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Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus !
Drogi Ojcze Œwiêty, z woli najmi³osierniejszego Wszechmocnego 13 marca 2013 roku
zosta³ Ojciec wybrany na Papie¿a i to w miesi¹cu moich urodzin (ur. 30. 03. 1953 r.), i jak
dotychczas ani za pontyfikatu Waszej Eminencji, do której to ju¿ kierujê 20 - t¹ wysy³kê
w sprawie nadprzyrodzonej misji mej, która odwiecznie by³a przeznaczona na duszê m¹, ani
te¿ za pontyfikatu Benedykta XVI - go, emeryta, do którego wys³a³am 21 duchowych przesy³ek
nie dosta³am absolutnie ¿adnej rzeczowej odpowiedzi, tak¿e jak widaæ w tej Stolicy Apostolskiej
nie dzieje siê dobrze, skoro tak bardzo ignorowane s¹ moje duchowe ksi¹¿ki oraz listy, które
bardzo czêsto pisane s¹ w formie publikacji. Tak ja Wasza Eminencja zosta³a wybrana
na Papie¿a w marcu, tak te¿ 30 marca 2005 roku, w dniu moich urodzin Œwiêty Jan Pawe³
II - gi mia³ ostatni¹ oficjaln¹ audiencjê czyli mamy widzialne znaki czasu od niewidzialnego
Stwórcy, bo przecie¿ najwy¿sza tajemnica Wcielenia by³a ukryta w symbolach i znakach,
tak i duchowe Dzie³o Pana mego, które prowadzê w Nim ukryte jest w b³ogos³awionych,
œwiêtych znakach czasu, które s¹ jako strumienie wody ¿ywej ( J 7, 38 ), pochodz¹cymi
z Nieba czyli s¹ one znakami aprobaty do odwiecznego Dzie³a Jego.
Urodzi³am siê za pontyfikatu Piusa 12 - go, który podobnie jak ja urodzi³ siê w tym
samym miesi¹cu, bo 2 marca 1876 r., natomiast 2 marca 1939 r. w wieku 63 - ech lat zosta³
papie¿em, a w³aœnie w tym te¿ wieku umiera mój pierwszy rodzic czyli mój Tata. W wieku
63 lat zasn¹³ w Bogu równie¿ ks. abp. Józef ¯yciñski, pasterz mojej archidiecezji lubelskiej,
który by³ wielk¹ osobowoœci¹ polskiego episkopatu, i którego bardzo, ale to bardzo ceni³am
sobie, i je¿eli mam byæ szczera, to najbardziej ze wszystkich ksiê¿y arcybiskupów w Polsce,
bo on nie tylko przewy¿sza³ swoj¹ wiedz¹ wielu ksiê¿y, ale ka¿de zdanie wypowiadane
przez niego, przynajmniej to co ja s³ysza³am i czyta³am by³o przepojone wielk¹ m¹droœci¹,
tak¿e to by³a wielka charyzma, która zdarza siê raz na 100 lat. Obecnie i ja dobi³am do
63 - go roku ¿ycia mego, i ca³e moje powo³anie powoli urzeczywistni³o siê w Panu naszym,
który w duchu mi³oœci i prawdy Swej przeprowadza³ mnie w Sobie poprzez najprzeró¿niejsze
cierpienia i przeciwnoœci czyli pod¹¿a³am i pod¹¿am œwietlistym szlakiem Stwórcy odwiecznie
przeznaczonym na dusz¹ m¹, na którym sama z siebie nic nie mogê uczyniæ, ale tylko
dziêki Panu memu i to w pe³nej prawdzie Jego.
Ten pierwszy papie¿ na mej drodze krzy¿owej tj. czcigodny S³uga Bo¿y Koœcio³a
katolickiego Pius 12 zmar³ 9 paŸdziernika 1958 r., kiedy to 27 lat póŸniej moja moralna
krzywda z bezprawnym nie nadaniem mi stopnia doktora po obronionej wczeœniej pracy
doktorskiej sta³a siê fundamentem Dzie³a Bo¿ego, które za cenê bia³ego mêczeñstwa prowadzê
z pe³nym oddaniem w Umi³owanym, co jest ukrytym znakiem czasu odciœniêtym na mej
drodze œwiêtoœci, bo przecie¿ prowadz¹c tak wielkie Dzie³o Niebios wiele znaków ukrytych
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du¿o wczeœniej pisa³am na ten temat, tym bardziej, ¿e mój Tata 9 paŸdziernika 1953 r.
otrzyma³ I - wszy stopieñ ze specjalnoœci pedagogicznej na Wydziale Nauk Humanistycznych
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Boski Oblubieniec za wstawiennictwem Ró¿y Duchowej Maryi pozwoli³ mi w wieku
63 lat jak najgruntowniej zakoñczyæ duchowe Dzie³o Swe dla dobra owiec Swych, które
jest ju¿ zakoñczone pod wzglêdem pisemnym wraz z ostateczn¹ ju¿ korekt¹, któr¹ zakoñczy³am
9 lutego 2016 roku, tak¿e wszystko dopracowa³am w moim odwiecznym powo³aniu nanosz¹c
te¿ drobne niedoci¹gniêcia na mej stronie internetowej i na mym profilu, a przewa¿nie by³y
to jedynie b³êdy literowe, które absolutnie nie rzutowa³y na drogocenn¹ wartoœæ owocu Bo¿ego,
jedynie tylko powodowa³y mniejszy smak tego nadprzyrodzonego owocu. Je¿eli pojawi³yby
siê jakieœ b³êdy, to tylko takie, które ju¿ faktycznie nie zauwa¿y³am, a mog¹ to byæ
jedynie takie b³êdy, ¿e jest inna literka ni¿ powinna byæ, brakuje jakieœ literki lub literka
za du¿o, ale co najwa¿niejsze nie ma b³êdów dogmatycznych, ani te¿ stylistycznych, co
jest najwa¿niejsze w procesie badania i próbowania tego nadprzyrodzonego owocu.
D r o g a E m i n e n c j o, 9 paŸdziernika 2016 roku ju¿ definitywnie zakoñczê
Dzie³o Boskiego Odkupiciela czyli brakuje mi tylko 3 duchowe wysy³ki do Watykanu, aby
zakoñczyæ Dzie³o Niebios na 44 - ech wysy³kach zarówno do Waszej Eminencji, jak i do
Benedykta XVI - go, emeryta, dlatego te¿ kontempluj¹c Umi³owanego nieustannie dzia³am
w Nim, w zwi¹zku z czym nie brakuje mi odwagi, ani te¿ si³y, aby poœwiêciæ siê
w wype³nianiu testamentu Stwórcy wzglêdem duszy mej, który byæ mo¿e w³aœnie w wieku
mych 63 - ech lat zabierze duszê m¹ do Siebie na wieczne odpoczywanie w Sobie.
Najsprawiedliwszy i najmi³osierniejszy Stwórca, Pan czasu i historii wspomaga mnie
w kontemplacyjnym Dziele Swym, dziêki któremu wprowadzi³am ju¿ ostatnie doszlifowania,
aby Dzie³o Jego nabra³o najidealniejszej mocy Jego, co równoznaczne jest z wype³nieniem
woli Jego we mnie, tak¿e dopiero 44 - ta wysy³ka do Watykanu bêdzie ju¿ dope³nia³a
i jednoczeœnie koñczy³a duchowe Dzie³o Pana mego, które odwiecznie zosta³o przeznaczone
na duszê m¹ czyli w³aœnie t e r a z nast¹pi³a pe³nia czasu na otwarcie jego badawczego
procesu w Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie, którego koñcowy werdykt i tak zapadnie
wiele lat po œmierci mej. Tak szczerze mówi¹c ta bezduszna cisza na wysy³ane duchowe
wysy³ki me do Watykanu pracowa³a na wielk¹ korzyœæ Dzie³a Ukochanego, bo wszystko to
dopingowa³o mnie, aby jak najlepiej zakoñczyæ je na Chwa³ê Królestwa Niebieskiego, tak¿e
zjednoczona z Chrystusem p³ynê na najg³êbszych g³êbiach Boskiego Oceanu Jego odwa¿nie
wype³niaj¹c misjê sw¹, na któr¹ nadesz³a pe³nia czasów, na co wskazuj¹ tak liczne znaki
czasu, które odczytujê w Duchu Œwiêtym, który prowadzi mnie do pe³nej prawdy Pana
naszego, i wszystkie znaki czasu odnoszê do Ukochanego rozpatruj¹c je w majestacie
Jego czyli odczytujê wszystkie znaki czasu tak, jak dawniej Prorocy odczytywali wydarzenia
z historii zbawienia.
Wola Bo¿a duszê moj¹ ustanowi³a odwiecznie do wejœcia w duchowe tajemnice
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Krwi Chrystusa, która odkupi³a nas, w obecnych czasach staje siê mo¿liwe ods³oniêcie nie
tylko wielowiekowej tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, ale równie¿ i innych tajemnic Bo¿ych,
poniewa¿ nast¹pi³a pe³nia czasu, tak¿e bramy piekielne nie przemog¹ nadprzyrodzonego,
Bo¿ego zadania (Mt 16, 18), które wykonujê z woli Bo¿ej, bo przecie¿ dziêki Opatrznoœci
Bo¿ej kierowana jestem zawsze we w³aœciwym kierunku, i wraz z Koœcio³em wspó³dzia³am
w budowaniu Mistycznego Chrystusowego Cia³a.
W niepojêtym œwiecie Pana naszego s¹ takie tajemnice Bo¿e, ¿e ¿adna dusza je
nie ods³oni i to nigdy, ¡ bo to co Boskie nie zna nikt, tylko Duch Bo¿y ¢ ( 1 Kor 2, 11 ),
a je¿eli chodzi o tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego, to Sam Bóg wskaza³ mi drogê do tak
wznios³ego, nadprzyrodzonego celu, ¿e posz³am od razu, bez ¿adnych oporów, i nigdy nie
traci³am nadziei w tak trudnej drodze na Chwa³ê Bo¿¹, bo wiedzia³am w Ukrzy¿owanym,
¿e byæ gotowym do poznania i ods³oniêcia œwiatu tej nadprzyrodzonej tajemnicy, to znaczy
mieæ udzia³ w mêce i œmierci Jego, i zagubiæ siê w Trójcy Przenajœwiêtszej, aby byæ
poddanym dzia³aniu Bo¿emu i odpowiadaæ na wszelkie natchnienia.
Trójjedyny Bóg objawia duszy mej tajemnice nadprzyrodzone jako suwerenny Pan
Stworzenia, i tak jak Pan Jezus narodzi³ siê z Dziewicy, gdzie pominiête by³y wszelkie
prawa przyrody, tak i dusza moja z woli Bo¿ej pomija ziemskie prawa i wchodzi w œwiat
niewidzialny, tak¿e w tak wielkim duchowym Dziele Kap³ana Niebieskiego dusza moja jest
poœredniczk¹ miêdzy Bogiem a grzesznikami, i poprzez boleœæ, mi³oœæ i rany Zbawiciela
zd¹¿a ona do Przenajœwiêtszego ród³a ¯ywota, gdzie sprawiedliwi bêd¹ zbawieni.
Jako byt, który ¿yje w okreœlonym i ograniczonym czasie wchodzê z woli Bo¿ej
w œwiat pozaczasowy, nieograniczony, który nie podlega zniszczeniu, i ja jako byt
skoñczony zale¿ê i nale¿ê w ca³ej zupe³noœci od bytu samoistniej¹cego, to jest od Boga,
na którego zda³am siê absolutnie we wszystkim, tak¿e moja nieustanna walka o dokoñczenie
duchowego Dzie³a Niebios dobiega ju¿ koñca w tym przemijaj¹cym, ograniczonym œwiecie,
gdzie Chrystus niewinnie przela³ tyle krwi, aby po od³¹czeniu siê duszy mej od cia³a mog³a
ona przejœæ na ca³¹ wiecznoœæ do Ojczyzny Niebieskiej.
Zd¹¿am myœl¹, sercem do ofiary ca³kowitej, aby osi¹gn¹æ cel Bo¿y bez pociech
ziemskich, tak¿e im bli¿ej jestem celu tj. zakoñczenia misji mej, która te¿ zakoñczy siê
ziemskim pielgrzymowaniem mym, tym lepiej i g³êbiej rozumiem nieskoñczone mi³osierdzie
Bo¿e w stosunku do duszy mej, i skoro Trójca Œwiêta i Arka Przymierza Maryja postawili
mi na mojej drodze doskona³oœci tak wielkie zadanie do wype³nienia, to wiadomo, ¿e u¿yczyli
te¿ si³, œwiat³a i ³ask dla duszy mej, abym szczêœliwie i godnie doprowadzi³a Ich Dzie³o
do szczêœliwego koñca, które jak na obecn¹ dobê czasu zakoñczy³am je i to do ka¿dej
litery S³owa Pana naszego ( J 4, 34 ).
Na swojej ciernistej i duchowej drodze œwiêtoœci nieustannie jednocz¹c siê z Panem
swym obecnym w Œwiêtej Eucharystii, w pokorze Jego s³owem i ¿yciem dajê œwiadectwo
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poznania prawdy Jego ( 1 Tm 2, 4 ), w zwi¹zku z czym s³ucham jedynie S³owa Bo¿ego
i zachowujê je w sercu i duszy (£k 11, 28) id¹c za wiecznym Pasterzem, który ma s³owa
¿ycia wiecznego ( J 6, 68 ), aby w Duchu i Prawdzie Jego wykonaæ wolê Jego, do której
zosta³am pos³ana (J 20, 21) wg. s³ów znanej pieœni: ¡ Pos³a³eœ Ojcze mnie na d³ugi szlak.
Pos³a³eœ mnie na krañce tego œwiata, gdzie w samotnoœci serce nieraz ³ka i opuœciæ ka¿e
ojca, matkê, siostrê ... . Pos³a³eœ mnie do serc z zawiœci twardych, do oczu œlepych, zaciœniêtych
r¹k, gdzie trzeba serc gor¹cych i ofiarnych. ¢
¯yjê jedynie Boskim Oblubieñcem i oddycham te¿ w Nim, i proszê Go, aby
dopomaga³ mi w jak najgodniejszym przekazywaniu odwiecznego pos³annictwa Jego, dziêki
któremu wesz³am w orbitê nieskoñczonoœci i dusza ma rozprzestrzenia siê w Bogu,
i wytrwale zanurza siê w g³êbiny Bo¿e, i podobieñstwo moje ze Zbawicielem staje siê
coraz bardziej wyraŸniejsze, a zjednoczenie coraz œciœlejsze, tak¿e na swej drodze krzy¿owej
skupiona jestem w Panu, w którym mo¿na znaleŸæ wszystko, dlatego te¿ w wielkim milczeniu
i nadziei, w duchu powo³ania karmelitañskiego wykonujê swoje odwieczne zadanie, zd¹¿aj¹c
nieustannie do wiecznej, bezmiernej samotnoœci. W œwiêtej samotnoœci, w b³ogos³awionych
ciemnoœciach ja nie jestem sama (J 8, 16), Ten, który pos³a³ mnie jest ze Mn¹, i On zawsze
czyni to, co podoba siê Mu (J 8, 29), tak¿e w wielkim oderwaniu i w wolnoœci Jego wypala
On w duszy mej wszystko to, co nie jest Nim i przeobra¿a j¹ w Siebie, doprowadzaj¹c j¹
do wiecznoœci, do Otch³ani Mi³oœci Swej, gdzie ¿yje siê pokojem i jednoœci¹.
Na duchowej i nad wyraz wyboistej drodze mej wszelkie wstrz¹sy i burze wewnêtrzne
pozwalaj¹ mi zdecydowanie i z ca³¹ œwiadomoœci¹ umieraæ ze Stwórc¹, i w ca³kowitym
oderwaniu od wszystkiego przejœæ w jedyn¹ jednoœæ, któr¹ jest nasz mi³osierny Bóg, który
poprzez ³askê Sw¹ nieustannie wci¹ga mnie w Otch³añ Boskiej Istoty Swej i wynosi duszê
m¹ poza granice Swe, gdzie nie ma ju¿ niczego prócz Niego, tak¿e dusza ma przebywaj¹c
w otch³ani niepojêtej Nieskoñczonoœci nie ginie i nie unicestwia siê, jedynie wielbi Stwórcê.
Idê za powiewem powietrza Bo¿ego, i coraz lepiej i g³êbiej poznajê Boga oraz
tajemnice odwiecznie przeznaczone na duszê m¹, które zawarte s¹ w Nim, i nic i nikt nie
odbierze mi odwagi, tak¿e z godnoœci¹ i z poddaniem niosê swój twardy los, i nie mogê
te¿ nic innego robiæ, bo przesta³abym byæ sob¹. W ¿adnym momencie ¿ycia swego nigdy
nie straci³am ufnoœci w kierownictwo Bo¿e, bo przecie¿ Bóg jest mi³osierny, litoœciwy
i bogaty w ³askê i wiernoœæ (Wj 34, 6), i prowadzi mnie do Siebie, tak¿e z woli Pana mego
wg³êbiam siê w wielkie misterium Paschy Wielkanocnej i s³ucham g³osu Jego ( J 18, 37 ),
id¹c nieprzerwanie do ¿ycia wiecznego ( J 17, 3, 6 - 8 ).
Duchowe Dzie³o Pana mego, które prowadzê w Nim z pomoc¹ i w towarzystwie
Królowej Rodziny, Maryi jest wielkim znakiem nadziei dla ca³ego Koœcio³a i œwiata, dlatego
te¿ gorliwie i wielkodusznie wype³niam mi³osn¹ misjê sw¹, aby by³a ona jak najwierniejszym
objawieniem Ukochanego, tak¿e nikt nie przeszkodzi mi w jej wype³nieniu, bo przecie¿
wykonujê j¹ na Chwa³ê Królestwa Niebieskiego.
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Dzie³em Jego, tak¿e dusza ma niezale¿na od ob³udnej poprawnoœci politycznej, która ma
miejsce jedynie w bezdusznym sodomistycznym œwiecie, kontempluje niepojête i niezg³êbione
tajemnice Pana swego, który da³ nam pokój i wieczne zbawienie. W przedziwnej obecnoœci
Trójcy Œwiêtej i Bogurodzicy Maryi wesz³am w Ich wiedzê przewy¿szaj¹c¹ wszelk¹ wiedzê,
w zwi¹zku z czym Ich opiekuñcza ³aska nigdy mnie nie opuœci i wszystko zwyciê¿ê z Nimi,
aby mog³y wype³niæ siê odwieczne Ich wyroki dla dobra ca³ej zdeprawowanej ludzkoœci,
która nie odwo³uj¹c siê do chrzeœcijañskich tradycji ¿yje jedynie bez jakichkolwiek idea³ów,
gdzie panuje chciwoœæ, przewrotnoœæ, pycha i g³upota ( Mk 7, 21 ). Jedynie w duchowoœci
chrzeœcijañskiej mo¿na dojœæ do ca³kowitego zjednoczenia ze zmartwychwsta³ym Panem
naszym, który poprzez ca³y rok liturgiczny jaœnieje niepojêt¹ œwiat³oœci¹ Sw¹.
Z pomoc¹ Pasterza Niebieskiego ¿yjê charyzmatem Jego pisz¹c duchowe teksty w Nim,
a poniewa¿ odczuwam ogromne pragnienie mi³osiernej mi³oœci Jego, dlatego te¿ w tekstach
swoich z pe³nym oddaniem g³oszê paschalne misterium Jego, abyœmy wszyscy ¿yli w doskona³ej
mi³oœci w pe³ni ¿ycia chrzeœcijañskiego, co pozwoli nam wejœæ jak najszybciej na drogê
nawrócenia, aby szanowaæ bliŸnich i razem z nimi pod¹¿aæ do wiekuistego zbawienia.
Powinniœmy wszyscy zdobyæ siê na heroizm ofiary, aby zatriumfowa³a sprawiedliwoœæ i mi³oœæ,
co wszystko to przyczyni siê do umocnienia wolnoœci i pokoju na ca³ym grzesznym œwiecie.
W nadprzyrodzonej misji mej odwa¿nie g³oszê dobr¹ nowinê Pana naszego, nie boj¹c siê
zap³aciæ wysok¹ cenê za dobro, które czyniê dla owiec Ukochanego, które ¿yj¹ w okowach
z³a i grzechów, w zwi¹zku z czym nie ma w nich cech g³êbokiego cz³owieczeñstwa i nie
s¹ te¿ oni przenikniêci prawdziwymi wartoœciami, dlatego te¿ bezgranicznie modlê siê za nich
ufaj¹c Niepokalanej, ¿e wprowadzi ich w wiekuist¹ radoœæ i mi³oœæ Syna Swego, aby mogli
oni zacz¹æ nawracaæ siê ku radoœci Oblubieñca naszego na Chwa³ê Królestwa Jego.
Z pomoc¹ niepojêtej ³aski Nieœmiertelnego jestem nad wyraz wiernym œwiadkiem
Jego, tak¿e w niewidzialnym œwietle Jego dokonuje On wielkie dzie³a we mnie, abym dawa³a
œwiadectwo o Nim wszystkim grzesznym owcom Jego, którzy maj¹ byæ jako pielgrzymi
wiary, która dope³nia w nas to, co jest niepojête dla zmys³ów (Œwiêty Tomasz z Akwinu).
W tajemnicy prawdy i mi³oœci Najœwiêtszego poprzez rozleg³y ocean dziejów wesz³am w Boski
Ocean, który znajduje siê w niegasn¹cym œwietle Niebios, tak¿e w radoœci i wolnoœci Pana
naszego w ¿arliwej kontemplacji otworzy³am siê na przysz³oœæ, aby poprzez misjê sw¹ ocaliæ
wiele owiec Pasterza Niebieskiego, który da³ mi dar wytrwa³oœci w Dziele Swym. Na mojej
drodze doskona³oœci robiê wszystko cokolwiek Pan mi powie ( J 2, 5), tak¿e z ca³¹ pokor¹,
cichoœci¹ i cierpliwoœci¹ ¿arliwie troszczê siê o Dzie³o Jego, do którego zosta³am odwiecznie
powo³ana, i które sta³o siê czêœci¹ mojego ¿ycia.
W nadprzyrodzonej misji mej uczyni³am ca³kowity dar z siebie dla Dzie³a Boskiego
Odkupiciela, tak¿e sta³am siê jak najwiarygodniejszym œwiadkiem Jego, aby jako szafarka
tajemnic Jego móc w znaku mi³oœci Jego z pokor¹ i odwag¹ w triumfie paschalnej radoœci
przekazaæ niewyczerpane zamys³y Jego wzglêdem ca³ej zniewolonej ludzkoœci. W Panu naszym
nie ma ¿adnych niepewnoœci, lêków, jedynie tylko mi³oœæ i wolnoœæ Jego, tak¿e inspiruj¹c¹
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rzeczywistoœci Jego, która rozpoczyna siê ju¿ w twierdzach naszych dusz.
Z bezgraniczn¹ mi³oœci¹ Najukochañszego nieustannie zjednoczona z Nim jako
latoroœl Jego, która zosta³a wczepiona w winny krzew Jego (J 15, 1 - 2) wype³niam duchow¹
misjê Jego w nadprzyrodzonym wymiarze ¿ycia Jego, w œwietle ³ask Jego i w mocy
Ducha Œwiêtego, aby zasiew nadprzyrodzonej misji mej przyniós³ obfity plon dla dobra
bliŸnich, którzy nie szanuj¹ darów ³aski i mi³osierdzia Pana naszego.
Skoro znajdujê siê ju¿ na najwiêkszych g³êbiach Ojca Przedwiecznego, to przysz³a ju¿
pora czyli wype³ni³a siê pe³nia czasu, abym w dobie wynaturzonych praw, niesprawiedliwoœci,
wojen, dyskryminacji i nêdzy g³osi³a Dzie³o Najœwiêtszego dla zagubionych i zniewolonych
owiec Jego, które niejednokrotnie zamkniête s¹ jedynie w horyzoncie grzesznej doczesnoœci.
Zdemoralizowany œwiat, który za nic ma autentyczne wartoœci, potrzebuje œwiêtoœci i st¹d to
Dzie³o Pasterza Niebieskiego, które prowadzê w Nim, i któremu z radoœci¹ poœwiêci³am siê,
bo przecie¿ ono zwi¹zane jest z Nim, tak¿e poprzez znoszenie najprzeró¿niejszych doœwiadczeñ
i przeciwnoœci w mi³oœci Boga Ojca i Chrystusa w Duchu Œwiêtym dajê œwiadectwo swoim
¿yciem kim jestem i czym ¿yjê, tak¿e moje duchowe teksty pobudz¹ wiele owiec Bo¿ych
do wewnêtrznej odnowy, aby mogli oni ¿yæ w pe³ni ¿ycia Pana naszego poprzez tajemnicê
wcielenia i odkupienia Jego.
W nadprzyrodzonej, tak upojnej misji mej dusza ma ogrom razy znajdowa³a siê
w ponadczasowym œwiecie w niezniszczalnych tajemnicach Stwórcy, które zupe³nie s¹ obce
dla zwyk³ych œmiertelników, którzy przecie¿ odrzucaj¹ prawdy Pana naszego, tarzaj¹c siê
w k³amstwach i wypaczeniach, tak¿e opasani s¹ oni ³añcuchami bezprawia, nienawiœci,
przemocy i najprzeró¿niejszych wynaturzeñ.
Oparta o duchow¹ ska³ê Pana mego tj. o Niego Samego ( 1 Kor 10, 4 ) stanê³am
w obliczu wyzwañ wspó³czesnego œwiata, w którym poplecznicy z³a za nic maj¹c mi³osiern¹
mi³oœæ Ukochanego œwiadomie dezinformuj¹ spo³eczeñstwo, aby ono tarza³o siê w b³ocie
wspó³czesnego sekularyzmu, który nasi¹kniêty jest niesamowitymi k³amstwami, terrorem,
przemoc¹ i wynaturzonymi prawami. Skoro wype³ni³a siê pe³nia na duchowe Dzie³o Pana
naszego, wiêc z pomoc¹ Niepokalanej na coraz wiêkszych obrotach dzia³am w Imiê Jego
daj¹c œwiadectwo o nieskoñczonych prawdach Jego, tym bardziej, ¿e dusza ma zbli¿a siê
ku upragnionemu mistycznemu szczytowi Góry Karmel, aby tam wiekuiœcie zamieszkaæ
w Niebieskim Oblubieñcu swym, ale póki co, to w moim ciele dope³niam braki udrêk
Chrystusa dla dobra Jego Cia³a, którym jest Koœció³ Jego ( Kol 1, 24 ).
Jestem œwiadectwem Wszechmocnego, którego spotka³am i spotykam ka¿dego dnia,
i który drog¹ zbawienia prowadzi duszê m¹ do Siebie, tak¿e zakotwiczona w Nim w œwietle
³aski Jego wype³niam nakazan¹ mi misjê przez Niego ( J 14, 31 ), która sta³a siê dla serca
i duszy mej w mi³osn¹ oaz¹, Ÿród³em prawdziwej duchowoœci Ukochanego przepe³nionym
œwiat³em i moc¹ Jego. W tym przeb³ogim Ÿródle sprawiedliwoœci i pokoju Najsprawiedliwszego
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czyli rozœwietlam w Panu naszym drogi, które wiod¹ do wiekuistego zbawienia w Nim.
Dusza ma wielokrotnie kosztowa³a w Boskim Oblubieñcu swym przedsmak wieczystej
uczty, bo przecie¿ ona przebywa³a chwilowo w Nim w Boskiej Chwale Jego, gdy we œnie
opuœci³a w Nim czasoprzestrzeñ, tak¿e bardzo têskni ona za Ukochanym, który i tak jest
zawsze z ni¹ (Mt 28, 20), dlatego te¿ w duchu monastycznej œwiêtoœci idê tak pewnie drog¹
powo³ania swego, dziêki któremu tak bardzo doœwiadczam nieskoñczonej mi³oœci S³owa
Wcielonego, który wykonuje niewielk¹ namiastkê wielkich Dzie³ Swych poprzez dusz¹ m¹.
Skoro dziêki nieskoñczonemu mi³osierdziu wszechmog¹cego transcendentnego Trójjedynego
Boga dusza ma przebywa³a w niepojêtej Boskiej rzeczywistoœci Jego w ponadczasowych
i ponadprzestrzennych tajemnicach Jego, to ona pragnie jak najszybciej wype³niæ testament
Stwórcy wzglêdem jej, aby mog³a znaleŸæ siê ona w tych wiekuistych niezwyk³oœciach,
w duchowej mi³oœci Najœwiêtszego, który jest wiecznym s³owem, ¿yciem i pokojem.
D r o g i O j c z e Œ w i ê t y, ¿yjê dla Ojca Przedwiecznego w Synu Jego, który
w ciemnoœciach œwiat³a Swego syci duszê m¹ mi³osiern¹ mi³oœci¹ Sw¹, tak¿e w niepojêtym,
upojnym blasku œwiat³a Jego jako aposto³ka nowej ewangelizacji nie mogê milczeæ na biernoœæ
Prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerharda Ludwiga Müllera na duchowe przesy³ki me,
jedynie tylko mam wykonywaæ s³odkie rozkazy Ukochanego, dziêki któremu dusza ma
przebywa w Ÿródle nadziei chwa³y Jego.
W duchowej misji mej ca³kowicie pogr¹¿y³am siê w Boskim Oblubieñcu mym,
w którym czerpiê si³ê z modlitewnego, duchowego Dzie³a Jego, które w odwadze i duchowej
wolnoœci Jego prowadzê w Nim, tak¿e nigdy nie ulegam i nie ulegnê bezpodstawnej,
bezdusznej ciszy od duchowieñstwa ma duchowe przesy³ki me, która jest naciskiem w ich
mniemaniu, abym zaprzesta³a swej tak niezwyk³ej drogi œwiêtoœci. Tak szczerze mówi¹c moje
odwieczne, duchowe powo³anie jest dla nich okropnym szokiem, którego z czasem pozbêd¹
siê, aby móc nad¹¿yæ za moim rozumowaniem, które przecie¿ p³ynie z Ewangelii Pana naszego,
a poniewa¿ jestem przyobleczona w Umi³owanego ( Ga 3, 27 ), to w prawdziwej radoœci
i pokoju Jego wszystko pokonam w Nim.
W mojej duchowej pielgrzymce w chwilach trudnych, niekiedy bez wyjœcia zawsze
dope³niam niedostatek udrêk Chrystusa w swoim ciele ( Kol 1, 24 ), i zawsze w tych
przenikliwych, bolesnych chwilach mia³am ogrom ³ask Bo¿ych, które w sposób niewymowny
³agodzi³y te przejœciowe, ziemskie cierpienia, które staram siê przekazaæ w niewymownych,
ograniczonych s³owach. W duchowym Dziele niezwyciê¿onego Pana mego z wielk¹ odwag¹
czyni³am i czyniê wszystko to, co jest mo¿liwe do spe³nienia na tej ziemi, tak¿e znalaz³am
siê w bólach rodzenia zadania Wszechmocnego daj¹c przez to przyk³ad, ¿e mo¿na zawsze
trwaæ z Ukochanym, dziêki któremu jesteœmy skoncentrowani jedynie na duchowym ¿yciu.
Z Tak bardzo, ale to bardzo têskno mi do Boskiego Oblubieñca Niebieskiego, który
jest jedyn¹ moj¹ pociech¹, tak¿e do najwiêkszego szaleñstwa rozmi³owana w Nim wytrwa³a
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w zwi¹zku z czym rozpalona mi³oœci¹ Jego kontemplujê Go w twierdzy duszy swej.
Dusza moja tak bardzo zasmakowa³a w niepojêtych ³askach Bo¿ych, które napawaj¹ j¹
niewymown¹ mi³oœci¹ Umi³owanego, ¿e ona coraz bardziej pragnie ich, tak¿e proszê Boskiego
Wybawcê, aby wybaczy³ mi ³ a k o m s t w o d u c h o w e na ³aski Jego, i abym zawsze
sz³a w ciemnej nocy ducha po mistycznej drabinie doskona³oœci do wiekuistej Ojczyzny Jego.
Z woli Bo¿ej dusza moja w niektórych momentach drogi duchowej osi¹gnê³a taki stopieñ jaki
mo¿na tylko osi¹gn¹æ w tym ¿yciu, a nawet i wy¿szy stopieñ, bo przecie¿ podczas snów
czasami ona opuszcza w Bogu czasoprzestrzeñ, i wówczas poi siê ona chwilowymi ³askami,
jakie zaznaj¹ dusze zbawione w Niebie. Dusza moja spróbowawszy chwilowego zbawienia
w Panu swym, który daje nam pe³niê ¿ycia wiecznego niezwykle mêczy siê w tym tymczasowym
ciele, tak¿e dopóki ona nie opuœci cielesnych krat na ca³¹ wiecznoœæ i nie z³¹czy siê
z Ukochanym w wiekuistym Niebie, to ona nigdy nie bêdzie zadowolona na tym skalanym
grzechem œwiecie, który nieustannie czyni nieprawoœæ.
K Dusze prawdziwie rozmi³owane w Nieskoñczonym niezwykle mêcz¹ siê w pow³oce
cielesnej, bo przecie¿ przebywanie na tym grzesznym, tymczasowym padole zak³óca ca³kowit¹
kontemplacjê Ukochanego, bo przez sam fakt, ¿e ona daje ¿ycie cia³u swemu, to wiadomo,
¿e traci drogocenny czas na sprawy nieistotne, a poza tym odbiera ona wiadomoœci i cierpienia
grzesznych dzieci Bo¿ych, tak¿e to wszystko oddala j¹ od umi³owanych duchowych spraw.
Bogobojne dusze najlepiej czuj¹ siê w œwiat³oœci Trójjedynego Boga, dlatego te¿ one niczego
nie pragn¹, bo w Panu swym maj¹ wszystko, i gdy tylko przejd¹ one do wiecznej, wiekuistej
szczêœliwoœci, to jest podobnie, bo jako dusze zbawione w niepojêtej mi³oœci Umi³owanego
widz¹ Jego twarz¹ w Twarz, i jako przeobra¿one w Niego nieustannie poj¹ siê one mistycznymi
aromatami z niewyra¿alnie przeb³ogich tajemnic Jego i wszystko rozumi¹ umys³em Jego, co
dusza moja wielokrotnie doœwiadczy³a tego, gdy w mistycznych nocach na czas okreœlony
opuszcza³a ona w Bogu czasoprzestrzeñ.
Na mojej mistycznej drodze spotykaj¹ mnie nie tylko same przeb³ogie ³aski, ale
i udrêczone ³aski, bo czasami mam i takie sytuacje, ¿e ktoœ w nocy budzi mnie krzykiem
czy te¿ warkniêciem nad g³ow¹ m¹ czy te¿ przy g³owie mej, albo nawet dotyka mnie,
a kiedy budzê siê, to czujê wewnêtrznie, chocia¿ nie widzê, ¿e obok mam dusze
z czyœæca, tak¿e nie jest to dosyæ przyjemne, ale ze wszystkim muszê siê godziæ, aby w Panu
swym bardziej poznaæ ¿ycie duchowe, które jest wewn¹trz nas, obok nas i w niepojêtych
sferach Najwy¿szego, które jest dostêpne jedynie dla dusz, które przekroczy³y próg
œmiertelnoœci i s¹ zbawione. Je¿eli chodzi o dotykanie mnie przez dusze niezbawione
podczas snu, to jak do tej pory one szarpa³y moje nogi, dotyka³y g³owy, twarzy czy te¿ r¹k,
tak¿e musia³am siê trochê nacierpieæ, aby o¿ywiæ swoje znieruchomione, kamienne cia³o,
które przewa¿nie tak zachowuje siê podczas takich udrêczonych ³ask.
Gdy dusze z czyœæca nawiedzaj¹ mnie, to momentalnie czujê niesamowity ch³ód
i srogoœæ, ale mam tê pewnoœæ w Bogu, ¿e one nie zmaterializuj¹ siê, bo przecie¿ mój
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tak¿e, gdy obudzê siê po takich duchowych udrêczeniach, to przewa¿nie ju¿ nie œpiê.
Jeszcze nie tak niedawno pisa³am w swoich duchowych ksi¹¿kach, ¿e nawiedzi³a mnie dusza
kuzynki mej, ale wówczas widzia³am jej duszê w wizji wyobra¿eniowej, a ponadto wyczu³am,
¿e ona na moment jakby zmaterializowa³a siê, abym mia³a pewnoœæ, ¿e to ona. Dusze cierpi¹ce
w czyœæcu, które czasami nawiedzaj¹ mnie podczas mego snu, to wiadomo, ¿e prosz¹ o ratunek,
i byæ mo¿e s¹ to dusze tych osób, które pomar³y w bloku, w którym obecnie mieszkam,
ale ka¿dy kontakt z nimi, to ja muszê trochê odchorowaæ, i Bogu dziêkujê, ¿e to dzieje
siê tylko od czasu do czasu, oczywiœcie jak na razie. Zaledwie parê razy mia³am tak¹ sytuacjê,
¿e np. zza œwiata dusze Rodziców mych odprowadza³y duszê moj¹ do cia³a, to wówczas,
gdy tylko budzi³am siê, to poprzez wizjê umys³ow¹, która by³a mi dana za spraw¹ Boga
wiedzia³am, ¿e to s¹ one, tak¿e poprzez ten mistyczny kontakt z nimi mia³am chwilow¹
radoœæ Bo¿¹. Od kiedy zamieszka³am w swoim obecnym mieszkaniu w Lublinie, to dusze
zaczê³y nawiedzaæ mnie, bo poprzednio, to zdarza³o siê mi to bardzo rzadko, ale te doczesne
utrapienie, które po³¹czone jest z nadprzyrodzonoœci¹ wiem, ¿e pokonam w umi³owanym
Panu swym.
Przysz³a mi teraz taka myœl, ¿e ktoœ móg³by zadaæ mi takie pytanie: jak odró¿niê
wizytê szatana, którego nie widzê od dusz cierpi¹cych w czyœæcu, które nawiedzaj¹ mnie,
i które równie¿ nie widz¹ moje oczy cia³a ? OdpowiedŸ jest bardzo prosta, chocia¿ jest
mi j¹ bardzo trudno przedstawiæ w s³owach, bo po prostu Zbawiciel zawsze daje mi tê
³askê, ¿e ja wiem, ¿e to jest szatan, mimo, ¿e mogê nie widzieæ go. Gdy dusza ma opuœci
w Bogu cia³o, to ona widzi oczyma swymi niepojêtoœci Ojca Przedwiecznego, natomiast,
gdy ona jest ju¿ w ciele, to Umi³owany daje mi ju¿ inne dary Swe, ¿e nadprzyrodzonoœci
Jego, które wkraczaj¹ w moje doczesne ¿ycie widzê za pomoc¹ wizji wyobra¿eniowych
czy te¿ umys³owych, albo te¿ s³yszê przes³odki g³os Pana swego.
Jak widaæ od samego dzieciñstwa najmi³osierniejszy Stwórca a¿ nadto ubogaca
moj¹ drogê krzy¿ow¹, abym mog³a o b r o n i æ s w o j ¹ d u c h o w ¹ m i s j ê, która
odwiecznie zosta³a przeznaczona na duszê m¹, jak i na mnie, i która jest zawarta jak
dot¹d w 27 - miu mistycznych ksi¹¿kach napisanych w Chrystusie. Gdy cia³o me po œmierci
mej bêdzie obraca³o siê w proch, to dusza ma prawdopodobnie bêdzie za¿ywa³a niepojêtej
rozkoszy Królestwa Niebieskiego, oczywiœcie pod warunkiem, ¿e do koñca swojego ziemskiego
pielgrzymowania nie zboczê z umi³owanej drogi mistycznego Boskiego Oblubieñca.
Drogi Biskupie Rzymu i Nastêpco Œwiêtego Piotra, ³askawy i mi³osierny Jezus Chrystus
w Swej wielkiej dobroci odcisn¹³ Sw¹ Œwiêt¹ Twarz w twierdzy duszy mej, tak¿e zawsze
jestem ws³uchana w najdrobniejsze s³owa Jego wœród przeb³ogiej ciszy, która napawa mnie
wielk¹ mi³oœci¹ Ukochanego, i nie mogê zaprzepaœciæ ³ask i cierpieñ swych dla dobra
katolickiego Koœcio³a, tak¿e muszê byæ bardzo cierpliwa we wszystkim, co nawet mia³am
to przepowiedziane w niepojêtej ³asce z Królestwa Niebieskiego, o której to ju¿ pisa³am,
a mianowicie 19 lutego 2010 roku, gdy dusza ma po opuszczeniu w Bogu czasoprzestrzeni
znalaz³a siê w niepojêtych sferach Stwórcy, to ona us³ysza³a bardzo wyraŸny, powolny i donoœny
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 Ania, ty nie mo¿esz zaprzepaœciæ swoich cierpieñ i cierpieñ dzieci Bo¿ych, które cierpi¹
z powodu narzuconej laickoœci, wywrotowych religii czy te¿ sekt, tak¿e nie zwa¿aj na
trudy codziennego ¿ycia, które wzmacniaj¹ ciebie. Prowadzisz tak wielkie Dzie³o Niebios,
które w ¿aden sposób nie da siê obaliæ. Cierpliwoœci córko Nieba !
K W zdobywaniu mistycznego szczytu Góry Karmel wspomagaj¹ duszê m¹ Rodzice
Niebiescy, którzy w szczególny sposób opiekuj¹ siê ni¹, tak¿e znajduje siê ona w Ich mi³oœci,
w której znajduj¹ siê upokorzenie, pokuta, utrudzenie i umartwianie, dziêki czemu przenoszona
jest ona w wy¿sze stany, aby godnie dokoñczyæ misjê sw¹, i zanim ona znajdzie siê ¿ywocie
wiecznym na wieczne odpoczywanie w Boskim Oblubieñcu, to obecnie z woli Ukochanego
przeka¿ê trochê ³ask Jego, które dosiêg³y duszê m¹ z niepojêtego œwiata Jego, a skopiujê
je ze swoich duchowych ksi¹¿ek.
1 maja 2010 roku po pó³nocy w mistycznej nocy dusza moja opuœci³a w Boskim
Oblubieñcu cia³o i ca³¹ noc lewitowa³a w niepojêtych, lekko rozjaœnionych ciemnoœciach,
które napawa³y j¹ nienasycon¹ mi³oœci¹, tak¿e ona nieprzerwanie wychwala³a Pana swego
psalmami swymi w duchu swym, które jednoczeœnie rozchodzi³y siê na ca³¹ niepojêt¹
nieskoñczonoœæ. Gdy po tak upojnej nocy dusza ma w Niebieskim Oblubieñcu wróci³a do
cielesnych krat, a ja z kolei obudzi³am siê, to jeszcze przez chwilê z najwiêksz¹ czu³oœci¹
wyœpiewywa³am mi³osne strofy myœl¹c, ¿e jeszcze dusza moja jest po drugiej stronie
niewidzialnego, duchowego œwiata, tak¿e, gdy ju¿ na dobre ocknê³am siê z tej przeb³ogiej
niepojêtoœci, to jak zwykle dziêkowa³am Panu swemu, ¿e w sposób niewyra¿alny ponownie
pocieszy³ duszê m¹, aby ona nie przywi¹zywa³a wagi do nawarstwiaj¹cych siê przeciwnoœci,
które i tak na sta³e wpl¹tane s¹ w moj¹ mistyczn¹ drogê.
8 maja 2010 roku po pó³nocy, gdy we œnie dusza moja opuœci³a w Panu swym
cielesne kraty, to znalaz³a siê ona w Królestwie wiekuistej ³aski w blasku Chwa³y Stwórcy,
i mimo, ¿e ona nie widzia³a Najœwiêtszego, ale mia³a takie odczucie jakby znajdowa³a siê
w mi³uj¹cych ramionach Jego, tak¿e ona nie mog³a nadziêkowaæ siê za ten dar, ¿e jest
u Tronu Jego. Gdy z woli Nieœmiertelnego czas duszy mej koñczy³ siê poza czasem, to
wówczas znalaz³a siê ona na krótki moment w bramach wiekuistej otch³ani utkanej z ledwo
widzialnej mg³y, i jeszcze zobaczy³a wiele przeb³ogich tajemnic Ukochanego, po czym
poszybowa³a w Przestworzach Pana swego. Kiedy z zaœwiatów dusza moja powróci³a
w Chrystusie do swojego cielesnego wiêzienia, to wiele niepojêtoœci Ukochanego zosta³o
wymazane z pamiêci mej, ale to co zosta³o, to i tak jest niewyra¿alnie drogocenne i wprost
niemo¿liwe do przekazania.
21 sierpnia 2010 roku po po³udniu by³am bardzo os³abiona i chora, dlatego te¿
musia³am po³o¿yæ siê, bo mia³am takie uczucie, ¿e natychmiast zasnê i to na stoj¹co, i gdy
tylko zasnê³am, to wpad³am w g³êboki sen, w którym dusza ma w Panu swym opuœci³a
cia³o i znalaz³a siê ona w jasnoœciach nad jasnoœciami w Niebie, które nieco razi³y j¹.
W tej nad wyraz przeb³ogiej ³asce dusza moja przez u³amek sekundy zobaczy³a pokorne
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swojego by³ego sta³ego spowiednika ks. Henryka Œwierkowskiego, która rozpromienionym
uœmiechem pozdrowi³a j¹ oraz da³a jej znaæ, ¿e wszystko jest i bêdzie dobrze, a nastêpnie
pob³ogos³awi³a j¹ krzy¿em i pomacha³a jej rêk¹ oraz poszybowa³a w wy¿sze sfery Królestwa
Niebieskiego. Gdy obudzi³am siê, to by³am niezwykle radosna, ¿e dusza moja mog³a przez
krótk¹ chwilê przebywaæ nie tylko z duszami Rodziców swych, ale równie¿ z dusz¹ mojego
by³ego sta³ego spowiednika tj. z ks. kan. Henrykiem Œwierkowskim, z którym by³am w kontakcie
przez 16 lat a¿ do samej œmierci jego, o czym ju¿ wczeœniej pisa³am.
5 listopada 2010 roku po pó³nocy we œnie dusza moja po raz kolejny opuœci³a w Panu
swym czasoprzestrzeñ i znalaz³a siê w Boskim œwietle na wprost Ukochanego, gdzie w oddali
równie¿ widzia³a ona radosne dusze Rodziców swych. W tym ówczesnym momencie
w niedostêpnej œwiat³oœci, która nie podlega czasowi dusza moja poi³a siê nadmiarem
niepojêtej radoœci Ukochanego, który z nieskoñczonego mi³osierdzia Swego wprowadzi³ j¹
w najczystsze i najwy¿sze tajemnice Swe. W tym uszczêœliwiaj¹cym widzeniu dusza ma
w Oblubieñcu swym z ³atwoœci¹ wch³ania³a niezg³êbione prawdy Jego z bezdennych g³êbin
Jego, a kiedy ona znalaz³a siê w swojej œmiertelnej, cielesnej pow³oce, to nie wszystko
przekaza³a ona do pamiêci mej, ale i tak wystarczaj¹co du¿o, aby móc w duchowym
pokoju i wewnêtrznej ciszy jeszcze przez d³u¿szy czas kontemplowaæ przeczyste i wiekuiste
prawdy Umi³owanego, które ona jeszcze nie tak dawno poznawa³a i podziwia³a. W tej
przeb³ogiej ³asce dusza moja by³a przyobleczona w Boskiego Mistrza czyli na ten moment
ona by³a p o œ l u b i o n a J e m u, tak¿e ona osi¹gnê³a stan ekstatycznego upojenia
i mi³owania Pana swego, który by³ przepe³niony niewiarygodnymi, przedziwnymi i niepojêtymi
aromatami z Królestwa Niebieskiego.
13 marca 2011 roku po pó³nocy we œnie dusza moja opuœci³a w Chrystusie
czasoprzestrzeñ i momentalnie znalaz³a siê w jasnoœciach nad jasnoœciami na skraju Nieba,
w którym na wprost Ukochanego czyta³a ona Jemu ostatnie duchowe pisma wys³ane do
najwy¿szych dostojników Koœcio³a Katolickiego, które zaledwie parê dni temu wys³a³am. Gdy
tak Jezus Chrystus uwa¿nie s³ucha³ tych zdaæ napisanych w Nim, to dusza ma wyczu³a,
¿e te s³owa odrobinê koj¹ smutek Jego, bo one by³y jakby mistycznymi dŸwiêkami w tej
niebiañskiej ciszy przepe³nionej radoœci¹, mi³oœci¹ i s³odkoœci¹ Jego. Dziêki tej mistycznej
³asce zrozumia³am w Panu swym, ¿e najwy¿si dostojnicy w hierarchii koœcielnej katolickiego
Koœcio³a w Polsce musieli ju¿ dostaæ moj¹ przesy³kê, bo je¿eli chodzi o dwie przesy³ki do
Watykanu, to mo¿e one jeszcze nie dosz³y tam, tak¿e ci co przeczytali je wiedz¹ ju¿ o tym,
¿e to trzeba wielkich i œwiat³ych teologów, aby to wszystko rozpatrzyæ w Trójjedynym Bogu.
15 marca 2011 roku po pó³nocy dusza moja opuœci³a w Bogu cia³o i wybra³a siê
do upojnej szczêœliwoœci, gdzie w œwiat³oœciach nad œwiat³oœciami w niezwyk³ych jasnoœciach,
które nieco razi³y j¹, misterialnym jêzykiem powoli œpiewa³a i jednoczeœnie pisa³a ona na
mistycznym komputerze duchow¹ ksi¹¿kê, która ³agodzi³a ból Pana naszego. W tej przeb³ogiej
³asce w stanie najg³êbszego ekstatycznego upojenia dusza ma napisa³a duchow¹ ksi¹¿kê,
i gdy ona zaczê³a czytaæ j¹, to same ³zy lecia³y jej z oczu, bo ona dobrze wiedzia³a, ¿e to
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duchowego, co zwie siê mistyczn¹ per³¹ duchow¹.
26 marca 2011 roku po pó³nocy w mistycznym œnie w jaœniej¹cym blasku zosta³am
ogarniêta, jak i przesi¹kniêta chwa³¹ m¹droœci Wszechpotê¿nego, dlatego te¿ z lekkoœci¹
pisa³am w Panu naszym duchow¹ ksi¹¿kê na chwa³ê Niebios w bramie Królestwa Niebieskiego.
Wœród tego nad wyraz b³ogiego pisania parê razy zerknê³am na dó³ w kierunku grzesznej
doczesnoœci, aby odrobinê napisaæ o bezecnych faryzeuszach, którzy prowadz¹ wojnê
ze Stwórc¹ nie wiedz¹c o tym czy te¿ zapominaj¹c, ¿e “ kto jak¹ broni¹ walczy od takiej
te¿ ginie ”, i gdy zobaczy³am bezlitosne rzezie w hitlerowskich p³odach matek morderczyñ
oraz bezlitosne nêkanie i wycinanie chrzeœcijan czy te¿ niewygodnych ludzi, to momentalnie
odebra³am bóle wszystkich mordowanych istot, tak¿e w niesamowitych bólach obudzi³am
siê i nie spa³am ju¿ do rana. W tym proroczym œnie byæ mo¿e, ¿e dusza moja opuœci³a
cia³o, ale nie jestem tego pewna, bo wówczas nie mia³am ³aski Bo¿ej, co do zrozumienia
po³o¿enia duszy swej, a ponadto wszystko odbiera³am to tak, jakby to by³a realna
rzeczywistoœæ, ¿e lewitowa³am w Chrystusie a¿ do bram Ojczyzny Jego.
Ze wszystkich ³ask jakie miewa dusza moja za spraw¹ Kap³ana Niebieskiego, to
najbardziej upajaj¹ j¹ wêdrówki w duchowe zaœwiaty Jego, kiedy podczas snu opuszcza ona
w Nim cia³o, i w Niebie czy te¿ w mi³osnych sferach Jego mo¿e chocia¿ przez chwilê
dzieliæ ¿ycie wieczne w Nim. W Boskich g³êbinach dusza ma zjednoczona w Niepojêtym
wspó³weseli siê w doskona³ych duchowoœciach Jego, i przeobra¿ona w Niego nabiera mocy,
pokoju i mi³oœci Jego, dlatego te¿ ona pragnie ¿yæ tylko i wy³¹cznie Nim w upojnych
i wiecznych Komnatach Jego. Dusza moja tak bardzo zauroczona jest Boskim Oblubieñcem,
¿e coraz czêœciej wpada w ekstatyczne stany uwielbienia Jego, które rozlewaj¹ siê na
wszystkie cz³onki cia³a mego, tak¿e ten mi³osny stan jest ju¿ wstêpnym kosztowaniem
¿ycia wiecznego na tej mi³osnej drabinie doskona³oœci, która duszê moj¹ prowadzi do
wiekuistych zaœlubin z Ukochanym.
¡ Dusza powinna ca³¹ si³¹ wznosiæ siê ponad siebie sam¹, wychodziæ poza czas
i przestrzeñ oraz zd¹¿aæ do tego bezmiaru, do tej szerokoœci, gdzie Bóg jest ca³kowicie
Samemu Sobie obecny i bliski, gdzie nie wychodzi daleko na zewn¹trz i nie dotyka niczego
obcego ¢ ( Mistrz Eckhart ), dlatego te¿ z wielk¹ radoœci¹ dusza ma p³ynie na mistycznym
statku Œwiêtego Koœcio³a, który sterowany jest przez Samego Mistrza Niebieskiego, tak¿e
w wielkiej pokorze i mi³oœci wykonuje ona wszystkie przeb³ogie rozkazy Oblubieñca Swego,
który tak czêsto zabiera j¹ do niepojêtej rzeczywistoœci Swej, która jest niedostêpna dla zmys³ów.
Transcendentalny Trójjedyny Bóg uczy córkê Sw¹ Annê Anielê Flak, aby ona zatraci³a siê
w siebie samej, a w cierpieniach upodabnia³a siê do Niego oraz, ¿eby zawsze by³a pos³uszna
tylko Jemu i pe³ni³a tylko umi³owan¹ wolê Jego. Z³¹czona z cierpieniami Ukrzy¿owanego
¿yjê tylko Nim, tak¿e dla duszy mej istniej¹ tylko sprawy Ukochanego, który w Swojej Boskiej
cierpliwoœci za pomoc¹ darów Ducha Swego w wewnêtrznych uciskach, jak i w uœciskach
mi³osnych przeprowadza mnie przez Swoje Boskie Ciemnoœci, abym jak najgodniej wype³ni³a
wolê Jego w sobie.
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które prowadzê moc¹ i m¹droœci¹ Jego jest œwiat³em w ciemnoœciach dla wszystkich
œmiertelników, dlatego te¿ z tak wielkim namaszczeniem kontynuujê go, aby uzdrowiæ ca³y
zdeprawowany œwiat, w zwi¹zku z czym od razu nasuwa siê jasny wniosek, ¿e swojej
nadprzyrodzonej misji, któr¹ wykonujê z Maryj¹ w Jezusie Chrystusie nigdy nie zostawiê,
bo ona jest najwiêksz¹ moj¹ mi³oœci¹ zawart¹ w Panu moim, tak¿e przez to Dzie³o Boskie
dusza ma jest zjednoczona w Ukochanym i ona nieustannie wspó³dzia³a z ³ask¹ Jego, tak¿e
mój apostolski zapa³ nigdy nie zgaœnie, poniewa¿ on ci¹gle jest odnawiany w Boskim
Oblubieñcu, który duszê moj¹ cierpliwie prowadzi do wiecznej œwiêtoœci na wiekuiste gody
w niepojêtej, duchowej OjczyŸnie Jego.
Odrodzi³am siê z wody ( proroczy sen ze statkiem z 23. 11. 1984 r. ), aby poprzez
mi³oœæ, wiarê i nadziejê po³¹czyæ siê ze Zbawicielem, aby móc pokonaæ wszystko, tak¿e
wys³awiam Go nade wszystko, ¿e On prowadzi duszê moj¹ do coraz gorliwszej prawdy,
do jaœniej¹cego i niewypowiedzianego szczêœcia, do Królestwa Swego, gdzie nie ma ¿adnych
granic, ani te¿ murów. Ca³a moja misja rodzi siê w milczeniu, bo dziêki tylko wy³¹cznie
œwiêtemu milczeniu mo¿na pod¹¿aæ do niewypowiedzianego œwiat³a Bo¿ego, tak¿e z woli
Bo¿ej w tym niepojêtym œwietle Chrystusowym wyjaœniam i przekazujê prawdy Bo¿e, które
s¹ objawione w Piœmie Œwiêtym i wszystko to, co jest mi objawione, a szczególnie duszy
mej pochodzi od Mistrzów Niebieskich. Ca³a moja misja jest modlitw¹, która jest samym
sercem ¿ycia monastycznego, i w œwiêtym milczeniu ma³o rozmawiam, mo¿e od 3 do 15 - tu
minut dziennie i to przez telefon, czasami s¹ dnie, ¿e trochê wiêcej, gdy spotkam siê
z najbli¿szymi. Dziêki ³asce i przewodnictwu Bo¿emu jestem prowadzona œladami Zbawiciela
na Górê Karmel, aby tam zatraciæ siê bez reszty w mi³oœci Jego i w Nim spocz¹æ na ca³¹
wiecznoœæ, dlatego znajduj¹c siê w ciemnej nocy mi³oœci i jestem otwarta na Boga, który
obdarowuje duszê m¹ dobrodziejstwami Swymi, i obdarza j¹ œwiat³em Swym, aby ona
w ciemnej nocy ducha w sposób jak najbardziej doskona³y rozumia³a prawa Jego. Na swojej
drodze œwiêtoœci zwi¹za³am siê z transcendentalnym Trójjedynym Bogiem, i z woli Jego
mistycznie poznajê Go poprzez mowê wewnêtrzn¹, zewnêtrzn¹, zmys³owe w³adze poznawcze,
intelekt czynny i mowê serca w obrêbie œwiata pozaczasowego, pozaprzestrzennego.
Z woli Bo¿ej zosta³am zaplanowana na czasy wspó³czesne, aby noc¹ ciemnej wiary
si³¹ mi³oœci Najwy¿szego przekazaæ ludzkoœci tak wielkie rzeczy Trójcy Œwiêtej i Mamy
Niebieskiej, za przyczyn¹ których wesz³am w tê mi³osn¹ i spokojn¹ Ich obecnoœæ, gdzie
w³adze s¹ zawieszone, tak¿e w duchowym Dziele Bo¿ym trwam z ca³kowitym spokojem
umys³u. Gdy jestem skoncentrowana na Boskim Oblubieñcu, to dusza moja nad wyraz
raduje siê tajemnicami Jego, jak i Nim Samym, a gdy dobiegaj¹ do mnie wiadomoœci
z obecnej Sodomy i Gomory, to wówczas przechodzê niesamowite wewnêtrzne mêki, które
porównaæ mo¿na jedynie do m¹k potêpionych dusz.
¯yjemy w totalitarnych re¿imach i systemach, które w zniewolonej unii europejskiej
s¹ przetworzonymi formami komunizmu, w której elita bogaczy tzw. “ wielkich ” tego œwiata
na czele z libera³ami i lewicowcami z Niemiec rz¹dzi wed³ug swoich standardów, które
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i z naszego rz¹du, który zosta³ wybrany w demokratycznych wyborach, którzy wraz z ca³ym
narodem pragn¹ chrzeœcijañskiej wolnoœci z poszanowaniem praw naturalnych i Bo¿ych, tak¿e
poplecznicy z³a szukaj¹ wzglêdów tyranów, którzy s¹ silni przemoc¹, niesprawiedliwoœci¹
i lêkiem, czego przyk³adem jest nad wyraz bezwzglêdny i bezduszny 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, który idealny jest jedynie dla
sodomitów, o czym bardzo dok³adnie wy³o¿y³am o tym w listach skierowanych zarówno do
tego bezprawnego Trybuna³u, jak i do Przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej.
Polityczne i ideologiczne totalitaryzmy, które zadomowi³y siê w Komisji i Radzie
Europejskiej si³¹ t³umi¹ wszelkie oznaki prawdziwej wolnoœci, przy jednoczesnym
niedopuszczeniem do upowszechniania prawdziwych informacji, blokowaniu mo¿liwoœci
jakichkolwiek przecieków, które czasami wychodz¹ znacznie póŸniej, co powoduje, ¿e ci
bezbo¿nicy swoimi bezprawnymi prawami naruszaj¹ suwerennoœæ pañstw cz³onkowskich,
czego przyk³adem obecnie jest Polska, której pragnie si³¹ narzuciæ siê lewicow¹ wizjê œwiata
przy pomocy zdrajców naszego kraju, którzy przegrali wybory, i doprowadzili do tego,
¿e ró¿ne europejskie komisje oceniaj¹ demokracjê, przecie¿ te wszystkie œwiadectwa wo³aj¹
o wielk¹ sprawiedliwoœæ u Trójjedynego Boga, tak jak moja krzywda moralna wyrz¹dzona
z premedytacj¹ w re¿imie komunistycznym przez zacietrzewionych pseudonaukowców na
Wydziale Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie, którzy nie ponieœli
absolutnie ¿adnej odpowiedzialnoœci karnej, jedynie tylko zawsze byli nagradzani przez swoich
wspó³towarzyszy partyjnych, takich samych, jak i oni, którzy wywierali presjê na niewygodnych
ludzi, ¿e cz³owiek nie mia³ absolutnie ¿adnych szans, aby dochodziæ swych praw, i aby ocaliæ
krzywdy od zapomnienia. Nie o takiej Unii Europejskiej marzy³ nasz Œwiêty Jan Pawe³
II - gi, gdzie g³ównie rz¹dz¹cy z Niemiec wywieraj¹ presje na poszczególne narody poprzez
wprowadzanie nawet takich praw, które nie szanuj¹ rodziny, co zwi¹zane jest z legalizacj¹
tzw. ma³¿eñstw homoseksualnych, ideologi¹ gender, aborcji, in vitro, co wszystko to
niejednokrotnie finansowane jest ze œrodków publicznych.
Demokracja lewicowo - liberalna serwowana nam przez “ wielkich ” Unii Europejskiej
nie ma nic wspólnego z prawdziw¹ demokracj¹, bo przecie¿ niecywilizowane metody spotykamy
na ka¿dym kroku, gdzie mechanizmy i metody dzia³ania obecnych europejskich w³adz
przypominaj¹ metody pañstwa totalitarnego, co kiedyœ bardzo trafnie uj¹³ to ojciec Tadeusz
Rydzyk, ale odnoœnie do naszego poprzedniego rz¹du na czele z panem Tuskiem, Komorowskim,
pani¹ Bieñkowsk¹ i Kopacz. Nie tylko dobrze zakamuflowane niejasne i niezrozumia³e
tajemnice tyranów tego œwiata nie zawsze wychodz¹ na œwiat³o dzienne, a nawet i takie,
które s¹ bardzo jasne i skrupulatnie udokumentowane, jak np. moja sprawa z bezprawnym
nie nadaniem mi stonia doktora z re¿imu komunistycznego przy pe³nym wymaganym kworum,
gdzie dziekan prof. Aleksander Winnicki dopuszczaj¹c siê przestêpstwa nie bra³ udzia³u
w g³osowaniu, bo by³ pewny, ¿e jego perfidne zwyrodnieniowe postêpowanie wraz z jego
wspó³towarzyszami, którzy dokonali nastêpnego przestêpstwa po 3 - ech miesi¹cach po obronie
nie wyjdzie na œwiat³o dzienne i wszystko pójdzie w zapomnienie. Bezkarna Centralna
Komisja do Spraw Stopni i Tytu³ów z Warszawy, która wszelkimi przestêpstwami ratowa³a
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postêpowaniem przesi¹kniêtym przestêpstwami uœmierci moj¹ naukow¹ krzywdê, tak¿e
wszyscy ci pseudonaukowi oprawcy wraz z docentami tj. panem Sadowskim i Pruchnickim
z IMGW z Warszawy, którzy na zamówienie napisali nad wyraz szkaluj¹ce recenzje, które
by³y zupe³nie przeciwstawne do pierwszych recenzji, które by³y wydane przez samych
profesorów i by³y ocenione bardzo pozytywnie, byli dla mnie jak n a j g o r s i e s e s m a n i,
o czym œwiat powoli dowiaduje siê poprzez moj¹ stronê internetow¹, jakie to standardy
pseudonaukowe preferowa³ re¿im komunistyczny i postkomunistyczny, który w niewygodnych
i hañbi¹cych sprawach dalej istnieje, ale jako re¿im liberalno - lewacki. Na mej drodze
duchowej przedstawiam bardzo dok³adnie fundament wêgielny duchowego Dzie³a Niebios pod
postaci¹ mej krzywdy moralnej z 9. 10. 1985 r. zadanej i podtrzymanej przez pseudonaukowych
oprawców, bo wszystko to ma przetrwaæ na wszystkie pokolenia, aby potomni wiedzieli do
czego jest zdolny mœciwy cz³owiek bez ¿adnej wartoœci, ¿yj¹cy jedynie ¿yciem ja³owym
w nicoœciach nad nicoœciami bez ¿ywej wody Kap³ana Niebieskiego, który karierê zrobi³ na
szkodzeniu bliŸnim oraz jak z wielkiego dna na ludzki rozum przebóstwia³ Stwórca duszê
m¹ w Siebie i przeprowadza³ w Dziele Swym, które jak na ironiê, ale skierowane jest przede
wszystkim dla wszystkich pseudonaukowych oprawców, rz¹dz¹cych sekularystów, ateistycznych
eksterministów w³¹cznie ze wszystkimi tyranami i katami tego zniewolonego œwiata, aby
poprzez zapoznanie siê z nadprzyrodzon¹ misj¹ m¹ nabrali oni namiar na istniej¹c¹ realnie
duchow¹ rzeczywistoœæ, która rozpoczyna siê ju¿ wewn¹trz ich dusz. Mimo mojej bezradnoœci
i bezsilnoœci ci¹gle prê do przodu w Panu swym, aby móc zatrzymaæ niepohamowany trend
brutalnoœci ludzkiej, która ma pogardê dla dobra i mi³oœci Bo¿ej, bo wiem, ¿e ta moja
niewielka kropla wysi³ku obleczona w kroplê mocy i krwi Ukochanego uczyni cuda dla
dzieci Jego, które bez mi³oœci wype³nione pustk¹ bezczeszcz¹ œwiêtoœæ Jego i tak bardzo
znêcaj¹ siê nad bliŸnimi.
D r o g a E m i n e n c j o, o¿ywiona o¿ywczym p³omieniem Nieœmiertelnego, który
nawet wœród najwiêkszych cierpieñ pali siê w sercu i duszy mej nieprzerwanie dajê œwiadectwo
wiary, dziel¹c siê ni¹ z innymi, tak¿e z pe³nym oddaniem wype³niam polecenia Pana mego,
dziêki któremu przynaglona wysz³am z siebie do ludzi czyni¹c przez to z samej siebie dar
do zrealizowania woli Ukochanego, który pragnie, abym id¹c w stronê transcendencji Jego
otworzy³a siê w Nim na Niego Samego i na innych w apostolacie, jaki odwiecznie by³ mi
przygotowany, jak to przepiêknie wypowiedzia³a Wasza Eminencja na jednej ze swoich
homilii, i obecnie mam tak¹ cich¹ nadziejê, ¿e bêd¹ wszczête odpowiednie poczynania, aby
móg³ byæ wszczêty proces badawczy nadprzyrodzonej misji mej, o czym bêdê poinformowana.
Na rêce Waszej Eminencji wysy³am dwie takie same p³yty kompaktowe CD - R, na
których w programie PDF nagrane jest ca³e Dzie³o Pana mego, ponadto kopiê listu skierowanego
do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerharda Ludwiga Müllera i Przewodnicz¹cego
Komisji Europejskiej, który widnieje ju¿ od 9. 02. br. na mej stronie internetowej, która
przekroczy³a ju¿ 284 000 odwiedzin.
Szczêœæ Bo¿e !
Anna Aniela Flak

