  Oblubieñca, 
z  którym  dusza  ma  tak  czêsto  kontaktuje  siê,  i  którego  te¿  czêsto  widzi  twarz¹  w Twarz, 
gdy  podczas  snu  opuœci  ona  w  Nim  czasoprzestrzeñ.  

Ka¿dy   dzieñ   przemijaj¹cej   pielgrzymki   zbli¿a   mnie  do  granicy  wiecznej  œmierci, 
gdzie  dusza  ma  nareszcie  zrzuci  pow³okê  cielesnego  wiêzienia,  i  z  radoœci¹ w Bogu bêdzie 
ona  pojmowa³a  niedostêpne  tajemnice Królestwa Niebieskiego, które przepojone s¹ przes³odk¹ 
mi³oœci¹  Pana  Niebieskiego.  Boski  Oblubieniec  z  najwiêksz¹ mi³oœci¹ i ³askawoœci¹ realizuje 
Dzie³o Swe,  do  którego  dusza  ma  zosta³a  odwiecznie  powo³ana, tak¿e w pokorze w twierdzy 
duszy  swej  kontemplujê  Umi³owanego  swego,  który  niepojêt¹  radoœci¹, mi³oœci¹ i moc¹ Sw¹
przygotowuje  j¹  do  wiecznej  œwiat³oœci.

D r o g a   E m i n e n c j o,   p³ynê  na  statku  Boleœci  i  Mi³oœci  Bo¿ej wœród sztormów, 
aby  dusza  ma  mog³a  dobrn¹æ  na  ca³¹  wiecznoœæ  do  Portu  Zbawienia.   Rozko³ysany   statek 
Bo¿y  z  ledwoœci¹  utrzymuje  równowagê,  aby  nie  przechyliæ  siê,   co  równoznaczne  by³oby 
z  moim  utopieniem,  to znaczy z przedwczesnym koñcem ziemskiej pielgrzymki mej.  Wstrz¹sy 
statku  Bo¿ego  s¹  tak  wielkie,  ¿e  z  trudem  trzymam  siê  burty  statku. Wœród tych sztormów
Królestwa  Niebieskiego  mam  te¿  i  wiele  ³ask  Bo¿ych,  które  daj¹  mi  si³ê,  aby przetrzymaæ 
moj¹  drogê  krzy¿ow¹  zgodnie  z  odwiecznym  Planem  Bo¿ym.  I  im wiêksza jest si³a uderzeñ
fal  o  statek  mistyczny  mojego  ¿ycia,   tym   wiêcej   mam   si³y   za  spraw¹  Ducha  Œwiêtego,
w  zwi¹zku  z  czym,   gdy   dalej   nie  otrzymam  odpowiedzi  od  Waszej  Eminencji  mówi¹cej
o   wszczêciu   przewodu   badawczego  nadprzyrodzonej  misji  mej,  to  ju¿  wkrótce  ponownie
wyœlê  list  do  Waszej  Eminencji,   w   którym   znowu   odrobinê   odkryjê   niewielki   skrawek
tajemnic  Królestwa  Niebieskiego  na  podstawie  prze¿yæ  duszy  mej,   która   w   Panu  naszym
poznaje  niepojêtoœci  Jego,  które  odwiecznie  by³y  przeznaczone  na  ni¹.  

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 i Przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej,  i  gdy  tylko  otrzymam 
dowód  nadania  tych  wysy³ek,   to   wszystkie   te   listy   znajd¹   siê   równie¿   na   mej  stronie 
internetowej,  która  przekroczy³a  ju¿  265 000  odwiedzin.    

                                                                                          Szczêœæ  Bo¿e !                             
                                                  Anna  Aniela  Flak                           
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