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Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus !
Droga Eminencjo, mimo, ¿e Wasza Eminencja “ olewa ” moje duchowe przesy³ki
w sprawie nadprzyrodzonej misji mej, ale muszê tak¹ formê przyj¹æ, bo przecie¿ odwiecznie
zosta³a Eminencja wybrana na to tak odpowiedzialne stanowisko, z którym najwyraŸniej
nie radzi sobie Wasza Przewielebnoœæ czekaj¹c w biernoœci upragnionej emerytury, i jest
Ksi¹dz odwrotnoœci¹ naszego obecnego Ojca Œwiêtego Franciszka, bo przecie¿ brak jest
Ksiêdzu werwy, m¹droœci i doœwiadczenia w sprawach niewygodnych i zbyt trudnych, co
powoduje agoniê Koœcio³a Pana naszego, tak¿e na podstawie moich wieloletnich wysy³ek
do Waszej Eminencji poprzez moj¹ stronê internetow¹ ca³a ludzkoœæ dowiaduje siê jakie
bezduszne i niekatolickie procedury wdar³y siê do Kongregacji Nauki Wiary, która przecie¿
jest “ sumieniem ” wiary katolickiej, która jest prawowierna Ewangelii Chrystusowej.
W Dzie³ach Bo¿ych nikt poprzez milczenie nie odsunie w czasie spraw Pana naszego, bo
na wszystkie Dzie³a Jego przewidziana jest odwieczna pe³nia Jego, jedynie tylko w dzie³ach
ludzkich poprzez milczenie uda siê niejednokrotnie odsun¹æ w czasie niewygodne sprawy,
aby z czasem nic nie mówiæ o nich lub te¿ podaæ je w zak³amanej wersji.
Na samym pocz¹tku mej drogi œwiêtoœci zrozumia³am, ¿e wola i Sam Bóg jest to
jedno i to samo, tak¿e wolê Bo¿¹ przek³adam nade wszystko, bo ona jest godna uwielbienia
nad wszystko inne, w zwi¹zku z czym przyjmujê j¹ w jej czynach, rozkazach, w tym na
co zezwala, jako jedyn¹ normê mojej woli (Dom Columba Marmion), w zwi¹zku z czym
przyst¹piê z woli Bo¿ej do omówienia nadprzyrodzonej misji mej, do której to odwiecznie
zosta³a powo³ana dusza ma.
Stwórca zanim w ca³ej pe³ni narodzi³ siê w g³êbi duszy mej, aby móc przebywaæ
w niej w czystej naturze Swej, to podda³ mnie wielu próbom, zarówno w ciele, jak
i w duchu, tak¿e musia³am zaprzeæ siê siebie, aby wyjœæ ze siebie dok³adnie w takiej
mierze, aby Oblubieniec Niebieski móg³ przyjœæ do wnêtrza mego i zamieszkaæ w nim,
i aby sta³o siê wszystko to, co by³o zaplanowane dla duszy mej, o czym to potwierdzaj¹
najwiêkszej klasy Mistycy. Skoro za spraw¹ Pana naszego dusza ma na nowo narodzi³a siê,
w zwi¹zku z czym stopniowo by³a ona przemieniana i przebóstwiana na obraz i podobieñstwo
Umi³owanego, który powoli te¿ wprowadza³ j¹ w niepojête tajemnice Swe, które odwiecznie
by³y zaplanowane na ni¹.
Transcendentalny Trójjedyny Bóg jest œwiat³em i bytem, stworzenia zaœ ciemnoœci¹
i nicoœci¹ ( Mistrz Eckhart ), dlatego te¿ na drodze do ca³kowitego zaw³adniêcia Boskiego
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i umiera³a w sobie samej pragn¹c jedynie spe³nienia umi³owanej woli Jego, która prowadzi
do wiecznoœci wœród s³odyczy, radoœci i cierpieñ, które zsy³ane s¹ od Umi³owanego dla dobra
dusz naszych.
Nauczyciel Niebieski wzmo¿y³ urabianie duszy mej, bo pragnie On w godnoœci
Swej jak najwygodniej mieszkaæ w niej, aby ona by³a wiernym odbiciem Jego, i aby
w przysz³ej OjczyŸnie mog³a ona zamieszkaæ w wiecznym Przybytku Jego. Wszechpotê¿ny
Pan nieskoñczonego mi³osierdzia przyodziewa córkê Sw¹ w szaty zbawienia, i okrywa
p³aszczem sprawiedliwoœci ( Iz 61, 10 ), aby ona mia³a si³ê pokonaæ wszystkie zastêpy
wrogów rozproszone w ca³ym upad³ym œwiecie. Z woli Wcielonego S³owa podczas snu
na czas okreœlony dusza ma ogrom razy przekroczy³a granicê œmierci, tak¿e ona ¿y³a ju¿
krótkotrwale w krainie ¿ycia wiecznego, i dobrze ona wie jak smakuje przeb³oga mi³oœæ
Ukochanego, dlatego te¿ z utêsknieniem czeka ona, kiedy ju¿ na ca³¹ wiecznoœæ przekroczy
ona próg œmiertelnoœci.
Duch Prawdy (J 14, 16) zapali³ w duszy mej ogieñ Œwiêtej Bo¿ej Mi³oœci i poprzez
ten gorej¹cy, mi³osny ogieñ urabia On moje wewnêtrzne ¿ycie, tak¿e wszystkie moje
poczynania przekazujê w kontekœcie z Panem Bogiem, który uczestniczy nie tylko w moich
mistycznych wzlotach czy te¿ w oœwieceniach mych, ale równie¿ i w udrêkach oraz
w utrapieniach tej przejœciowej pielgrzymki. Heroicznie zaufa³am mi³osiernemu Panu naszemu,
który niezmiernie hojnie pociesza mnie wewnêtrznie i przemienia serce i duszê m¹ na
podobieñstwo Swe, abym w sprawiedliwoœci Jego w duchu b³ogos³awieñstw Jego dokona³a
ca³e swoje odwieczne powo³anie.
Mój jedyny Przewodnik Niebieski po niewidzialnych bezdro¿ach prowadzi duszê
m¹ w najciemniejszej nocy ducha, i moc¹ Sw¹ umacnia j¹ na ka¿dym kroku, aby ona
przekszta³ca³a siê w Niego i wyda³a mistyczny plon na chwa³ê Królestwa Jego. W moim
doczesnym pielgrzymowaniu umi³owany Jezus Chrystus uzdrawia duszê m¹ poprzez
b³ogos³awione cierpienia, a ponadto blaskiem Swym i m¹droœci¹ Sw¹ ogarn¹ ca³¹ duszê
m¹, tak¿e ona przyjê³a prostotê, czystoœæ i serce Jego, dlatego te¿ wszystko wi¹¿e z Nim,
i On zawsze jest na pierwszym miejscu we wszystkich jej poczynaniach.
Z woli Bo¿ej, bez kompletnie ¿adnych zas³ug ze strony mej, dusza ma zosta³a
wprowadzona w niepojêcie przeb³ogie i przem¹dre gêstwiny Królestwa Niebieskiego,
i mimo, ¿e to jest tak niewielki r¹bek, ale jest olbrzymim, mi³osnym k¹skiem Kap³ana
Niebieskiego, który tak bardzo rozpali³ duszê moj¹, ¿e ona ci¹gle myœli tylko o Nim,
i nie mo¿e doczekaæ siê tego jednego cudu, kiedy ona zaœnie w Nim na ca³¹ wiecznoœæ.
Dusza moja z wielkim utêsknieniem pod¹¿a do bram ¿ywota wiecznego, aby nareszcie mog³a
opuœciæ ona balast cielesnego wiêzienia, i lewitowaæ w Bogu w niepojêcie tajemniczych
i mi³osnych sferach Królestwa Niebieskiego, ale póki jeszcze ona cierpi w cielesnych kratach,
to w twierdzy duszy swej ³¹czy siê ona z Umi³owanym swym, który nieustannie przebóstwia
j¹ w Siebie, aby mog³a ona od razu zas³u¿yæ sobie na upojn¹, wieczn¹ szczêœliwoœæ Jego.
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przemijaj¹cej pielgrzymki, i skoro z woli Jego piszê w Imiê Jego, to aby da³ mi m¹droœæ Sw¹,
która pozwoli³aby mi bez trudu przekazywaæ tajemnice Jego, które nie maj¹ odpowiednika
w grzesznej doczesnoœci, i które te¿ nie podlegaj¹ ¿adnym formom. Jestem œwiadkiem
niewidzialnego Boga, który uczy chodziæ mnie drogami Swymi, tak¿e kroczê krok w krok
za Ukochanym swym, który nieprzerwanie rozwiewa moje w¹tpliwoœci i gromadz¹ce siê
gêste mg³y, które kryj¹ tak wiele tymczasowego cierpienia, które przeistacza duszê m¹
w Oblubieñca mego.
Dusza moja jest niezmiernie szczêœliwa, ¿e jest przemieniana przez ³askê Bo¿¹, bo
ona ju¿ tutaj kosztuje niewielki r¹bek wiecznej szczêœliwoœci i boleje nad tym, ¿e wiele
dusz odwróci³o siê od tronu ³aski Bo¿ej i zmierza do tronu wiecznego potêpienia. W krainie
wiecznego ¿ycia wszystkie zbawione dusze nie tylko kosztuj¹ niepojête aromaty s³odkoœci
Bo¿ych, ale równie¿ podziwiaj¹ przeb³ogie piêkno wszechpotê¿noœci Trójjedynego Boga oraz
syc¹ siê nienasycon¹ mi³oœci¹ wiecznego Oblubieñca Niebieskiego, o czym mo¿e poœwiadczyæ
dusza ma, która podczas nocy mistycznych wielokrotnie przekroczy³a w Bogu próg wiecznoœci
i w Nim rozumia³a tajemnice Jego. Ufam Boskiemu Oblubieñcowi, ¿e On ju¿ d³u¿ej nie
da têskniæ za Sob¹ i zabierze duszê m¹ do umi³owanej krainy ¿ycia Swego, gdzie ona bêdzie
¿y³a tylko i wy³¹cznie Nim. Dusza moja od razu posi¹dzie na ca³¹ wiecznoœæ wiecznego
Boskiego Oblubieñca, gdy bêdzie wykonany Plan Bo¿y, który zosta³ odwiecznie zaplanowany
na ni¹, tak¿e ka¿da dusza musi z mi³oœci¹ nieœæ swój krzy¿, aby móc przebywaæ w niebieskich
komnatach mi³oœciwego Kap³ana Niebieskiego, który jest wszystkim dla wszystkich dusz
rozproszonych na tym grzesznym, widzialnym, ziemskim padole.
Po ka¿dym d³u¿szym wyciszeniu Zbawiciel znowu wytycza mi nastêpny szlak do
przejœcia, dlatego te¿ z wielkiej mi³oœci do Niego wszystko ochotnie wykonujê, aby
z Nim dojœæ do wyznaczonej mety, i zawsze myœlê, ¿e to ju¿ k o n i e c, ¿e wszystko
wykona³am zgodnie z odwiecznymi zamiarami, ale dosyæ czêsto mylê siê, co do sposobu
zakoñczenia mojej nadprzyrodzonej misji, bo wiadomo, ¿e tylko jeden Stwórca jest nieomylny.
Dusza moja nad wyraz têskni za ciemn¹, b³og¹ noc¹, w której promieniuje moc
Bo¿a, bo gdy opuœci ona w Bogu czasoprzestrzeñ, to w tym majestatycznym i pe³nym
godnoœci œwiecie Bo¿ym bez granic rozkochana jest ona jedynie w Boskim Oblubieñcu
swym. Z woli Trójjedynego Oblubieñca Niebieskiego dusza moja zosta³a podniesiona do
wysokiego zjednoczenia z Nim, abym nie tylko w twierdzy duszy swej, w najwiêkszej
skrytoœci mi³owa³a Jego, ale abym równie¿ przekazywa³a swoj¹ niezwyk³¹, mistyczn¹ drogê
w mistycznych ksi¹¿kach, które pisane s¹ w Panu naszym na pokrzepienie ca³ego grzesznego
œwiata, w którym brak jest jednoœci, etyki, uczciwoœci, co z kolei jest powodem szerzenia
siê przestêpczoœci, korupcji, ... oraz pogardy dla chrzeœcijañstwa.
K Dziêki darowi Chrztu Œwiêtego, które dokona³o siê w Polsce 1050 lat temu
Królestwo Bo¿e jest wœród nas ( £k 17, 21 ), tak¿e ¡ zostaliœmy zanurzeni w wodzie, która
odbija w sobie obraz Boga ¿ywego w wodzie, która jest fal¹ wiecznoœci, Ÿród³em wody
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II - go zacytowa³ Ojciec Œwiêty Franciszek przededniu tak wielkiej rocznicy Chrztu Polski,
dziêkuj¹c Bogu za ten historyczny akt, który przez wieki kszta³towa³ wiarê, duchowoœæ
i kulturê naszego Narodu, we wspólnocie ludów, które Chrystus zaprosi³ do udzia³u
w tajemnicy Jego œmierci i zmartwychwstania ( s³owa Ojca Œwiêtego Franciszka ). Jedynie
dziêki darowi Chrztu Œwiêtego dusza ma zanurzona w Zbawicielu w chwilowym, chocia¿
niepe³nym zjednoczeniu z Nim rozpamiêtuje wielowymiarowe, misterialne tajemnice Jego,
które zawieraj¹ m¹droœæ nad m¹droœciami Jego. Dusza moja zosta³a na sta³e wczepiona
w ¿ycie Kap³ana Niebieskiego, który nieustannie urabia j¹ w Sobie na podobieñstwo Swe,
i poprzez ni¹ broni Dzie³a Swego, które ona nad wyraz kontempluje w sobie, jak i w Nim.
W ciemnej nocy ducha dusza moja niejednokrotnie doznawa³a chwilowego opuszczenia czy
te¿ osamotnienia, aby mog³a ona odczuæ agoniê umierania Pasterza Niebieskiego na Krzy¿u
Jego, ale te wszystkie wewnêtrzne cierpienia i osch³oœci ducha mego pozwoli³y mi ¿yæ
jedynie w œwietle zmartwychwsta³ego Pana naszego, dziêki któremu zostaliœmy zrodzeni
w paschalnym Ÿródle Jego.
W Dziele Najœwiêtszego, które z pokor¹ i w pos³uszeñstwie prowadzê w Nim, moja
natura spieszy za ³ask¹ Jego, abym na tle mojego liturgicznego ¿ycia, które odnoszê do
¿ycia Jego przedstawi³a jak najdok³adniej, jak tylko potrafiê duchowe niepojêtoœci Jego
w nadprzyrodzonej poœwiacie Jego. Z woli Bo¿ej poznajê wielmo¿noœci i tajemnice
nadprzyrodzonego œwiata, które nie da poznaæ siê na p³aszczyŸnie wy³¹cznie ludzkiej, dlatego
te¿ Zbawiciel pozbawia mnie przyrodzonych zaspokojeñ, i poprzez ukryte krzy¿e i przeciwnoœci
nape³nia duszê moj¹ wy¿szym i czystszym œwiat³em, aby ona przekszta³ci³a siê w Niego,
i abym œwiadczy³a o Jego nieskoñczonym mi³osierdziu.
Na mojej ciernistej i mi³osnej drodze œwiêtoœci dusza moja nieustannie wchodzi
w niezg³êbione i w œwietlane tajemnice Nieœmiertelnego, gdy podczas snów opuszcza ona
w Nim czasoprzestrzeñ, dlatego te¿ ona nigdy nie mo¿e nasyciæ siê niewyczerpan¹
i niepojêt¹ mi³oœci¹, radoœci¹ i m¹droœci¹ Jego, która daje jej mo¿noœæ nieograniczonego
dzia³ania w sprawach Jego, gdy ona jest ju¿ w Nim w swojej cielesnej pow³oce. Te
krótkotrwa³e wizyty duszy mej w wiecznej szczêœliwoœci dziej¹ siê za spraw¹ Trójjedynego
Boga, który wprowadza j¹ w Sobie w coraz to inne niepojêtoœci Swe, które nie sposób
przekazaæ, tak¿e na podstawie prze¿yæ duszy swej mogê powiedzieæ, ¿e dusze zbawione
ci¹gle podziwiaj¹ nieskoñczon¹ nieskoñczonoœæ i poznaj¹ coœ nowego, tak¿e jak widaæ,
¿e one i tak nigdy nie nasyc¹ siê mi³oœci¹ Pana naszego, i nie pojm¹ te¿ wszystkich
tajemnic Jego w Oceanie Wiekuistego Szczêœcia.
Z Obcujê z obola³ym Ukrzy¿owanym, który zalewa duszê m¹ Oceanem £aski i Mi³oœci
Swej, które sp³ywaj¹ ze œwiêtych ran Jego, tak¿e ona emanuje przeogromn¹, niewyra¿aln¹
si³¹, która pokonuje bolesn¹ niemoc nicoœci nad nicoœciami. Drog¹ ascezy mistycznej
w œcis³ym zjednoczeniu z Bogiem, podnoszona jestem do rzeczy niewidzialnych,
nadprzyrodzonych i wszystkie nieskoñczone ³aski muszê przelaæ na dusze ca³ej ludzkoœci
na Chwa³ê Bo¿ego Imienia, i obecnie za spraw¹ Nieœmiertelnego skopiujê trochê ³ask
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17 wrzeœnia 2008 roku, w 69 - t¹ rocznicê sowieckiej agresji na Polskê, kiedy
w mistycznej nocy dusza ma opuœci³a w Bogu czasoprzestrzeñ, to znalaz³a siê ona w niepojêtych
i mi³osnych sferach Niebios, i tam spotka³a duszê swej ukochanej Babci Katarzyny, a kiedy
z moc¹ Bo¿¹ wch³aniana ona by³a w Bogu w coraz wy¿sze sfery nieskoñczonoœci Bo¿ej,
to przez chwilê zobaczy³a ona zatroskan¹, ale jednoczeœnie radosn¹ duszê Taty swego, która
przez moment towarzyszy³a jej w lewitowaniu. Nagle dusza moja znalaz³a siê w samych
jasnoœciach N i e b a i zatrzyma³a siê na wprost najukochañszego Zbawiciela, który
nadzwyczaj czule i radoœnie patrzy³ na ni¹. Podczas tej upojnej ³aski Bo¿ej dusza ma
by³a lekko zawieszona nad Boskim Oblubieñcem, od którego z³ocisty blask upaja³ duszê
m¹ i odrobinê razi³ oczy jej. W tym ówczesnym momencie dusza ma poch³oniêta by³a
mi³owaniem Mistrza Niebieskiego, który udzieli³ jej nadprzyrodzonej m¹droœci Swej.
22 maja 2009 roku we œnie dusza ma po raz kolejny opuœci³a w Bogu cia³o i znalaz³a
siê na wprost Umi³owanego w przepiêknych mistycznych Komnatach Jego, które pochodzi³y
z Nieba i ona by³a tak rozkochana mi³oœci¹ Jego, ¿e tego szczêœcia nie sposób opisaæ,
a poza tym ona znajdowa³a siê w tak wielkim ekstatycznym upojeniu, ¿e myœla³a jedynie
tylko o Nim, a kiedy obudzi³am siê, to mia³am trochê spraw Bo¿ych wymazanych
z pamiêci, a to co zosta³o by³o i tak przecudowne, ¿e jeszcze parê chwil le¿a³am i upajam
siê niepojêtymi tajemnicami, które pochodz¹ z Królestwa Niebieskiego.
8 grudnia 2009 roku, w dniu Niepokalanego Poczêcia NMP podczas mistycznej nocy
dusza moja by³a w Bogu w innym œwiecie, tj. w mistycznym œwiecie Królestwa Niebieskiego
i wœród jasnoœci Chrystusowej upaja³a siê mi³oœci¹ Bo¿¹, ¿e tego nie sposób opisaæ. Z tej
opisywanej ³aski, któr¹ mam nieco wymazan¹ z pamiêci, dodam jedynie tylko tyle,
¿e dusza moja wchodzi³a w coraz wy¿sze sfery Bo¿e, i mimo, ¿e Boski Oblubieniec by³
w Niej i kierowa³ ruchem jej, to ona jeszcze dodatkowo mia³a przed oczyma swymi
najukochañsz¹ twarz Jego. Ta radoœæ mi³osnej lewitacji doprowadzi³a duszê moj¹ do jak
najwy¿szej ekstazy, ¿e wówczas ona myœla³a, ¿e to bêdzie trwaæ ju¿ wiecznie, tak¿e jak
ona ponownie znalaz³a siê w cielesnych kratach i ta mistyczna upojnoœæ dobieg³a ju¿
koñca, to dla niej by³ to autentyczny chwilowy szok. Kiedy nad ranem ponownie zasnê³am,
to w mistycznym œnie widzia³am panów pseudonaukowców z mojej ostatniej pracy ze Szczecina
na czele z panem Chojnackim, Winnickim i Trzebiatowskim, którzy ustalali plan, aby
wybieliæ siê z ewidentnej zadanej mi krzywdy moralnej z 9. 10. 1985 roku.
25 lutego 2010 roku we œnie dusza moja opuœci³a w Bogu cia³o i od razu wiedz¹c,
¿e jest dusz¹ z wielk¹ radoœci¹ i z fenomenaln¹ szybkoœci¹ lewitowa³a ona w coraz wy¿szych
sferach Bo¿ych, tak¿e w ówczesnym czasie ona odpoczywa³a w chwilowym, wiecznym
pokoju i z wielk¹ mi³oœci¹ kontemplowa³a Ukochanego, który sterowa³ j¹ Sob¹. Pragnê
dodaæ, ¿e zanim dusza moja przedosta³a siê do nieco jaœniejszych sfer nieskoñczonoœci
Nieskoñczonego, to ona zaczê³a te upojne poznawanie tajemnic Pana swego od g³êbokich
ciemnoœci, które z ka¿d¹ chwil¹ stawa³y siê coraz jaœniejsze, i muszê dodaæ, co mam bardzo
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jasnoœciami, jakie panuj¹ w Niebie, dlatego te¿ ona pojê³a, ¿e nie zas³u¿y³a sobie na to,
aby królowaæ w blasku Ukochanego na nieskoñczone wieki wieków. Gdy w ówczesnym
momencie dusza moja lewitowa³a w Boskim Oblubieñcu, to ona nie by³a pewna czy
wróci jeszcze do cia³a swego, czy te¿ nie ?, i gdy tylko z wielkim trudem obudzi³am siê,
to wiedzia³am, ¿e muszê pójœæ do Spowiedzi Œwiêtej, aby oczyœciæ siê z niedoskona³oœci
swych, które nie pozwalaj¹ przedostaæ siê w g³êbsze tajemnice Bo¿e i zak³ócaj¹ spokój
w Chrystusie.
Kap³an Niebieski nie zwa¿a na moje niedoskona³oœci i obdarowuje mnie tak
licznymi ³askami Swymi, które dla wielu œmiertelników, którzy ¿yj¹ w k³amstwie s¹ wprost
nieprawdopodobne, dlatego te¿ jako nieudolne narzêdzie Bo¿e czuwam w Panu swym
i dziêkujê Mu za tak niezwyk³e dary, które spadaj¹ non - stop na duszê m¹. W³adca
ca³ego nieskoñczonego Wszechœwiata zaw³adn¹³ ca³¹ duszê m¹, i On jedyny zwyciê¿y³
w ¿yciu mym i prowadzi mnie wybran¹, odwieczn¹ drog¹, abym w tym przemijaj¹cym
¿yciu mog³a odrobinê zasmakowaæ nienasyconej mi³oœci Jego.
30 kwietnia 2011 roku po po³udniu tak jakby na zawo³anie ogarnê³a mnie niesamowita
sennoœæ, a przy tym by³am bardzo os³abiona, ¿e zmuszona by³am po³o¿yæ siê, i gdy
zasypia³am czu³am, ¿e drêtwiej¹ mi rêce i nogi, a poza tym mia³am takie odczucie,
¿e jestem wpychana w niebezpieczny wir, który znajdowa³ siê pode mn¹, dlatego te¿
mia³am krótkotrwa³e zawroty g³owy, po czym nagle zosta³am wy³¹czona z tej przemijaj¹cej
doczesnoœci i duchem przenios³am siê w Panu swym nad oceany, gdzie tam duch mój
lewitowa³, i nawet p³ywa³ na malutkiej ³ódce po b³êkitnych wodach. W tej przeb³ogiej
³asce duch mój by³ nad wyraz szczêœliwy, a ta czyœciutka i niebieœciutka woda napawa³a
go radoœci¹, a spokój jaki p³yn¹³ z wód oceanicznych powodowa³, ¿e ca³ym duchem
wielbi³am Wszechmocnego, który udzieli³ mu tak wielkie rzeczy.
15 maja 2011 roku we œnie, gdy dusza moja ponownie opuœci³a w Chrystusie
czasoprzestrzeñ, to mia³a ona jakby przed³u¿on¹ ³askê z poprzedniej mistycznej nocy,
poniewa¿ znowu trwa³a ona u stóp Ukochanego, który w cichoœci tak mi³oœnie i ³askawie
patrzy³ na ni¹, ale tym razem nic On nie rzek³ do niej, bo s³owa by³y zbyteczne. Gdy
dusza ma w pe³nej radoœci Oblubieñca swego syci³a siê widokiem Jego, jedynie w wielkim
wzruszeniu przez ³zy rzek³a do Niego:  Najukochañszy Panie mój, nieustannie pijê kielich
goryczy swej i wcale nie skar¿ê siê, jedynie tylko przekazujê relacjê Tobie, która zawarta
jest równie¿ w moich duchowych ksi¹¿kach pisanych w Tobie, aby by³ œlad, ¿e poprzez
cierpienie nad wyraz mi³owa³am Ciebie. W dalszej czêœci tej mistycznej ³aski dusza moja
znalaz³a siê w niepojêcie przes³odkich jasnoœciach Kap³ana Niebieskiego, które by³y dla niej
m¹droœci¹ nie do ogarniêcia, i gdy ona w Ukochanym zaczê³a wch³aniaæ te niebiañskie
tajemnice, to wówczas momentalnie ona wróci³a do przemijaj¹cego cia³a, a gdy obudzi³am
siê, w³aœnie ta czêœæ zosta³a wymazana z pamiêci mej, i pewnie te duchowe przeb³ogoœci
s¹ jedynie zarezerwowane dla dusz zbawionych, dlatego te¿ dusza moja nie mog³a zabraæ
je zza œwiata, aby przekazaæ je potomnym.
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i w przeciwieñstwie do poprzedniej nocy tym razem zaznawa³a ona b³ogiego spokoju, bo
by³a ona w przeb³ogich sferach Boskiego Oblubieñca i syci³a siê Jego wolnoœci¹, i powoli
czyta³a tekst Dzie³a Jego nanosz¹c jednoczeœnie drobne poprawki czyli szlifowa³a ona
tekst, aby by³ on ju¿ jak najbardziej dojrza³y w Umi³owanym. Tak jak poprzedniej nocy
dusza ma niezmiernie mêczy³a siê w Ukochanym, tym bardziej, ¿e wydawa³o siê jej,
¿e ona jest w tym piekielnym, przeklêtym raju ju¿ wieki i bêdzie te¿ wiecznie, tak
i obecnej b³ogiej nocy by³o zupe³nie przeciwstawne uczucie, bo odebra³a ona to tak, jakby
by³a ju¿ tutaj wiecznie, a ten tekst, który poprawia³a, to tak jakby mia³a ona zrzuciæ go
z Nieba dla wszystkich grzesznych owiec Pana naszego. Jezus Chrystus dobrze wiedzia³,
¿e poprzedniej nocy dusza ma niewyra¿alnie cierpia³a w Nim, tak i obecnej nocy wynagrodzi³
jej to wszystko i to z nieporównywaln¹ nawi¹zk¹, tak¿e w pokorze realizujê Dzie³o Pana
swego na wieczn¹ chwa³ê Jego.
29 marca 2012 roku we œnie dusza ma na moment przekroczy³a w Chrystusie barierê
œmierci, aby po raz kolejny móc wkroczyæ w niewielk¹ poœwiatê ¿ycia wiecznego, i tam
na tle mistycznej mgielnej mg³y zobaczy³a ona jedynie zatroskan¹ duszê ziemskiej Mamy
swej, która lekko jaœnia³a wœród tych nieco przyciemnionych mgie³. W tej mistycznej ³asce
dusza ma wyczuwa³a wiekuisty pokój i spokój, nad którym wisia³a jakby spowita chmura
bólu Chrystusa, która nagromadzona by³a z grzechów ludzkich, jak to ona wówczas odczyta³a.
10 czerwca 2012 roku we œnie zobaczy³am Ojca Œwiêtego Benedykta XVI - go,
który by³ bardzo zmartwiony tym, co dzieje siê wokó³ niego, jak i na ca³ym œwiecie. Ten
jego smutek przela³ siê i do serca mego, tak¿e to co on widzia³, to widzia³y oczy me, tak¿e
widz¹c ignorowanie praw Bo¿ych z wyraŸn¹ pogard¹ na krzywdy opozycji, która œwiadomie
jest niszczona przez popleczników z³a, którzy nie licz¹ siê z g³osami spo³eczeñstwa,
skamienia³am z niemocy, widz¹c te¿ podobn¹ reakcjê u Ojca Œwiêtego. Niezmiernie
mêczy³am siê widz¹c tê now¹, odra¿aj¹c¹ moralnoœæ i prawa, które z niewypowiedzian¹
nieludzk¹ brutalnoœci¹ mordowa³y nienarodzone, niechciane dzieci, chrzeœcijan, niewygodnych
ludzi, przy nie reagowaniu na rozprzestrzenione bezprawie.
Od zarania dziejów ludzkoœci zacietrzewieñcy Boga postawili na ³amanie praw
cz³owieka, bagatelizuj¹c prawa Bo¿e, aby móc wegetowaæ w bezprawiu, tak¿e okrucieñstwa
wojny czy te¿ poszczególnych re¿imów za nic mia³y terroryzuj¹cych, niedo¿ywionych,
g³oduj¹cych, narkomanów, ... , bo przecie¿ oligarchowie tego œwiata pacyfikuj¹ niewygodnych
ludzi, manipuluj¹ te¿ embrionami ludzkimi, porywaj¹ ludzi, przyzwalaj¹ na zorganizowan¹
prostytucjê, poza tym w niektórych krajach do tej pory mamy do czynienia z ukrytym
niewolnictwem czyli niewolnictwo nadal trwa, gdzie nawet dzieci pracuj¹ w niewolniczych,
ur¹gaj¹cych warunkach.
W tym opisywanym, mistycznym œnie ca³y czas przesuwa³y siê przed moimi, jak
i przez oczyma Ojca Œwiêtego Benedykta XVI - go odra¿aj¹ce i wstrz¹saj¹ce obrazy
z naszej ob³udnej cywilizacji k³amstwa i œmierci, w której tak bardzo jest t³amszona albo
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bardzo zniewala sumienia ludzkie. By³am pewna, ¿e ju¿ wsi¹k³am na wieki w ten odra¿aj¹cy
œwiat, gdzie dawni przeœladowcy, oszuœci i z³odzieje przy zniewolonych, bezkarnych
mediach g³osz¹ zniewolenia nad zniewoleniami, t³umi¹ zbrodnie i niewygodne prawdy,
promuj¹ zafa³szowan¹ historiê, kreuj¹ fa³szywe autorytety, blokuj¹ wolnoœæ przy poprawnoœci
politycznej, nêkaj¹ te¿ narody, a za prawdê przeœladuj¹, torturuj¹, pozbawiaj¹ wolnoœci
i zabijaj¹. Gdy po tym mistycznym œnie obudzi³am siê, który by³ wiernym odzwierciedleniem
obecnej Sodomy i Gomory, to by³am skamienia³a i nie mog³am zrobiæ ¿adnego ruchu
przez parê chwil, a gdy cia³o me zaczê³o jakby o¿ywiaæ siê, to poczu³am w pierwszym
momencie niesamowite zimno, tak jakbym by³a zamro¿ona, a póŸniej zaczê³o rozchodziæ
siê ciep³o, i wówczas pomyœla³am sobie, ¿e byæ mo¿e dusza ma opuœci³a w Bogu cia³o,
ale ja tego nie wiem.
4 lipca 2012 roku, kiedy to te¿ 4. 07. 1925 r. zasn¹³ w Panu naszym B³ogos³awiony
Piotr Jerzy Frassati, i kiedy to te¿ przypada jego wspomnienie i wielkie œwiêto niepodleg³oœci
w Stanach Zjednoczonych (4. 07. 1776 r.), cierpia³am w cichoœci w jednej wszechmocnoœci,
w jednej istnoœci, to jest w Trójjedynym Bogu, który duszê m¹ wœród przeb³ogich, mi³osnych
ciemnoœci wyprowadzi³ z cia³a podczas snu i wprowadzi³ w niezmierzone wielkoœci
najg³êbszych tajemnic Swych, które maj¹ miejsce w bezkresnych wiecznoœciach Jego, tak¿e
dusza ma dotyka³a astralnym cia³em swym niezg³êbione obszary tajemnic Jego, oczywiœcie
jedynie niewielkiego skrawka, który odwiecznie by³ jej s¹dzony, aby mog³a ona zobaczyæ
to wszystko oczyma swymi i poj¹æ rozumem samego Boga. Tak na marginesie dodam,
¿e mimo, ¿e chodzê do Koœcio³a Œwiêtego Józefa, ale nale¿ê do parafii pod wezwaniem
B³ogos³awionego Piotra Jerzego Frassatiego, którego dusza by³a beatyfikowana 20 maja 1990 r.,
w dniu urodzin B³ogos³awionego Jana Paw³a II - go, który beatyfikowa³ j¹.
7 paŸdziernika 2012 roku we œnie dusza ma opuœci³a w Bogu czasoprzestrzeñ i znalaz³a
siê w œwiat³oœciach nadziemnego œwiata w nieco oœlepiaj¹cych jasnoœciach, przesi¹kniêtymi
nadludzkim majestatem chwa³y, tak¿e od razu zrozumia³a ona w Panu swym, ¿e znajduje
siê w nieprzemijaj¹cych niepojêtoœciach Niebios, i mimo, ¿e nie widzia³a ona Stwórcy,
ale niewypowiedzianie upaja³a siê nadprzyrodzon¹, bezczasow¹ wiecznoœci¹. Dusza ma
zanurzona w g³êbinach Boga odczytywa³a w Nim z ³atwoœci¹ niepojête sprawy Jego i by³a
pewna, ¿e zostanie ju¿ wiecznie w tej Boskiej Istnoœci niepojêtej wiecznoœci w trynitarnym
¿yciu Boga, i gdy ona wróci³a do swych cielesnych, tymczasowych krat, to by³am bardzo
zmartwiona, ¿e jeszcze ¿yjê w tej fikcyjnej demokracji, gdzie tak nagminnie k³amstwami
“ pierze siê ” mózgi owiec Bo¿ych przy narzuconych laickich, antymoralnych prawach, które
lansuj¹ antywartoœci i si³¹ forsuj¹ najprzeró¿niejsze zniewolenia.
6 listopada 2012 roku po pó³nocy we œnie dusza ma opuœci³a w Chrystusie
czasoprzestrzeñ i w wewnêtrznym spokoju i wolnoœci Pana swego lewitowa³a w Nim syc¹c
siê jak najdoskonalsz¹ i najczystsz¹ szczêœliwoœci¹ Jego. Mimo, ¿e ona nie by³a w Niebie,
jedynie tylko w nieskoñczonych sferach Jego, które by³y przejrzyste i mieni³y siê jedynie
biel¹, ale i tak by³a ona nad wyraz uciszona w mi³oœci trynitarnej Trójjedynego Boga,
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w wymiarach czasu pozaczasowego dusza ma z mi³osn¹ pokor¹ uczestniczy³a w objawionych
prawdach Bo¿ych, myœl¹c, ¿e to ju¿ tak wiecznie bêdzie trwaæ. Gdy obudzi³am siê, to
jeszcze przez d³ugi czas, ale ju¿ w czasie doczesnym w niewys³owionej radoœci tak bardzo
odczuwa³am obecnoœæ Boskiego Oblubieñca, który przenikn¹³ mnie na wskroœ.
8 maja 2013 roku we œnie dusza ma opuœci³a w Bogu czasoprzestrzeñ i znalaz³a siê
na mgielnym szczycie mistycznej Góry Karmel widz¹c przed sob¹ duszê Œwiêtego Jana Paw³a
II - go, która rozradowana swoim b³ogim uœmiechem wita³a j¹ na tej Œwiêtej Górze Bo¿ej,
która œwieci³a niesamowitymi z³ocistymi promieniami, które odchodzi³y od Stwórcy, lecz
dusza ma nie widzia³a Ukochanego, bo niesamowity blask oœlepia³ j¹, tak¿e mog³a ona
widzieæ jedynie duszê naszego Papie¿a Polaka, która na ziemi jest jeszcze b³ogos³awiona.
Pan czasów i wiecznoœci poprzez tê nad wyraz upojn¹ ³ask¹ da³ do zrozumienia duszy mej,
¿e ona ju¿ prawie osi¹gnê³a ten mistyczny szczyt zbawienia, bo przecie¿ w duchu gor¹cej
mi³oœci, ufnej nadziei i przebaczeniu, w nad wyraz wielkiej wytrwa³oœci, prowadzi³a ona
tak niezwyk³e duchowe Dzie³o Jego, które tak bardzo potrzebuj¹ grzesznicy, którzy tak
bardzo wykluczaj¹ Jego ze wszystkich dziedzin ¿ycia naszego.
K Dziêki nieskoñczonej m¹droœci Bo¿ej dusza ma niejednokrotnie przekracza³a
i przekracza granicê skoñczonoœci czyli wymiar ludzki i historyczny, dlatego te¿ nape³niona
pokojem i nadziej¹, pe³na otuchy w Panu swym z pomoc¹ ³aski przechodzi ona tak dzielnie
najprzeró¿niejsze próby, którym nieustannie towarzysz¹ zarówno cierpienia fizyczne, jak
i duchowe. Dusza ma w szczególny sposób jedynie w ciszy i pokoju dojrzewa w Chrystusie,
który opromienia jej ¿ycie œwiat³em, mi³oœci¹ i nadziej¹ Sw¹, dlatego te¿ ona tak bardzo
têskni za Ukochanym, który zawsze wystêpuje w œwietlistej i lœni¹cej szacie wœród
jaœniej¹cego blasku, który tak intensywnie rozchodzi siê od Niego.
W œwietle zmartwychwsta³ego Chrystusa w œwietlistej m¹droœci Jego wszystko
odczytujê w Nim, i duchowymi listami napisanymi w Nim pobudzam te¿ do dzia³ania
duchownych synów Jego, aby móg³ rozpocz¹æ siê proces badawczy nadprzyrodzonej misji
mej, która nale¿y ca³kowicie do Pana naszego, w którym jako jedynym odnajdujemy
prawdziwy sens ¿ycia. Przebywaj¹c w misterium Pana mego podajê najwa¿niejsze fakty
z ¿ycia mego, które realizowane jest w lewicowo - liberalnym totalitaryzmie, w którym
prominenci z³a z absurdaln¹ przemoc¹ nêkaj¹, dyskryminuj¹, a nawet zabijaj¹ owce Bo¿e,
które nie daj¹ siê zniewoliæ przez ich pe³ne nienawiœci, zaœlepione ideologie, które przecie¿
nie szanuj¹ ¿ycia od poczêcia a¿ do naturalnej œmierci, za nic maj¹ te¿ godnoœæ ludzk¹,
a poza tym odrzuceni s¹ najubo¿si, g³odni, spragnieni, skrzywdzeni, upoœledzeni oraz oddane
dzieci Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Tak szczerze mówi¹c, to dusza, jak i serce me delektuj¹ siê Dzie³em Kap³ana
Niebieskiego, które przecie¿ zbudowane i budowane jest na Skale Jego (Mt 7, 24), i dziêki
któremu zg³êbiam tajemnice Niebios przy œwietlistych œwiêtych znakach czasu, które
rozpraszaj¹ ciemnoœci i oœwietlaj¹ moj¹ drogê krzy¿ow¹, która prowadzi duszê m¹ do
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Jego, który dzia³a moc¹ Sw¹ w Koœciele Swym, tak¿e
Pana swego wysz³am naprzeciw wezwaniu Bo¿emu, i z
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wesz³am w duchowoœæ liturgiczn¹
ubogacana œwiêtoœci¹ i m¹droœci¹
ewangeliczn¹ odwag¹ stawiê czo³o
przecie¿ w Umi³owanym stanowiê

Na ofierze mojej krzywdy moralnej z 9. 10. 1985 r. i innych krzywd wyrz¹dzonych
mi podczas mojego przemijaj¹cego pielgrzymowania ¿yjê w Trójjedynym Bogu, który
odwiecznie wybra³ mnie w Sobie, abym jako narzêdzie Jego realizowa³a odwieczny plan
Jego na chwa³ê Jego. Dziêki Opatrznoœci Bo¿ej nieustannie wyciszam siê i akumulujê w Panu
swym, który moc¹ Sw¹ wspiera duszê m¹ w mistycznej drodze doskona³oœci, aby ona
mog³a zamieszkaæ w Nim w wieczystym Niebie. Ra¿ona piorunem mi³oœci Chrystusowej,
najgorêtszego mojego Ukochania piszê jedynie na polecenie Jego, bo przecie¿ On jedyny
obdarowuje duszê m¹ tak niezwyk³ymi ³askami, tak¿e w Nim, przez Niego i dla Niego
jestem gotowa na upragnion¹ œmieræ, która nareszcie pozwoli duszy mej cieszyæ siê
wiekuist¹ wolnoœci¹ i mi³oœci¹. Odda³am siê Niebieskiemu Oblubieñcowi, tak¿e wszystko
mam w Nim, dlatego te¿ wszystkie przemijaj¹ce przeciwnoœci znoszê w duchu Pana swego,
który przeznaczy³ mnie na umi³owan¹ samotnoœæ, dziêki której dusza ma jest wtajemniczana
w niepojêtoœci Jego.
Bezpoœrednio zaanga¿owa³am siê o uzdrowienie dusz poprzez Dzie³o Boskiego
Oblubieñca, które prowadzê w Nim, dlatego te¿ w odciêciu siê od wszystkiego, co oddala
od Ukochanego, pod wp³ywem ³aski i mi³oœci Jego poprzez zbawcz¹ moc tajemnicy
paschalnej Jego ca³ym sercem, ca³¹ dusz¹ i ca³ym umys³em (Mt 22, 37) czyli ca³ym swym
jestestwem, wesz³am ju¿ prawdopodobnie na ostatni szczebel mistycznej Góry Karmel, na
szczycie której czeka mój nieœmiertelny Stwórca. Udrêczona, schorowana i pogardzona
przez wielu ludzi, niejednokrotnie uginaj¹cych siê pod presj¹ polityczn¹ nigdy nie by³am
rozczarowana przez Pana swego, który w smutku uœmierca³ czy te¿ uœmierza³ mój ból
i pociesza³ w Sobie, dlatego te¿ w ca³ej pe³ni i z ca³¹ ufnoœci¹ otworzy³am siê na nieskoñczon¹
mi³oœæ Jego, dziêki której zbli¿am siê do wiecznej szczêœliwoœci Jego, aby dusza ma mog³a
zaœlubiæ Jego na wiekuist¹ wieczystoœæ.
Jako oddana córka Trójjedynego Boga zdajê sobie sprawê z tego, ¿e Ojciec
Niebieski w szczególny sposób prowadzi duszê m¹ w prawdzie Swej, i ma nieustann¹ pieczê
nad wszystkimi poczynaniami mymi, które przecie¿ wykonujê w Imiê Jego, ale duchowe
miecze, które otrzymujê za spraw¹ Ukochanego, albo te¿ kopytnego tj. diab³a zak³ócaj¹ mi
spokój wewnêtrzny, ¿e w tych udrêkach czujê siê tak jakbym by³a zostawiona sama sobie
bez mo¿liwoœci wydostania siê z tego okropnego horroru wewnêtrznej mêki. To co dzieje
siê w duszy mej nie jest absolutnie uzale¿nione ode mnie, tak¿e z pokor¹ Bo¿¹ godzê siê
na wewnêtrzne oczyszczania duszy mej, która poprzez te niewymownie ciê¿kie osch³oœci
upodabnia siê do Ukochanego swego.
Mistrz ¿ycia wewnêtrznego, Jezus Chrystus orzeŸwia duszê m¹ w duchowej pustyni
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abym w pokorze i ciszy Jego wszystko przyjmowa³a ze Œwiêtej Rêki Jego. Pan ca³ego
nieskoñczonego Wszechœwiata nieprzerwanie kszta³tuje duszê m¹ na podobieñstwo Swe, i dziêki
Niemu ona stopniowo poznaje tajemnice Jego, które napawaj¹ j¹ niepojêt¹, nienasycon¹
mi³oœci¹ Jego, tak¿e nadprzyrodzona radoœæ tryska z niej, któr¹ odrobinê przelewam na
ekran komputerowy, na którym piszê w Imiê Pana swego. Boski Lekarz uzdrawia duszê
moj¹ poprzez najprzeró¿niejsze choroby, które s¹ umartwieniami, bo przecie¿ moje ¿ycie
jako wewnêtrznej karmelitanki ma byæ naznaczone pokor¹, umartwianiem i prac¹, która
dokonywana ma byæ w idealnej samotni i w ciszy Chrystusowej. Ta moja idealna samotnoœæ
od czasu do czasu jest zak³ócana, bo przecie¿ jako osoba œwiecka czasami jestem nara¿ona
na mimowolne rozmowy, które czasami zak³ócaj¹ mi spokój ducha, tak¿e najlepiej czujê
siê wówczas, gdy jestem z u p e ³ n i e s a m a z najdoskonalszym i najœwiêtszym
Mistrzem Niebieskim, bo wówczas mam o wiele wiêcej ³ask Jego, które nape³niaj¹ duszê
moj¹ zbawcz¹ mi³oœci¹.
Mistrzów Niebieskich ¡ potrafiê kochaæ tylko w samotni, rozkoszuj¹c siê Ich bliskoœci¹
i przek³adam Ich mi³oœæ ponad wszystko, a zw³aszcza ponad wszelkie dzia³anie ¢ ( Œwiêta
Teresa od Jezusa ), bo Oni jedyni gwa³townie odrywaj¹ duszê m¹ od z³ego, niebezpiecznego
œwiata, pe³nego przeró¿nych przeœladowañ, tak¿e z Ich woli w pe³nym skupieniu po odejœciu
od dzia³añ naturalnych dusza ma wesz³a na schody mistyczne, które prowadz¹ do
niewyczerpanych prawd i tajemnic Królestwa Niebieskiego.
Z Niebiosa trwaj¹ odwiecznie i cia³a niebieskie kr¹¿¹ wyznaczonymi drogami, i dusza
moja idzie odwieczn¹ drog¹ Bo¿¹ do Bram Królestwa Niebieskiego, aby jeszcze przed
wst¹pieniem jej do tej mistycznej Bramy przekazaæ œwiatu tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego.
W tak wielkiej sprawie Bo¿ej ods³oniêcia tej tajemnicy jestem poœredniczk¹ miêdzy Bogiem
a ludŸmi, i w milczeniu i wewnêtrznej samotnoœci kontemplujê j¹, która zawarta jest
w Bogu. W mojej nadprzyrodzonej misji wspomagaj¹ mnie najdoskonalsi duchowni Rodzice
Niebiescy wraz z Anio³ami, Archanio³ami ... , z duszami wszystkich Œwiêtych, z dusz¹
mojej Babci Katarzyny ... , tak¿e nikt nie mo¿e zmyliæ mnie, bo Oblubieñców Niebieskich
zmyliæ siê nie da.
T a j e m n i c a T r ó j k ¹ t a B e r m u d z k i e g o jest w³asnoœci¹ Boga i wiadomo,
¿e ods³oniêcie jej przechodzi si³y moje i bez mi³osierdzia Bo¿ego, to nie zrobi³abym
¿adnego kroku, ale Stwórca zapragn¹³ przekazaæ tê odwieczn¹ tajemnicê Sw¹ poprzez duszê
m¹, tak¿e wskaza³ mi drogê ascezy mistycznej ods³oniêcia tej tajemnicy, i rozœwietla mi tê
tak trudn¹ drogê œwiat³em Swym, a co najwa¿niejsze zapewni³ mnie o zwyciêstwie mojego
pos³annictwa poprzez s³owa Swe: ¡ Córko Moja, Ja tobie ods³oniê tajemnicê Trójk¹ta
Bermudzkiego ¢, któr¹ przecie¿ ods³oni³ duszy mej, i skoro moja droga ascezy mistycznej
dobiega ju¿ koñca, to muszê spieszyæ siê w Umi³owanym, aby wszystko jak najgodniej wykonaæ
zgodnie z Odwiecznym Planem Jego.
Oblubieniec Niebieski uœmierci³ i z³ama³ zmys³y i w³adze duszy mej, ¿ebym ju¿
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zd¹¿a³a do zjednoczenia z Jedynym Wzorem i Œwiat³oœci¹ tj. z Nim Samym. Umêczony
Chrystus towarzyszy mi wszêdzie i przeobra¿a córkê Sw¹ w Siebie, aby ona w czystym
duchu by³a pogr¹¿ona w Nim, dlatego te¿ jestem zanurzona w gor¹cej Otch³ani Mi³oœci
Bo¿ej, gdzie ognisko Mi³oœci Królestwa Niebieskiego nieprzerwanie trwa w Panu naszym,
który z woli Swej wprowadzi³ dusz¹ m¹ w g³êbokie pieczary nie tylko tajemnicy Trójk¹ta
Bermudzkiego, ale i innych tajemnic Swych, które odwiecznie by³y zaplanowane na duszê m¹.
Stwórca zawsze oddaje nam w Niebie to, co ¿eœmy dobrego zrobili na ziemi, i ja,
jako mistyczna, boleœciwa córka Pana mego wzgardzana dla Imienia Jego z wielkim
uwielbieniem pokonujê wszelkie przeciwnoœci, a wszystko to, co przekazujê jest owocem
moich cierpieñ, jak i m¹drej mi³oœci Bo¿ej. Pod mi³uj¹cymi spojrzeniami Ojca Przedwiecznego
pokonujê wszelkie zasadzki szatañskie, i z woli Jego zag³êbiam siê w bogactwach tajemnicy
mêki i œmierci Chrystusowej, gdzie Jezus Chrystus zdruzgotany przez nasze grzechy
niewinnie by³ ch³ostany, opluwany, ... i tak bardzo cierpia³, ¿e nie sposób to wyraziæ.
M¹droœæ Pana Jezusa by³a nie do zniesienia dla uczonych i faryzeuszy, i na ka¿dym kroku
starali siê poni¿yæ Odkupiciela mówi¹c z najwiêksz¹ pogard¹, ¿e On jest grzesznikiem
(J 9, 25), tak jak w obecnych zak³amanych ideologiach, które promuj¹ cywilizacjê k³amstwa
i œmierci, wiele Bogobojnych i m¹drych ludzi nie ma szans na pracê, a nawet na godne
¿ycie. Oszczerstwa na ogó³ bol¹ i os³abiaj¹ cz³owieka, ale przecie¿ nawet Maryi - Bóg
nie szczêdzi³ przeciwnoœci, która najlepiej s³u¿y³a Mu, tak¿e zawsze we wszystkim trzeba
godziæ siê z Bogiem, i nigdy nie ufaæ sobie lecz m¹droœci i dobroci Ojca Przedwiecznego,
który najlepiej wie czego nam naprawdê potrzeba, aby zbawiæ siê.
Jestem stracona dla wszystkich i nale¿ê tylko do Boga, który niewymownie pokrzepia
duszê moj¹, i w³aœnie w swoim najukochañszym Panu znajdujê ca³kowite odpocznienie,
tak¿e z woli Jego wkroczy³am w osobliwe tajniki prawd Jego. Dusza moja najbardziej
mo¿e wielbiæ Boga, kiedy opuœci ona swoje tymczasowe cia³o na ca³¹ wiecznoœæ, i moja
têsknota za t¹ chwil¹ ci¹gle wzmaga siê, dlatego te¿ prze¿ywam coraz wiêksze wewnêtrzne
mêki. Mi³oœæ najgorêtsza do Boskich Oblubieñców pozwala mi oderwaæ siê od ograniczonego
œwiata, który absolutnie jest niczym w stosunku do Stwórcy, i dlatego te¿ wszystkimi
zaszczytami gardzê, bo s¹ przejœciowe i nic nie warte.
Wed³ug Œwiêtych Mistyków i Samego Boga - dusza, która poznaje tajemnice Bo¿e
znajduje siê w nadprzyrodzonym upojeniu (g³êbia jej istoty duszy przenikniêta jest przedziwn¹
s³odycz¹ i rozkosz¹ ), i kiedy z woli Bo¿ej nast¹pi ocucenie z tego letargu Bo¿ego, to
ona nie potrafi wszystkich cudów szczegó³owo opisaæ, które s¹ nagromadzone w Bogu.
Moja ziemska mêka jest s³odka, bo przygotowuje duszê m¹ na spotkanie w widzeniu
“ twarz¹ w Twarz ” ze Stwórc¹, tak¿e w moim wspinaniu siê na umi³owan¹ Górê Karmel
po ka¿dym wietrze pó³nocnym, nastêpuje zmiana kierunku na po³udniowy, na który czekam
z utêsknieniem, bo wtedy jestem nape³niona Bogiem i z woli Bo¿ej podnoszona ponad
wszelkie poznanie. £aski nadzwyczajne, które z woli Bo¿ej towarzysz¹ mi przynosz¹ bardzo
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w wysokie regiony Jego.
Za poœrednictwem Ducha Œwiêtego Trójca Œwiêta wcieli³a siê w duszê moj¹, na
któr¹ sp³ywa odblask Ich Potêgi i £aski; i poprzez moje odwieczne powo³anie Mistrzowie
Niebiescy objawiaj¹ œwiatu Swoj¹ nieskoñczon¹ Potêgê. Na swojej drodze mistycznej
wszystko wykonujê z przeogromn¹ mi³oœci¹ i chêci¹, i robiê to tylko dla Boga, co jest
zgodne z wol¹ Jego, tak¿e razem z Nim budujê Koœció³ Bo¿y.
S z a n o w n y K s i ê ¿ e K a r d y n a l e, jestem wierna powierzonej mi misji
i poprzez ³askê i wolê Bo¿¹ wchodzê w tajniki niezg³êbionych obszarów Królestwa
Niebieskiego, i wszelkie trudy, które zosta³y mi powierzone przez Opatrznoœæ akceptujê
z niebiañsk¹ s³odycz¹. Najmi³osierniejszy Jezus Chrystus coraz czêœciej daje mi znaæ
o Sobie poprzez ¿ywe, œwiête znaki czasu i udziela mi M¹droœci Swej, tak¿e z woli Jego
przebywam w nadprzyrodzonej œwiat³oœci i za pomoc¹ Boskich tchnieñ Jego ods³aniane s¹
mi prawdy Jego. Jako misjonarka obecnego zdeprawowanego œwiata, który roœci sobie prawo
do wszystkiego i postawi³ na konsumpcjonizm p r a g n ê poprzez swoj¹ nadprzyrodzon¹
misjê obudziæ ca³¹ ludzkoœæ z nieprawoœci grzechów, które wyrz¹dzaj¹ Chrystusowemu
Koœcio³owi tak wiele krzywd.
Poprzez ³ a s k ê u œ w i ê c a j ¹ c ¹ otrzyman¹ na Chrzcie - uczestniczê w ¿yciu
Bo¿ym, i ¿ywa wiara przeprowadza mnie poprzez niebezpieczny przejœciowy œwiat do
nadprzyrodzonej rzeczywistoœci. Uznaj¹c jedynie Jezusa Ukrzy¿owanego (1 Kor 2, 2) z woli
Bo¿ej wesz³am w g³êbokie regiony tajemnic Bo¿ych, tak¿e Boski Oblubieniec zatapia córkê
Sw¹ w tajemnicach Swych, aby kosztowa³a, smakowa³a i rozkoszowa³a siê poznaniem tych
tajemnic, które rozumie ona na sposób jedynie Boski ( Œwiêta Teresa z Avila ).
Dusza moja wpad³a do Morza Boskiego, jak to z woli Bo¿ej du¿o wczeœniej mia³am
przepowiedziane tj. 23. 11. 1984 r. w mistycznym œnie ze statkiem, aby po³¹czyæ siê z Bogiem
w jednym duchu i w jednej mi³oœci, i w g³êbokim zjednoczeniu otrzymaæ rozliczne wiadomoœci
o Nim Samym, jak i o swoim pos³annictwie. Ojciec Niebieski na sta³e zamieszka³
w najg³êbszych g³êbinach duszy mej, która staje siê Boska i Bogiem przez uczestnictwo,
aby w jednym duchu, w jednej mi³oœci i w absolutnie zupe³nej czystoœci ( Pismo Œwiête )
wch³ania³a ona odwieczne tajemnice Niebios, które odwiecznie by³y przeznaczone na ni¹.
Orêdowniczka, Wspomo¿ycielka i Poœredniczka, najukochañsza Mama Niebieska
wiernie prowadzi duszê moj¹ poprzez tajemnicê Swej Œwiêtoœci do wype³nienia mojego
odwiecznego zadania, które zwi¹zane jest z naœladowaniem Jej mi³oœci. Maj¹c jedynie
duchowoœæ Niepokalanej mo¿na prawdziwie mi³owaæ i radowaæ siê w Bogu, bo Maryja,
Stolica M¹droœci oœwietla duszê moj¹ œwiat³em S³owa Bo¿ego i prowadzi do M¹droœci
Wcielonej, do wiecznej Ojczyzny.
W pe³nej ufnoœci pod¹¿am za Orêdowniczk¹ i Wspó³odkupicielk¹ ¿yj¹c nieprzerwanie
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ca³a moja misja jest szczególnym i wyj¹tkowym udzia³em Gwiazdy Zarannej, gdzie
mi³osierna mi³oœæ wyprowadza ze z³a moralnego - dobro, i moje odwieczne pos³annictwo
objawi siê przez Ni¹, dla Niej i z Ni¹. Z Mam¹ Niebiesk¹ Bo¿ego Mi³osierdzia trwam na
modlitwie Nowego Adwentu, który jest Koœcio³em czyli Cia³em Mistycznym Jezusa
Chrystusa, gdzie Duch Œwiêty zstêpuje na mnie z woli Bo¿ej i oœwieca duszê m¹, abym
do koñca œwiadczy³a swojemu nadprzyrodzonemu pos³annictwu.
W mojej nadprzyrodzonej misji nie mo¿na g³osiæ mi³osiernego Chrystusa bez ukazania
najukochañszej Ró¿y Mistycznej M a r y i, która znajduje siê we wszystkich znakach czasu
ka¿dej duszy, bo przecie¿ Ona uczestniczy³a we wszystkich tajemnicach Syna Swego, tak¿e
jedynie tylko z Ni¹ mo¿na prze¿ywaæ tajemnice Chrystusa, i przez Ni¹ odbêdzie siê przekazanie
ca³ej nadprzyrodzonej misji mej ze szczególnym uwzglêdnieniem odwiecznej tajemnicy
Niebios Trójk¹ta Bermudzkiego, poprzez któr¹ jestem zwi¹zana ze wspó³czesn¹ epok¹, jak
i z minionymi epokami, z ca³ym rokiem liturgicznym, tak¿e nieustannie prze¿ywam tajemnice
Chrystusa i Maryi, które zwi¹zane s¹ nierozerwalnym wêz³em ze zbawczym dzie³em
Boskiego Odkupiciela.
Wyzby³am siê swej doczesnej m¹droœci, która wiadomo, ¿e jest nic nie warta, bo
jest najwiêksz¹ nicoœci¹ nad nicoœciami, i z wielk¹ mi³oœci¹ pracujê dla Najœwiêtszego,
i muszê powiedzieæ na podstawie w³asnego doœwiadczenia, ¿e bez ziemskiego, klauzurowego
klasztoru idzie siê o wiele ³atwiej na Górê Karmel mimo, ¿e dusza nara¿ona jest na wiele
wiêcej zasadzek w œwiecie œwieckim ni¿ duchowym, tak¿e b³êdne jest myœlenie, ¿e przedsmak
Nieba czuje siê jedynie w klasztorach klauzurowych, tj. kontemplacyjnych. Tak, tam jest
odrobinê lepiej, ale nie jest powiedziane, ¿e tam jest ³atwiej zjednoczyæ siê z Bogiem, co
potwierdzaj¹ to najznakomitsi teologowie, Œwiêci i Mistycy.
W tym ¿yciu trwa³e zjednoczenie z Panem naszym jest mo¿liwe, ale zawsze jest to
zjednoczenie przemijaj¹ce, i ja jako s³u¿ebnica Pañska ( £k 1, 38) idê drog¹ czystej wiary,
i z ³aski Bo¿ej wkroczy³am w byt istnieñ niebieskich jednocz¹c siê z Bogiem, abym mog³a
umys³em Jego poj¹æ tajemnice Jego. W najwiêkszych ciemnoœciach, w oderwaniu od swych
w³adz, od wszystkich rzeczy za przyczyn¹ Ducha Œwiêtego przez wiarê, nadziejê i mi³oœæ
z woli Bo¿ej dusza ma jest udoskonalana, aby mog³a ona dojœæ do czystoœci odpowiedniej
jej uzdolnieniu.
Jako córka Rodziców Niebieskich jestem szafark¹ tajemnic Bo¿ych (1 Kor 4, 1), i ca³a
moja misja dokonuje siê wed³ug s³owa Bo¿ego (£k 1, 38), dlatego te¿ zawsze wspó³pracujê
z ³ask¹ Bo¿¹, aby Mistrzowie Niebiescy mogli ogo³ociæ córkê Sw¹ ze wszystkiego poprzez
doskonalenie jej rozumu, przeprowadzaj¹c j¹ bezpiecznie po drodze duchowej wœród ciemnej
nocy ducha. Ca³¹ moj¹ misjê dokonujê w duchu ¿ywej wiary, i za przyczyn¹ Ducha Œwiêtego
realizowany jest Odwieczny Plan Opatrznoœci Bo¿ej, gdzie Stwórca dzia³a w³asnymi œrodkami,
i przygotowuje odpowiednie pod³o¿e polityczne i spo³eczne na ca³ym œwiecie na przyjêcie
Dzie³a Swego. Bez wiary, bez pokory, bez pos³uszeñstwa nie mo¿na niczego dokonaæ, bo
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we wszystkim, zarówno prawem naturalnym, jak i prawem Bo¿ym, i s³ucham jedynie Ojca
Niebieskiego wed³ug s³ów: “ Kto s³ucha Mnie - osi¹gnie spokój, wytchnienie bez obawy
nieszczêœcia ” ( Prz 1, 33 ).
Poplecznicy z³a, którzy rozmi³owani s¹ w propagowaniu nienawiœci, dyskryminacji
i nieprawoœci opartej o nie respektowanie godnoœci ludzkiej, pornografiê, jak i przemoc
p³yn¹cy ³odzi¹ miotan¹ poprzez burze (Mk 4, 35 - 41) doczekali siê odpowiedniego duchowego
Dzie³a Niebios, które prowadzê w Panu naszym, dziêki któremu niektórzy bêd¹ pragnêli
wydostaæ siê z tej ciemnej doliny œmierci, w której panuj¹ wojny, terroryzm, nienawiœæ,
przemoc oraz wielka niesprawiedliwoœæ, która respektowana jest miêdzy innymi przez
fikcyjny i bezprawny 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, który jako
bezu¿yteczny cielec zosta³ stworzony na u¿ytek Unii Europejskiej przez popleczników
liberalno - lewicowych R a d y E u r o p y, którzy nad wyraz rozmi³owani s¹ w bezprawiu
i narzucaniu zwyrodnieniowych ideologii ca³emu œwiatu, aby œwiat ¿y³ bez Stwórcy, nie
wiedz¹c o tym, ¿e pomiêdzy wiar¹ a rozumem istnieje œcis³a harmonia. Z takimi wrogami
prawdy, którzy s¹ niewolnikami samych siebie ¿yj¹cych bez Boga nigdy nie mog³a byæ
poznana tajemnica Trójk¹ta Bermudzkiego, która przecie¿ mieœci siê w Samym Bogu,
a wszyscy ods³aniali j¹ bez Pana naszego, nie wiedz¹c o tym, ¿e “ cz³owiek bez Chrystusa
jest prochem i cieniem ” ( Œwiêty Paulin z Noli), i szczêœliwy jest lud, którego Bogiem jest
Pan ( Ps 144 /143, 15 ), który za pomoc¹ Gwiazdy Morza, Maryi w duchu braterskiej mi³oœci
na drodze pojednania i pokoju d¹¿y do wiekuistego zbawienia swoich dusz.
S z a n o w n a E m i n e n c j o, jako uczennica niezast¹pionego Pana naszego mimo,
¿e jestem nieudolnym narzêdziem w rêkach Jego, ale jestem odwa¿nym œwiadkiem Ewangelii
Jego i poprzez duchowe Dzie³o Jego, które prowadzê w Nim niosê w³aœnie œwiat³o prawowitej
Ewangelii Jego, która pozwala nam ¿yæ ju¿ tutaj na ziemi odrobin¹ wiekuistego szczêœcia,
nawet w mrokach dotkliwej samotnoœci, nieprzerwanego cierpienia i przejmuj¹cego bólu
odrzucenia przez popleczników z³a, którzy zag³uszaj¹ nie tylko s³owa Bo¿e, ale równie¿
g³os sumienia ludzkiego. Pragnê zaznaczyæ, ¿e gdy dalej nie bêdê mia³a odpowiedzi od
Waszej Eminencji mówi¹cej o wszczêciu procesu badawczego nadprzyrodzonej misji mej,
to ju¿ wkrótce napiszê 30 - ty list do Kongregacji Nauki Wiary, a 44 - ty do Watykanu
( bior¹c pod uwagê listy wys³ane zarówno do Papie¿a Benedykta XVI - go, emeryta, jak
i Ojca Œwiêtego Franciszka ) czyli wszystko wskazuje na to, ¿e dusza ma jest tym imieniem
44 - tym, bo przecie¿ poprzez listy duchowe do duchowieñstwa umieszczone na mojej stronie
internetowej w mi³oœci Ojca Przedwiecznego za wstawiennictwem Niepokalanej w Imiê Kap³ana
Niebieskiego w Duchu Œwiêtym przemawiam do ca³ej ludzkoœci. 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 gdy tylko otrzymam dowód nadania wysy³ki do Watykanu, to te dwa listy znajd¹ siê równie¿
na mojej stronie internetowej, która przekroczy³a ju¿ 308 000 odwiedzin.
Szczêœæ Bo¿e !
Anna Aniela Flak

