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Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus !
Drogi Ojcze Œwiêty bardzo cieszê siê, ¿e kadencja Prefekta Kongregacji Nauki Wiary
jakim to by³ nierzetelny duchowny kard. Gerhard Ludwig Müller nie zosta³a przed³u¿ona,
bo przecie¿ nie zas³ugiwa³ na ni¹, i ¿e obecnie jest nowy Prefekt na tak nad wyraz
odpowiedzialnym stanowisku tj. abp. L u i s F r a n c i s c o L a d a r i a F e r r e r, który
na pewno nie bêdzie w nieludzki i niekatolicki sposób “ olewa³ ” moje duchowe przesy³ki,
jak to robi³ non - stop poprzednik jego i poinformuje Wasz¹ Œwi¹tobliwoœæ o nadprzyrodzonej
misji mej. Owce Bo¿e podczas najprzeró¿niejszych kampañ znies³awiania i represji zawsze
niesamowicie cierpi¹, czego przyk³adem by³ b³ogos³awiony ks. Jerzy Popie³uszko, który
w re¿imie komunistycznym cierpia³ za prawdê i odda³ za ni¹ ¿ycie, dlatego te¿ muszê cierpieæ
w Panu swym i nie zwracaæ uwagi na tak powa¿ne uchybienia ze strony najwy¿szych rang¹
duchownych, którzy milcz¹ na tak liczne duchowe pisma me w sprawie nadprzyrodzonej
misji mej, bo przecie¿ nie mam innego wyjœcia. Pragnê Wasz¹ Œwi¹tobliwoœæ poinformowaæ,
¿e od ostatniej wysy³ki do Watykanu napisa³am kolejn¹ tj. 30 - t¹ ju¿ duchow¹ ksi¹¿kê pt.:
¡ Zdobywanie mistycznego szczytu Góry Karmel ¢, czêœæ 7 - ma, która zawiera 241 stron
i podobnie jak poprzednia ksi¹¿ka sk³ada siê ona równie¿ w du¿ym procencie z komentarzy,
które umieszczam w Bogu na YouTube, i które udokumentowane s¹ na moim interfejsie
Google +, tak¿e s¹ one do wgl¹du dla ca³ej ludzkoœci. Skoro zosta³am odpowiednio
przygotowana w Panu naszym Jezusie Chrystusie do tak wielkiego duchowego Dzie³a Bo¿ego,
które zawarte jest ju¿ w 30 - tu duchowych ksi¹¿kach, kilkudziesiêciu te¿ listach skierowanych
do duchowieñstwa pisanych przewa¿nie w formie publikacji oraz z du¿ej dokumentacji, któr¹
ju¿ dawniej wys³a³am do Watykanu, to przecie¿ w ¿adnym wypadku nie mogê respektowaæ
tej niepowa¿nej ciszy, ani nawet niepowa¿nych te¿ listów, gdyby takie oczywiœcie przysz³y
od namiestników Chrystusowych, którzy absolutnie nie zapoznaj¹c siê z Dzie³em Bo¿ym,
które odwiecznie by³o zaplanowane na duszê moj¹ pragnêliby na odczepnego coœ tam odpaliæ.
Nieustannie trwam w obecnoœci Wszechpotê¿nego, który ogarn¹ mnie niepojêt¹ mi³oœci¹
Sw¹, tak¿e zalana szczêœciem i rozkosz¹ ¿ycia Jego przekazujê swoje duchowe ¿ycie, bo
przecie¿ nie ka¿da dusza dostêpuje tak wielkich ³ask, jak dusza ma, oczywiœcie je¿eli chodzi
o opuszczanie w Bogu jej cia³a podczas snu, aby poprzez te moje mistyczne ksi¹¿ki pobudziæ
oziêb³e dusze do szczególnego ukochania Pana naszego.
P r a g n ê poinformowaæ równie¿ Wasz¹ Eminencjê, ¿e ze wzglêdu na uci¹¿liwe
s¹siedztwo mieszkaj¹ce nade mn¹, którzy chorzy s¹ na nienawiœæ by³am zmuszona kupiæ sobie
nowe mieszkanie, a obecne jeszcze nie sprzeda³am tego, w którym obecnie jeszcze mieszkam,
i aby mieæ pieni¹dze na nowe jestem zmuszona wzi¹æ wielk¹ po¿yczkê z banku. S¹siedzi
przez parê miesiêcy celowo i z³oœliwie naciskali indykator w nocy (wykrywacz gazu), aby
zak³óciæ mi nocny spokój. Pragnê³am tê sprawê za³atwiæ polubownie lecz niestety nie uda³o
siê, bo gdy by³am u s¹siadów, to s¹siad zademonstrowa³ mi jak to dzia³a naciskaj¹c przycisk
indykatora, i gdyby nie nacisn¹ tego przyrz¹du, to nie wiedzia³abym jak on to robi, bo nawet
podejrzewa³am, ¿e przyrz¹d ten jest popsuty i jakoœ fatalnie zaprogramowany, ¿e tylko noc¹
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rozpozna³am ten przeszywaj¹cy dŸwiêk, który budzi mnie noc¹, o czym te¿ powiedzia³am to
s¹siadowi. S¹siad wyprosi³ mnie twierdz¹c, ¿e w nocy jest cisza i jego rodzina nic nie s³yszy,
wiêc w takiej sytuacji uprzedzi³am ich, ¿e pójdê do dzielnicowego ze skarg¹ tym bardziej,
¿e te nocne dŸwiêki s³yszalne s¹ równie¿ przez s¹siadów mieszkaj¹cych nad nimi. Gdy
dzielnicowy by³ u s¹siadki, której córka wielokrotnie s³ysza³a dŸwiêki indykatora, które jej
przeszkadza³y, to matka jej powiedzia³a, ¿e to by³o tak dawno, ¿e to im nie przeszkadza,
a ona nic nie s³yszy tylko córka, której to nie przeszkadza czyli nie chcia³a mieszaæ siê
w sprawy s¹siedzkie, a poza tym nie chce mieæ nic do czynienia z policj¹. Pan dzielnicowy nic
nie zrobi³, aby nie zak³ócano mi spokoju, jedynie tylko jeden raz by³ u s¹siadów mieszkaj¹cych
nade mn¹ oraz u s¹siadów, którzy mieszkaj¹ nad nimi, tak¿e uzna³ to za sprawê za³atwion¹
i zakoñczon¹, a ja póŸniej to mia³am jeszcze gorszy horror, bo s¹siedzi parê razy noc¹
naciskali indykator, a s¹siadka po wizycie dzielnicowego podniesionym g³osem pragnê³a mnie
zakrzyczeæ. Z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ i to w Bogu mogê powiedzieæ, ¿e zarówno s¹siad, jak
i s¹siadka naciskali ten indykator, aby zak³ócaæ mi nocny spokój i ¿adne stopery wk³adane do
uszu nie wycisza³y tego przeraŸliwego krótkiego dŸwiêku. Gdyby oni naciskali ten indykator
w dzieñ, to nie by³oby problemu, ale oni naciskali go celowo noc¹, aby mieæ wypaczon¹
satysfakcjê, ¿e zak³ócaj¹ komuœ nocn¹ ciszê. Muszê siê wyprowadziæ siê z tego rodzinnego
mieszkania, bo przecie¿ nie bêdê siê z nimi s¹dzi³a. Obecnie mam wielkie trudnoœci
ze sprzeda¿¹ mieszkania mimo, ¿e tak du¿o opuœci³am, bo przecie¿ sprzedaj¹cych swoje
mieszkania jest bardzo wielu, a kupuj¹cych znacznie mniej. Moja Mama pragnê³a, abym
do œmierci swej by³a w tym w³asnoœciowym czteropokojowym mieszkaniu, które by³o po
generalnym remoncie i jest bardzo dobrze urz¹dzone, ale jej wola nie zostanie spe³niona przez
nad wyraz mœciwe s¹siedztwo. Pragnê dodaæ, ¿e pomimo takiego nocnego horroru, ¿e mia³am
silne pieczenia w okolicach serca z tego niewyspania, ¿e by³am z tym u lekarza z wielkim
trudem przetrwa³am tê ciemn¹ noc wiary i ducha, któr¹ mo¿na nazwaæ nawet duchowym
karcerem. By³ to dla mnie najboleœniejszy okres od kiedy tylko wróci³am z Ameryki do Polski,
i w tych ciê¿kich chwilach czasami noc¹ otwiera³am komputer pisz¹c parê duchowych zdañ
do ksi¹¿ki. Za dnia próbowa³am zasn¹æ, ale rzadko kiedy udawa³o siê mi to tym bardziej,
¿e coraz bardziej wysiada³o mi serce, bo przecie¿ na dobê spa³am po 3 - 4 godziny, i w tym
te¿ czasie nie mia³am, a w³aœciwie dusza ma ³ask, aby te¿ opuszczaæ w Bogu cia³o podczas
snu. Nic nie dzieje siê bez przyczyny, i pewnie Stwórca pragnie, aby ju¿ w spokoju dope³ni³y
siê ostanie chwile ¿ycia mego, a co za tym idzie i duchowego Dzie³a Jego, które prowadzê
w Nim, dlatego te¿ musia³am opuœciæ to uci¹¿liwe miejsce. Problem z ³ o œ l i w y c h
i n i e p o c z y t a l n y c h s¹siadów jest wielkim problemem wystêpuj¹cym we wszystkich
narodach œwiata, dlatego te¿ oœmieli³am siê tê sprawê przedstawiæ w Chrystusie na podstawie
swojego przyk³adu. Pragnê jeszcze dodaæ, ¿e ten horror nocnego budzenia przez naciskany
przez s¹siadów indykator trwa³ prawie pó³ roku, a przerwy by³y tylko wtedy, kiedy s¹siedzi
byli na dzia³ce, i nie mia³ kto nacisn¹æ go, a poza tym tak mniej wiêcej od miesi¹ca
s¹siedzi naciskaj¹ go ju¿ nie ka¿dej nocy, bo pewnie musieli dowiedzieæ siê, ¿e sprzedajê
z ich przyczyny mieszkanie i myœlê, ¿e obecnie nie bêd¹ ju¿ wiêcej naciskaæ go, bo bêd¹ siê ju¿
bali, bo przecie¿ jestem dla nich niewygodnym œwiadkiem. W folderze nr. 31 zatytu³owanym:
“ Dokumenty uzupe³niaj¹ce moje odwieczne powo³anie ” umieœci³am zdjêcia z tego mojego
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i to do samej œmierci swej.
Dziêki najprzeró¿niejszym cierpieniom, które nieod³¹cznie towarzysz¹ mi w mojej
drodze œwiêtoœci mam sta³y udzia³ w Krzy¿u Chrystusowym, dziêki któremu poprzez Gwiazdê
Morza Maryjê uczestniczê w misterium ¿ycia, œmierci i zmartwychwstania Jej Syna Jezusa
Chrystusa. W paschalnym ¿yciu zmartwychwsta³ego Chrystusa nie zwa¿am na jakiekolwiek
przeciwnoœci, które czasami spowalniaj¹ wype³nianie woli Pana naszego, bo przecie¿ po
wszystkich duchowych czy te¿ cielesnych zadraœniêciach zawsze wychodzê wzmocniona
w Ukochanym, aby móc z niepokonan¹ si³¹ Jego kontynuowaæ Dzie³o Jego, które coraz
bardziej wprowadza duszê m¹ w niedostêpne œwiat³oœci Niebios, które przepojone s¹ m¹droœci¹
i mi³oœci¹ samego Trójjedynego Boga. W mojej nadprzyrodzonej misji czego ja nie zrobi³am
z pomoc¹ Zbawiciela, to On i tak wszystko dope³ni za mnie, tak¿e ta cisza ze Stolicy
Piotrowej nawet dzia³a koj¹co na mnie, jak i na duszê moj¹, bo przecie¿ Pan nakazuje mi,
co mam robiæ, a nie namiestnicy z Watykanu. Z³¹czona z ³ask¹ Niebieskiego Oblubieñca
w duchu przenoszê siê do niebiañskich wiekuistoœci i w Boskiej mi³oœci ³¹czê siê z Panem
swym, a czasami te¿ duchowo ³¹czê siê z Duszami Œwiêtymi poprzez ducha ich dusz, które
bardzo wspieraj¹ mnie w tym duchowym Dziele Bo¿ym. Mimo, ¿e jestem w stanie œwieckim,
ale wewnêtrznie karmelitanka, jak ju¿ to widaæ chocia¿by z mojego nieudolnego pisania w Imiê
Pañskie, tak¿e ¿yjê ju¿ w du¿ej mierze tym, czym dusza moja bêdzie ¿y³a w wiekuistym
œwiecie, oczywiœcie je¿eli zas³u¿y sobie ona na to tym bardziej, ¿e na podstawie prze¿yæ duszy
mej wiem, co czeka ka¿d¹ duszê, gdy ona przekroczy próg wiecznej œmiertelnoœci na ca³¹
wiekuist¹ wiecznoœæ.
Jako karmelitanka wewnêtrzna z woli najukochañszego Boskiego Oblubieñca mam
te¿ byæ i mêczennic¹ wewnêtrzn¹, abym poprzez udrêki i uciski dosz³a do wolnoœci
wewnêtrznej i ¿y³a jedynie w duchu mi³oœci Pana swego. Dziêki ³asce Bo¿ej dawno zrozumia³am
i doœwiadczy³am na sobie, ¿e mi³oœæ bez bólu na ziemi istnieæ nie mo¿e i poprzez wszystkie
swoje cierpienia: przeró¿ne doœwiadczenia, próby i osch³oœci w duszy okupi³am w Bogu
ods³oniêcie miêdzy innymi i tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego. Na swojej ciernistej i mi³osnej
drodze œwiêtoœci cierpiê dla Ukrzy¿owanego, i od kiedy po³¹czy³am swoje cierpienia
z cierpieniami Jego, to po³¹czy³am siê z Jego wiekuist¹, Bosk¹ Mi³oœci¹, tak¿e cierpienie
sta³o siê nieod³¹cznym pokarmem dla duszy mej, jak to te¿ mawia³a Œwiêta Faustyna Kowalska
pisz¹c, ¿e ¡ cierpienie jest wielk¹ ³ask¹. Przez cierpienie dusza upodabnia siê do Zbawiciela,
w cierpieniu krystalizuje siê mi³oœæ. Im wiêksze cierpienie, tym mi³oœæ staje siê czystsza. ¢
K Z woli Bo¿ej podejmuj¹c siê tak wielkiego Dzie³a ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta
Bermudzkiego zdawa³am sobie dok³adnie sprawê z tego, ¿e dusza moja bêdzie nara¿ona
na wiele przeszkód i ciê¿kich prób, ale Opatrznoœæ Bo¿a czuwa w ka¿dej chwili, i dzie³o to
nie zginie, natomiast dusza moja odwiecznie by³a poœwiêcona na ofiarê ods³oniêcia tej
tajemnicy. Zawsze by³o i bêdzie, ¿e najlepszym i najpewniejszym œrodkiem dojœcia do celu
Bo¿ego jest wiara i to wielka wiara, bo im wiêcej wiary posiada dusza, tym wiêcej jest
zjednoczona ze Zbawicielem, co potwierdzaj¹ to wszyscy Mistycy, i ¡ otwarcie siê na ³askê
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i przydatnego dla ludzkoœci poznawania prawdy ¢ (s³owa wypowiedziane na jednej z homilii
Waszej Eminencji). Na swojej drodze krzy¿owej jestem pe³na wiary i wszystko czerpiê z wiary,
z Boga i nie bojê siê niczego i idê tam, gdzie Stwórca wzywa mnie, a Jego jaœniej¹ce œwiat³o
nadziei umacnia duszê moj¹, likwiduje ciemnoœci mojego umys³u i wypiera szatañskie moce.
Moja nadprzyrodzona misja jest wielka i w tej wielkoœci Bo¿ej, Bóg ¿¹da od
dusz jedynie zawierzenia i wdziêcznoœci, jak to podaje miêdzy innymi Œwiêta Tereska od
Dzieci¹tka Jezus, tak¿e je¿eli chodzi o moje odwieczne powo³anie, to powiem otwarcie dla
ca³ej ludzkoœci, gdybym nie robi³a tego wszystkiego dla Boga nigdy nie zdoby³abym siê
na to, aby wejœæ nie tylko w tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego, ale i w inne tajemnice
Bo¿e, a poniewa¿ robiê to wszystko na Chwa³ê Rodziców Niebieskich, wiêc nie opieram
siê w niczym i jestem Im pos³uszna, bo dusza ma pragnie wejœæ do œwiat³oœci bez kresu.
W realizacji zamiarów Bo¿ych w mojej nadprzyrodzonej misji, któr¹ mam od Boga nikt
mi nie mo¿e przeszkodziæ, bo Trójca Œwiêta i Niepokalana strzeg¹ i opiekuj¹ siê córk¹ Sw¹,
której nieustannie odnawiaj¹ si³y. Jako córka Boskiego Oblubieñca w ka¿dym momencie
wszystko odnoszê do Niego, i najlepiej czujê siê zupe³nie sama tylko w Nim, bo wówczas
za spraw¹ Jego w idealnej ciszy dusza ma mo¿e wchodziæ w niepojêtoœci Jego. Wœród
udrêk czy te¿ osch³oœci tej przemijaj¹cej doczesnoœci zawsze mam przed oczyma Krzy¿
Chrystusa, który jest œwiat³em, m¹droœci¹, mi³oœci¹ i zbawieniem dla ka¿dej duszy. Mimo,
¿e niejednokrotnie by³am wewnêtrznie rozdarta przez rozterki i duchowe ciêcia, ale nauczy³am
siê w Panu swym, ¿e bêdê walczyæ o Dzie³o Jego do koñca swoich dni, bo poprzez
te dotkliwe przeciwnoœci nad wyraz uodporni³am siê w Ukochanym i nie pozwolê zag³uszyæ
swojego sumienia zaborcom tego zniewolonego œwiata, którzy krzykiem zbijaj¹ argumenty.
Dziêki nadprzyrodzonemu pos³uszeñstwu, z ca³¹ uleg³oœci¹ ducha, gorliwie i pilnie,
z nieustaj¹c¹ i wzrastaj¹c¹ m i ³ o œ c i ¹ wspó³pracujê z Odwieczn¹ M¹droœci¹, która
przeobra¿a duszê moj¹ stopniowo i prowadzi j¹ do coraz doskonalszego zjednoczenia,
wprowadzaj¹c j¹ do Swojej nadprzyrodzonej jasnoœci, do Chwa³y Wiecznej Szczêœliwoœci.
Z woli Bo¿ej poprzez 3 rodzaje widzeñ: w³aœciwe, objawienia i poznanie prawd Bo¿ych
( Œwiêty Jan od Krzy¿a ) za pomoc¹ nadprzyrodzonego œwiat³a dusza ma prowadzona jest
po schodach mistycznych do coraz wy¿szych etapów i realizacji swojego odwiecznego
przeznaczenia. Poprzez ogo³ocenie zmys³ów z wszelkich form, wyobra¿eñ przyrodzonych
kroczê drog¹ œwiêtoœci do jedynej nadprzyrodzonej rzeczywistoœci, do ¿yj¹cego Koœcio³a dla
którego pracujê, ¿yjê i umrê.
Dziêki ³asce przenajœwiêtszej Przenajœwiêtszego uzyska³am odpowiedni¹ dojrza³oœæ
duchow¹ w Nim w³aœnie miêdzy innymi, dziêki mojej krzywdzie moralnej z 9.10.1985 r.,
kiedy to w re¿imie komunistycznym na Wydziale Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej
w Szczecinie (ul. Królewicza 4, 71-550 Szczecin) bezprawnie nie nadano mi stopnia doktora po
3 - ech miesi¹cach od momentu obronionej ju¿ pracy doktorskiej oraz, dziêki najprzeró¿niejszym
trudnoœciom, które i tak zwyciê¿y³am w Panu swym. Wœród szczeciñskiego “ czyœæca ” w by³ej
pracy mej z woli Bo¿ej mia³am ogrom ³ask Bo¿ych i to ka¿dego dnia, o czym nie wiedzieli
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“ ciosy ” , bo im wiêcej mia³am nienawiœci i przeró¿nych poprzeczek w mojej drodze
mistycznej, tym wiêcej mia³am ³ask od Samego Zbawiciela. Bardzo czêsto upada³am i cierpia³am
w milczeniu pod ciê¿arem wszelkich udrêczeñ, jakie spotyka³y mnie od tak ob³udnych
i prymitywnych ludzi na czele z nie¿yj¹cym ju¿ panem Winnickim, ale zawsze z woli Bo¿ej
szybko podnosi³am siê, aby z coraz wiêksz¹ mi³oœci¹ iœæ dalej na Golgotê, tak¿e wszelkie
doœwiadczenia by³y dla mnie najwiêksz¹ s³odycz¹.
Z pomoc¹ wszechmocnego Przewodnika Niebieskiego na ró¿ne sposoby jestem
umartwiana czyli wiele cierpiê i pokutujê wœród ogromu mistycznych doœwiadczeñ jakie
miewa dusza ma w Stwórcy, tak¿e w widzialnej jasnoœci niepojêtej nadprzyrodzonoœci by³o
dane duszy mej skosztowaæ przedsmak wiekuistej radoœci i mi³oœci, dlatego te¿ mój zapa³
misyjny w prowadzeniu duchowego Dzie³a Pana mego ci¹gle wzrasta, bo wiem, ¿e poprzez
nie wiele dusz wejdzie na drogê zbawienia.
Ta wielka b³ogos³awiona i nad wyraz charyzmatyczna moralna krzywda z 9.10.1985 r.
by³a odwiecznie zaplanowana na mnie, bo przecie¿ dusza moja jako dusza wybrana przez
Boga do poznania i ods³oniêcia œwiatu tajemnicy T r ó j k ¹ t a B e r m u d z k i e g o musia³a
przejœæ przez “ czyœciec ziemski ”, aby w najciemniejszych i najboleœniejszych nocach wiary
i ducha by³a ona w pe³ni oœwiecona wed³ug s³ów Œwiêtego Augusta: ¡ jest doœæ jasnoœci,
aby oœwieciæ wybranych i doœæ ciemnoœci, aby ich upokorzyæ ¢, aby chocia¿ w minimalnym
stopniu dusza ma by³a godna tej niedostêpnej na ludzki rozum tajemnicy.
Do tej pory wszystkim rozwi¹zuj¹cym tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego brakowa³o
doœwiadczenia w rzeczach duchowych i szukali rozwi¹zania na zewn¹trz, a tu trzeba
iœæ do wnêtrza twierdzy duszy swej, aby w zjednoczeniu mistycznym transcendentalny
Kap³an Boski móg³ ods³oniæ r¹bek Swej Boskoœci; a wejœæ w tê tajemnicê mo¿na jedynie
bez poœrednictwa stworzeñ, to znaczy nie obcowaæ z ludŸmi lecz ze œwiatem nadprzyrodzonym
oraz wcielaæ w swoje ¿ycie prawa Bo¿e i wskazówki mojego umi³owanego Mistyka
Œwiêtego Jana od Krzy¿a. Poza tym wszyscy rozwi¹zuj¹cy tê tajemnicê Bo¿¹ opierali siê
jedynie na zmys³ach i tworzyli b³êdne rozwi¹zania, bo byli pozbawieni w i a r y
t e o l o g i c z n e j, a wszystko by³o dalekie od prawdziwego rozwi¹zania, które przecie¿
prowadzi do zjednoczenia z M¹droœci¹ Bo¿¹.
K Z pomoc¹ Wszechmocnego poprzez rzeczy doczesne przesz³am w duchowe,
tak¿e stawa³am siê cz³owiekiem coraz bardziej duchowym (ten proces bêdzie trwaæ do koñca
¿ycia mego), aby móc przenikn¹æ i siêgn¹æ do g³êbokoœci tajemnic Bo¿ych (1 Kor 2, 14 ),
dlatego te¿ zapieram siê i wyniszczam w Bogu wszelk¹ inn¹ radoœæ ¿ycia, bo choæby ona
wydawa³a siê pozornie bardzo wznios³a jest pró¿na i bezu¿yteczna, i staje siê ona przeszkod¹
do zjednoczenia woli z Bogiem ( Œwiêty Jan od Krzy¿a ). Dziêki jedynie nieskoñczonemu
mi³osierdziu Bo¿emu wesz³am w kontakt z Nieskoñczon¹ Dobroci¹ i poznajê w sobie nicoœæ
stworzenia i godnoœæ dziecka Bo¿ego króluj¹cego z Chrystusem; i razem ze Zbawicielem
bolejê nad grzesznoœci¹ œwiata, i poprzez swoje odwieczne powo³anie umieram dla œwiata,
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Z woli Bo¿ej umys³em Samego Boga wznoszê siê ponad wszystkie rzeczy œmiertelne, aby
wydaæ owoc Królestwa Niebieskiego ca³ego swojego odwiecznego powo³ania wraz odwieczn¹
tajemnic¹ Trójk¹ta Bermudzkiego, któr¹ mo¿na rozpatrywaæ jedynie w nadprzyrodzonym
wymiarze, to znaczy wnosiæ relacje i treœæ, które s¹ wewnêtrznym ¿yciem Boga i udostêpnionym
przez Boga - Cz³owieka.
Pan Jezus poprzez moje ¿ycie da³ wiele œwiadectw z punktu widzenia naukowego
i nadprzyrodzonego, aby Dzie³o Jego odnoœnie tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego by³o
wszechstronnie opracowane, tak¿e ster ¿ycia swego prowadzê œwiadomie i zawsze odpowiadam
Bogu na ka¿de wezwanie Jego, aby umo¿liwi³ wcielenie Swoje w ¿yciu mym, w zwi¹zku
z czym gotowa jestem oddaæ nêdzne ¿ycie swe za wiarê i sprawê Bo¿¹, aby dusza ma mog³a
posi¹œæ Królestwo Wiecznej Szczêœliwoœci. W tak wielkiej sprawie Bo¿ej, gdzie za pomoc¹
duszy mej przekazana bêdzie œwiatu tajemnica Trójk¹ta Bermudzkiego jeszcze raz objawi siê
w dziejach œwiata nieskoñczona zbawcza potêga Odkupienia, która jest potêg¹ mi³osiernej
Mi³oœci Trójcy Œwiêtej i Matki Bo¿ej; i poprzez ods³oniêcie tej wielowiekowej tajemnicy
zatriumfuje Trójjedyny Bóg wraz z Gwiazd¹ Morza, a ludzie “ przejrz¹ ” i nawróc¹ siê.
W dziele ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, w tak wielkiej
sprawie Bo¿ej bezgranicznie zaufa³am Opatrznoœci Bo¿ej; i jedyn¹ drog¹ ods³oniêcia tej
tajemnicy jest droga prawdy katolickiej Ewangelii, natomiast nigdy droga œwiecka. Dziewica
najczystsza, Stra¿niczka S³owa Przedwiecznego M a r y j a wyb³aga³a mi Ducha 8 - miu
b³ogos³awieñstw i 7 - miu darów Ducha Œwiêtego, aby wype³ni³a siê odwieczna wola Bo¿a
we mnie czyli wszystko to, co zawarte jest w Planie Bo¿ym. Trwam nieustannie na
modlitwie z Gwiazd¹ Morza, która jest dla duszy mej Orêdowniczk¹, Patronk¹, Opiekunk¹
i Mam¹ Niebiesk¹, i dziêki której przekraczam granice naturalnych zjawisk, gdzie cz³owiek
nie mo¿e zdobyæ wiedzy, a wszystko to dzieje siê, dziêki darowi prawdziwej wiary.
Poprzez teologiê œwiat³a, teologiê ciemnoœci, poprzez metafizyczny, rzeczywisty
œwiat za poœrednictwem wielkich M i s t y k ó w, a przede wszystkim przez Samego Boga
by³am wprowadzana w œwiat nadprzyrodzony, tak¿e poznawa³am tajemnice odwiecznie mi
przeznaczone. Dziêki nieskoñczonemu mi³osierdziu Bo¿emu uczestniczê w wewnêtrznym
¿yciu Boga i poprzez ³askê, która zosta³a odwiecznie dana mi do prowadzenia duchowego
Dzie³a Pana mego pracujê w Winnicy Bo¿ej dla pomno¿enia Chwa³y Królestwa Niebieskiego.
Je¿eli chodzi o Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego
to rozpracowane jest ono w sposób naukowy, bo oprócz teologii dogmatycznej poprzez
metafizyk¹, eklezjologiê, chrystologiê, mariologiê, teologiê mistyczn¹, teologiê moraln¹
z woli Bo¿ej wesz³am w rzeczywistoœæ nadprzyrodzon¹ odwiecznych znikniêæ bytów
skoñczonych w innym œwiecie, tak¿e podsumowuj¹c rozwi¹zanie tego niezwyk³ego Dzie³a
Bo¿ego, które i tak Jezus Chrystus ods³oni³ mi w czasie, ale poza czasem, to w Bogu
wesz³am w p³aszczyznê mistyki misteriów, tajemnic ¿ycia Jezusa, aby móc ods³oniæ tê
tajemnicê w Chrystusie poprzez Pisma zawarte w ca³ym roku liturgicznym, bo to wszystko
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siê w historii ( ks. W. Œwierzawski ).
Z pomoc¹ Ukrzy¿owanego zosta³am wyzuta ze siebie samej, aby móc przez czas
i trudnoœci ziemskiego pielgrzymowania coraz czêœciej doœwiadczaæ Jego, tak¿e obleczona
wewnêtrznie w zbrojê Ukochanego jestem w bezpoœrednim kontakcie z Nim, i poprzez
Dzie³o Jego nieustannie pocieszam Go i wynagradzam Mu wszelkie zniewagi obecnej
Sodomy i Gomory. Mistrz Niebieski umocni³ mnie w Krzy¿u Swym, tak¿e wzmocniona
w Nim czyniê co mogê, i co w mocy mej, aby jak najlepiej dopracowaæ i dokoñczyæ
duchowe Dzie³o Jego, które przecie¿ niejednokrotnie zosta³o pob³ogos³awione i namaszczone
przez Niego, czego dowodem s¹ miêdzy innymi tak liczne œwiête znaki czasu, które
potwierdzaj¹ moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê. Najukochañsze S³owo Wcielone dopuœci³o córkê
Sw¹ do uczestnictwa w naturze Swej, dlatego te¿ daje jej ³aski i tyle mocy, aby ona
wszystkie utrudnienia przetrzyma³a w Nim, i wznios³a siê ponad s¹dy i ludzk¹ wzgardê,
ponad wszelkie k³amstwa, opinie, i ponad wszelk¹ nicoœæ nad nicoœciami.
Pozaczasowy Przedwieczny Ojciec w najwznioœlejszej m¹droœci Swej fizycznymi
i duchowymi cierpieniami ujarzmia duszê m¹, aby by³a ona jak najbardziej udoskonalona
na wzór Jego i w prawdziwej, odwiecznej œwiat³oœci Jego mog³a wydaæ dojrza³y owoc
Jego dla wszystkich narodów rozproszonych na ca³ym zniewolonym œwiecie. Dzie³o
Boskiego Oblubieñca dokonuje siê pod dzia³aniem ³aski Jego poprzez Ró¿ê Mistyczn¹
Maryjê, i skoro ju¿ od tak d³ugiego czasu rodzê Dzie³o Ukochanego, to przecie¿ w koñcu
urodzê je dla wszystkich oprawców i tyranów opêtanych przez szatana, dla wszystkich
zagubionych i zatwardzia³ych owiec Bo¿ych, aby ich dusze mog³y uœwiêciæ siê na drodze
krzy¿owej, która prowadzi do Nieba.
K Mi³osierny Ojciec Niebieski utwierdza córkê Sw¹ Annê w mi³oœci Swej, dlatego
te¿ ona realizuje duchowe Dzie³o Jego z wielkiej mi³oœci do Niego tym bardziej, ¿e On
obdarowuje j¹ ³askami Swymi, a poza tym Niebieski W³adca da³ jej dar pisania, który
jest jednoczeœnie darem modlitwy, bo przecie¿ w duchowych ksi¹¿kach pisanych w Nim
ona wychwala Jego i wszystko odnosi tylko do Niego. Z mi³oœci do Chrystusa odda³am Mu
umys³, serce i duszê, a moje rêce s³u¿¹ tylko Jemu, dlatego te¿ bêdê pisa³a a¿ do samej
œmierci swej, aby nie by³o jakiœ niejasnoœci w moim odwiecznym powo³aniu, bo przecie¿
jakbym tak nie pisa³a, to nie by³oby ¿adnych dowodów na istnienie mojego tak niezwyk³ego
¿ycia duchowego, które niezmiernie jest bogate w ³aski Bo¿e.
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 Mi³osierdziu Bo¿emu,
który niezmiernie hojnie pociesza mnie wewnêtrznie i przemienia serce i duszê m¹ na
podobieñstwo Swe, abym w sprawiedliwoœci Jego w duchu b³ogos³awieñstw Jego dokona³a
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Mi³oœci Bo¿ej i ca³e moje ¿ycie, moje odwieczne powo³anie musi byæ rozpatrywane
jedynie w œwietle katolickiej wiary jedynej prawdziwej, bo innej drogi nie ma i byæ nie
mo¿e. Skoro zosta³am wybrana ze œwiata do tak wielkiego Dzie³a Pana mego, który da³ mi
prawo dzia³ania w Imieniu Swym, aby wszystko dokona³o siê w Imieniu Jego na Chwa³ê
Jego (J 15, 16), to nie mogê zawieœæ Jego i muszê wydaæ nadprzyrodzony owoc Jego jak
najbardziej dopracowany, bo przecie¿ on pochodzi z Winnicy Jego, dlatego te¿ wskazane
jest, abym mia³a audiencjê u Ojca, tak¿e czekam na wyznaczony termin.
Rodzice Niebiescy obdarzyli duszê moj¹ nieskoñczonym mi³osierdziem i dla moich
najukochañszych Mistrzów Niebieskich prze³amujê w³asn¹ wolê przez ustawiczn¹ gotowoœæ
do uleg³oœci, tak¿e na swojej odwiecznej drodze walczê nie broni¹ ziemsk¹, która jest
bezsensowna, lecz broni¹ ducha, którym jest S³owo Bo¿e (Ef 6, 17). Jako dziecko Trójjedynego
Boga i wspó³dziedzic Chrystusa ( Œwiêty Pawe³ ) poœwiêci³am siê dla dobra ludzkoœci na
Chwa³ê Królestwa Niebieskiego, w zwi¹zku z czym przyobleczona w Boskiego Odkupiciela
wielkodusznie, uczciwie i cierpliwie kontynuujê duchow¹ misjê sw¹ w tym niegoœcinnym
zsekularyzowanym œwiecie. Osamotniona, to ja nigdy nie by³am, bo zawsze jestem
z Rodzicami Niebieskimi, których ci¹gle poszukujê, aby Oni mogli mi³owaæ mnie i znaleŸæ
duszê m¹ na mi³owaniu Ich, i dlatego te¿ ofiarowa³am siebie w czystej i bezinteresownej
mi³oœci, tak¿e unicestwiam cia³o, aby uwolniony duch móg³ kontemplowaæ tajemnice Bo¿e.
Ojciec Niebieski i tak ciê¿sz¹ czêœæ Krzy¿a mego niesie Sam, tak¿e na razie jedynie
w nadziei uczestniczê w Chwale Jego i z oddaniem pracujê dla Królestwa Jego, aby
ludzkoœæ nawróci³a siê z grzesznej drogi.
Za wstawiennictwem Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki pokornie, ale odwa¿nie realizujê
duchowe Dzie³o Jej Syna, które duszê moj¹ wprowadzi³o w nadziemskie niepojêtoœci
i m¹droœci, ponad wszelkie pojêcia Boskie, tak¿e wesz³a ona w przedsmak ¿ycia wiecznego,
który koi j¹ niepojêtymi aromatami, oczywiœcie wówczas, gdy dosiêgaj¹ j¹ przeb³ogie
³aski Wszechmocnego. W czystej mi³oœci w Bogu wesz³am w bezpoœredni kontakt z Jezusem
Chrystusem i z woli Bo¿ej w Duchu Œwiêtym, w Duchu Zmartwychwsta³ego Jezusa Chrystusa
jestem nieustannie odmieniana, aby poprzez przebóstwienie byæ Pierwszym i Ostatnim (Ap
2, 8; Iz 48, 12 ), Pocz¹tkiem i Koñcem ( Ap 22, 13 ), tak¿e moja wiedza o misterium
Bo¿ym jest nieustannie pog³êbiana, dlatego te¿ dojrzewam do teologii kontemplacyjnej,
aby odwieczny cel Bo¿y przeznaczony dla duszy mej poznawaæ poznaniem Bo¿ym.
Z pomoc¹ wszechpotê¿nego Kap³ana Niebieskiego jestem w du¿ym stopniu odciêta
od tego grzesznego œwiata mimo, ¿e z wielkim oddaniem pracujê dla tego przejœciowego
œwiata, który za nic ma cywilizacjê prawdy i mi³oœci, i jest przeciwko ¿yciu, aby swoim
¿yciem daæ œwiadectwo C h r y s t u s a i pokonaæ wszystkich propagandzistów, którzy
zag³uszaj¹ sumienia ludzkie, depcz¹ godnoœæ ludzk¹, nie broni¹ praw mniejszoœci
i nieustannie lgn¹ do ziemskich marnoœci. W moim mistycznym ¿yciu nie interesuje mnie
szara, mêcz¹ca codziennoœæ, i nad wyraz mêcz¹ mnie puste s³owa, bo ¡ wielbi dusza moja
Pana i raduje siê duch mój w Bogu, Zbawicielu moim ¢ ( Pieœñ Maryi LG tom IV, str. 1372 ),
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przebywaæ nie w œwiecie ziemskiej ciszy, ani te¿ w œwiecie zak³óconego ziemskiego dŸwiêku
lecz w idealnej ciszy Swej, aby moc¹ Jego Samego mog³a ona zmierzyæ siê z nowymi
wyzwaniami przetransformowanego œwiata przez przekazy medialne, które manipuluj¹
spo³eczeñstwem, aby na potêgê rozprzestrzenia³o siê z³o. W moim ziemskim pielgrzymowaniu
czerpiê si³ê i radoœæ z naszego ukochanego Stwórcy, który jest fundamentem ca³ej ludzkoœci,
tak¿e tylko na prawdzie Jego mo¿na budowaæ œwiat, bo nieskazitelna prawda jest tylko w Nim.
Kap³an Niebieski przygotowa³ mnie, abym by³a bardzo mocna duchem Koœcio³a
i prawa Jego, dlatego te¿ prowadzi³ i dalej prowadzi mnie pod os³on¹ Swojej Boskiej
ciemnoœci, tak¿e dusza moja przyzwyczai³a siê do tych ciemnoœci, które zewsz¹d j¹ otaczaj¹;
i skoro z woli Bo¿ej rozpoczê³am Dzie³o Bo¿e, które zmierza do ods³oniêcia ziemskiemu
œwiatu tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego i r¹bka innych tajemnic duchowych, to i tak otrzymam
³askê do wytrwania i osi¹gniêcia celu. Na swojej drodze krzy¿owej w stosunku do odwiecznego
powo³ania zawsze by³am i jestem odwa¿na, tak¿e jakiekolwiek lêki dla mnie nie istniej¹
w tej cywilizacji k³amstwa i œmierci, która trzyma siê niewolniczych swych praw ustanowionych
przez “ wielkich ” mafiozów tego œwiata, którzy wyznaczaj¹ zwyrodnieniowe trendy i ideologie,
które pozbawiaj¹ cz³owieczeñstwa. Nape³niona nadziej¹ i mi³oœci¹ Boskiego Oblubieñca
pragnê tak wiele zrobiæ dla tego upad³ego œwiata i Ukochany bardzo dobrze o tym wie, dlatego
te¿ podejmujê nawet najdrobniejsze wysi³ki, aby drgnê³o duchowe Dzie³o Jego, bo przecie¿
wiadome jest, ¿e ¡ kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej bêdzie wierny; a kto
w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy bêdzie ¢ ( £k 16, 10 ).
Na mojej duchowej drodze nieustannie przemieniam siê w lepsz¹ owcê Pana naszego,
który tak wiele grzechów wybaczy³ mi przy jednoczesnym szlifowaniu duszy mej na
podobieñstwo Swe, ale czasami nie mam ju¿ si³ iœæ za Ukochanym, bo przecie¿ trudno
zawsze iœæ w wielkiej szczêœliwoœci przy tak wielkich niejednokrotnych cierpieniach g³ównie
duchowych tym bardziej, ¿e wchodzê duchem w tê ca³¹ wspó³czesn¹ Sodomê i Gomorê.
Lekarz Niebieski Jezus Chrystus wprowadzi³ duszê m¹ w najg³êbsze mi³osierdzie Swe, aby
nabiera³a ona mocy Jego na tak trudnej, a zarazem s³odkiej drodze Jego, która prowadzi
wprost do wiecznego portu Jego. Dusza ma nie mo¿e siê ju¿ doczekaæ prawdziwego ¿ycia
w Ukochanym w Niebieskim Królestwie Jego, w zwi¹zku z czym cierpi ona w cielesnym
wiêzieniu swym, bo przecie¿ jest ona nad wyraz w nim unieruchomiona. Dawniej by³ okres,
¿e podczas snu dusza ma prawie non - stop opuszcza³a w Chrystusie cia³o, teraz tych
drogocennych i tak niezwyk³ych ³ask danych mi od Stwórcy mam du¿o mniej, a s¹ te¿
i okresy, ¿e nie mam ich wcale, a nie ma to dla mnie absolutnie ¿adnego znaczenia, bo
przecie¿ moim zadaniem jest tylko pe³nienie umi³owanej woli Najmi³osierniejszego, który
kilkanaœcie lat temu zapewni³ mnie, ¿e dusza ma bêdzie opuszcza³a cia³o do samej œmierci mej.
Wieczny Kap³an Niebieski udziela nam moc owoców z niepojêtych zdrojów zbawienia
Swego i to dziêki podjêtej mêki i œmierci na Krzy¿u Swym, który sta³ siê drzewem ¿ycia,
tak¿e Ukrzy¿owany zawsze prowadzi Koœció³ Swój do wiekuistej Chwa³y, co wszystko zawarte
jest w Piœmie Œwiêtym. W wielkim poœcie na swojej drodze nawrócenia, która przemieni³a
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by³ zniewa¿any, opluwany, bity i raniony, aby poprzez niewypowiedzianie bolesn¹ mêkê
i œmieræ Sw¹ zapewniæ nam wiekuiste mi³osierdzie Swe.
Zawsze by³o i bêdzie harmonia miêdzy rozumem a wiar¹, nauk¹ a objawieniem,
co mamy ju¿ du¿o dowodów przekazanych w Piœmie Œwiêtym, i ka¿dy z prawdziwego
zdarzenia teolog o tym wie, tak¿e poprzez widzialne znaki czasu odczuwamy obecnoœæ
niewidzialnego Pana naszego, dziêki któremu mamy ¿yæ w braterstwie i solidarnoœci, która
jest przeciwstawna do przemocy i niesprawiedliwoœci. Podobnie jak dla naszego umys³u Bóg
jest ciemnoœci¹, tak rozum w œwietle wiary widzi niczym niewidomy. Jedynie w ten sposób
Bóg objawia siê duszy w Bo¿ym œwietle przewy¿szaj¹cym wszelkie rozumienie, st¹d wynika,
¿e im g³êbsza jest wiara, tym wiêksze zjednoczenie. Bo w ciemnoœciach wiary rozum ³¹czy
siê z Bogiem. Bóg ukrywa siê w tej tajemniczej ciemnoœci ( Œwiêty Jan od Krzy¿a ).
Ludzkoœæ t³umaczy sobie prawa natury jako zdarzenia, które maj¹ swój skutek
i przyczynê, a skutek znowu przechodzi w przyczynê np. trzêsienia ziemi, wybuchy wulkanów
czy powodzie, i jak wszyscy o tym bardzo dobrze wiemy, ¿e prawa natury dzia³aj¹ wed³ug
ustalonej miary i ich dzia³anie musi istnieæ. Ka¿da istota ludzka patrzy na otaczaj¹c¹ nas
rzeczywistoœæ pod k¹tem widzenia potwierdzaj¹cych siê naturalnych praw, co oczywiœcie jest
wielk¹ prawd¹, ale ka¿de takie naturalne zjawisko ma prawdê jedynie ograniczon¹, bo wszystko
zale¿a³o i zawsze bêdzie zale¿eæ od Stwórcy, który poprzez kataklizmy daje znaæ o Sobie,
¿eby ludzkoœæ opamiêta³a siê i nie kroczy³a drog¹ grzechów, które odcz³owieczaj¹ cz³owieka.
Tak samo poznanie prawdy tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego rozumem ludzkim by³o bardzo
ograniczone, bo tê tajemnicê mo¿na by³o poznaæ jedynie poprzez Maryjê ten Wielki Znak
na Niebie czyli Niewiastê obleczona w S³oñce z Ksiê¿ycem pod Jej nogami i 12 Gwiazd
wokó³ Jej G³owy, jak to podaje Pismo Œwiête i przekazanie œwiatu tej tajemnicy bêdzie
zwyciêstwem Niepokalanej nad Czerwonym Smokiem.
Nie mo¿na w wiêkszoœci ods³oniæ Bo¿ej tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego w granicach
praw naturalnych, poniewa¿ jest to wielkie Dzie³o Bo¿e i ma charakter nadprzyrodzony, i tutaj
trzeba wzi¹æ katolickie Pismo Œwiête i na nim budowaæ ¿ycie. W Jezusie Chrystusie znajduje
siê sekret wszelkiego poznania, wszelkiej prawdy i mi³osierdzia, wszelkiej sprawiedliwoœci,
a tym bardziej tajemnica Trójk¹ta Bermudzkiego, a wszelkie rozwi¹zania i rozpatrywania
tej nadprzyrodzonej tajemnicy Bo¿ej z pominiêciem Odkupiciela zawsze by³y skazane na œmieræ.
Ods³oniæ tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego by³o jak najbardziej mo¿liwe wed³ug s³ów Mêdrca:
¡ Jeœli bêdziesz szukaæ m¹droœci tak usilnie, jak ludzie szukaj¹ pieniêdzy i kopi¹,
aby odkryæ skarby, b¹dŸ pewien, ¿e j¹ znajdziesz ¢ i wed³ug s³ów Œwiêtego Bonawentury:
¡ Ten dar niebieski otrzyma jedynie ten, co go przyjmuje, przyjmuje tylko ten, co pragnie,
a pragnie tylko taki, którego rozpali³ ogieñ Ducha Œwiêtego, ogieñ, który Chrystus przyniós³
na ziemiê. ¢ Dawno ju¿ umar³am dla œwiata ziemskiego, bo prowadzê Dzie³o Odkupienia
i z woli Bo¿ej przygotowujê œwiat do objawienia Chwa³y Bo¿ej w Chrystusie poprzez
ods³oniêcie nie tylko mojej ca³ej duchowej misji, ale przede wszystkim ods³oniêcie poznanej
ju¿ tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, któr¹ mo¿na by³o posi¹œæ jedynie pod znakiem Bo¿ego
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Jezus Chrystus dokona³ wielkiego Dzie³a Odkupienia na K r z y ¿ u, który sta³ siê
narzêdziem Odkupienia rodzaju ludzkiego, tak¿e wszystko mieœci siê w Nim, bo w³aœnie
K r z y ¿ sta³ siê prawdziwym god³em naszego ¿ycia, dlatego te¿ dusza wybrana przez
Boga do ods³oniêcia tak niezwyk³ej tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, której nie da wyjaœniæ
siê prawami natury musia³a byæ naznaczona w szczególny sposób K r z y ¿ e m i ¿ycie
jej musia³o przebiegaæ drog¹ Krzy¿a Chrystusowego, bo innej drogi do Stwórcy i Jego
tajemnic nie ma i byæ nie mo¿e. Dusza moja, jako dusza wybrana do poznania i przekazania
tej opisywanej tajemnicy Niebios musia³a przejœæ za spraw¹ Pana przez 6 sposobów rozmyœla
Mêki Pañskiej: droga wspó³czucia, skruchy, naœladowania, wdziêcznoœci, mi³oœci i zachwytu
wobec m¹droœci wyroków Bo¿ych (Ludwik z Granady), tak¿e nieustannie sz³a krwawymi
œladami Chrystusa, aby w drodze œwiêtoœci mog³a ona posi¹œæ tê nadprzyrodzon¹ tajemnicê,
która nale¿y do niezmiennego Boga.
Z woli Bo¿ej dusza moja zosta³a oddana pod kierownictwo Ducha Œwiêtego, a ³aska,
cnoty wlane przede wszystkim mi³oœæ dzia³aj¹ od wewn¹trz na wolê i prowadzi³y miêdzy
innymi i do ods³oniêcia odwiecznej tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, tak¿e z moc¹ Ducha
Œwiêtego dusza moja ustawicznie wzrasta³a i wzrasta w mi³oœci Bo¿ej, i jej mi³osne nastawienie
zbli¿a j¹ do Boga, dlatego te¿ usilnie proszê Go, aby wspomaga³ duszê m¹, aby ona nigdy
nie utraci³a ³ask Bo¿ych na drodze krzy¿owej, a œmieræ moja, ¿eby zakoñczy³a siê aktem
mi³oœci. Ca³e swoje odwieczne powo³anie wykonujê pod wp³ywem przeogromnej mocy Bo¿ej
i najwiêcej œwiat³a Bo¿ego dostarczy³ mi mój najukochañszy Mistyk, Œwiêty Jan od Krzy¿a.
K P r a g n ê poinformowaæ w Bogu ca³¹ zniewolon¹ ludzkoœæ, ¿e aby dusza moja
mog³a posi¹œæ tajemnicê Bo¿¹ Trójk¹ta Bermudzkiego, która by³a jej odwiecznie przeznaczona,
to musia³a byæ ona jak najbardziej ogo³ocona ze wszelkich wspomnieñ, nie mog³a te¿
przywi¹zywaæ wagi do niczego, nie rozwa¿aæ i nie zatrzymywaæ siê nad tymi rzeczami,
a ponadto musia³a mieæ upodobanie w niczym, bo wszystko co nie jest Bogiem nic nie
daje i krêpuje ducha, tak¿e dusza moja nie mog³aby dojœæ do po³¹czenia mistycznego
z Bogiem, gdzie ta tajemnica Jego mieœci siê w Nim ( Œwiêty Jan od Krzy¿a ).
D r o g i O j c z e poznaæ i ods³oniæ œwiatu odwieczn¹, nadprzyrodzon¹ tajemnicê
Trójk¹ta Bermudzkiego za spraw¹ Boga jest jak najbardziej mo¿liwe, bo jesteœmy zrodzeni
w sposób nadprzyrodzony przez Ojca w Jezusie Chrystusie; i dusza moja wraz z ca³ym
cia³em musia³a byæ przybita do Krzy¿a, aby byæ godna przekazania odwiecznej zagadki
zgodnie ze s³owami: ¡ Z Chrystusem przybita jestem do Krzy¿a i ¿yjê ju¿ nie ja ¢ ( Gal 2,
19 - 20 ). Wejœæ w tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego, gdzie ludzkie rozwi¹zania na ka¿dym
kroku ponosi³y fiasko mo¿na by³o jedynie przez ¿ycie w skupieniu i oddanie siê pod opiekê
Mistrzom Niebieskim, bo tylko cz³owiek oczyszczony z mg³y wszelakich przypad³oœci mo¿e
wnikn¹æ w prawdê i wartoœæ tej Bo¿ej tajemnicy w bezpoœrednim zjednoczeniu z Trójjedynym
Bogiem, który jest Ÿród³em ³ask i cnót w naszej duszy (Œwiêty Jan od Krzy¿a). Biernie z ca³ym
pos³uszeñstwem odda³am siê mocy Bo¿ej, aby w wielkiej mi³oœci do Boga przekazaæ ludzkoœci
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pojmowania ludzkiego oraz ca³e moje duchowe ¿ycie na podstawie prze¿yæ duszy mej.
Duchowni czêsto mówi¹ o chorobie biernoœci masonów tego œwiata, którzy dbaj¹ jedynie
o partykularne interesy swoich partii, podwa¿aj¹c bezpieczeñstwo, jak i spokój narodu,
pragn¹c sprowadziæ cz³owieka do rzêdu podmiotu czego przyk³adem jest aborcja, eutanazja,
in vitro i inne wypaczenia ( Œw. Jan Pawe³ II), ale zapominaj¹ oni powiedzieæ, ¿e w wielu
przypadkach s¹ oni równie¿ bierni na listy od wiernych, czego jestem ¿ywym przyk³adem,
a zabieraj¹ oni g³os wówczas, gdy odwaga jest tania czy te¿, gdy ju¿ nie maj¹ wyjœcia,
tak¿e przy nag³oœnionej mojej sprawie jest jakaœ chocia¿ minimalna nadzieja, ¿e w koñcu
przebudz¹ siê do mojej nadprzyrodzonej misji, któr¹ jak dotychczas “ olewaj¹ ” czyli wyrzucaj¹
do kosza na œmieci, a która jest znakiem mi³oœci Bo¿ej.
Z pomoc¹ S³owa Wcielonego sta³am siê aposto³k¹ wewnêtrznego, konsekrowanego
¿ycia, dlatego te¿ trzymam siê œwiêtych znaków czasu, które s¹ œwietlistymi, mistycznymi
drogowskazami na mojej drodze œwiêtoœci, która dobiega ju¿ koñca. Gwiazda Morza Maryja
wyjedna³a mi ³aski, które s¹ mi potrzebne do zrealizowania Dzie³a Bo¿ego, dlatego te¿
z pomoc¹ Jej wesz³am w siebie, aby móc wyjœæ na ca³y bezprawny œwiat, który lansuje
zabijanie nienarodzonych dzieci, lesbijstwo, homoseksualizm, ma³¿eñstwa tej samej p³ci,
eutanazjê i inne wywrotowe prawa. Najprawdziwszy Niebieski Pasterz naszych dusz uwra¿liwi³
mnie na ludzkie cierpienia i mimo, ¿e nie otrzyma³am ³aski codziennego uczestniczenia
we Mszy Œwiêtej (chodzê na Mszê Œwiêt¹ jedynie w niedzielê i obowi¹zkowe koœcielne œwiêta),
i te¿ nie noszê na sobie ¿adnych œwiêtych emblematów, to jednak w pokoju, wolnoœci
i mi³oœci Pana mego dusza moja dozna³a tak wiele ³ask w tym czasie, ale poza czasem,
w wiekuistym œwiecie Ukochanego, gdy we œnie na czas okreœlony opuszcza³a ona w Nim cia³o.
Oblubieniec Niebieski uwolni³ nas od naszych grzechów i uczyni³ nas Królestwem
i kap³anami dla Boga i Ojca Swego (Ap 1, 5 - 6), abyœmy zawsze pod¹¿ali do Boga, który
jest Mi³oœci¹ (1 J 4, 8, 16), dlatego te¿ córkê Swoj¹ oczyszcza i oœwieca Œwiat³em Swym
oraz prowadzi j¹ do Swego Królestwa Prawdy i ¯ycia, Œwiat³oœci i £aski, Królestwa Mi³oœci,
Pokoju i Sprawiedliwoœci (prefacja o Chrystusie). 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 mojej nadprzyrodzonej misji przyniós³
obfity plon dla dobra bliŸnich, którzy nie szanuj¹ darów ³aski i mi³osierdzia Pana naszego.
K Nieœmiertelny nieprzerwanie dzia³a w ¿yciu mym, jak i w duchowym Dziele Swym,
które w prawdzie, mi³oœci, sprawiedliwoœci i mi³osierdziu Umi³owanego z niezwyk³¹ energi¹
Jego latami prowadzê w Nim, dlatego te¿ w trudach, radoœciach i cierpieniach jak najwierniej
skoñczy³am ju¿ pisemn¹ czêœæ jego, które przyniesie wiele owoców dopiero po rzetelnym
procesie badawczym w Kongregacji Nauki Wiary, co nast¹pi to dopiero po œmierci mej.
Swojej nadprzyrodzonej misji, któr¹ wykonujê z Maryj¹ w Jezusie Chrystusie nigdy nie
zostawiê, bo ona jest najwiêksz¹ moj¹ mi³oœci¹ zawart¹ w Panu mym, tak¿e przez to Dzie³o
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tak¿e mój apostolski zapa³ nigdy nie zgaœnie, poniewa¿ on ci¹gle odnawiany jest w Boskim
Oblubieñcu, który duszê m¹ cierpliwie prowadzi do wiecznej œwiêtoœci na wiekuiste gody
w niepojêtej, duchowej OjczyŸnie Swej.
Skoro zaczê³am realizowaæ odwiecznie zaplanowan¹ wolê Wszechmocnego w stosunku
do duszy mej, to i dokoñczê j¹, bo przecie¿ wspiera mnie przes³odka ³aska Pana mego,
który nie tylko nieprzerwanie dzia³a w duszy mej, ale równie¿ usuwa te¿ narastaj¹ce
przeciwnoœci na Chwa³ê Sw¹. D u c h o w e D z i e ³ o Boskiego Oblubieñca prowadzê
w niewyczerpanym i w prawdziwym œwietle Jego, dlatego te¿ pragnê³abym jak najwierniej
oddaæ stan duszy swej nie tylko przy doznawanych s³odkoœciach, gdy ona pojona jest wieczn¹
mi³oœci¹, ale równie¿ przy doznawanych przykroœciach i przeciwnoœciach, które i tak
przecie¿ nie zak³óc¹ mojego wewnêtrznego spokoju. Dzie³o Boskiego Oblubieñca wykonujê
w heroicznej mi³oœci, bo ono odrobinê ³agodzi mi ból têsknoty za wiekuistym szczêœciem,
bo przecie¿ na tym grzesznym padole, ¿ebym nie wiem jak dusza moja radowa³a siê
w Panu swym i by³a w niebiañskich zachwytach mi³oœci Jego, to i tak jest to jedynie
niewielka namiastka wiekuistego zjednoczenia z Nim.
W duchowym Dziele Pana mego nie moja wola, lecz wola Jego ma siê staæ ( £k
22, 42 ), i by³abym przeklêta gdybym niedbale wykonywa³a odwieczne zamys³y Ukochanego,
bo poprzez tzw. “ olewanie ” cofniête by³yby zamiary Bo¿e w stosunku do duszy mej,
tak¿e pod mi³osnym, ojcowskim spojrzeniem Boskiego Odkupiciela w pe³nej komunii z Nim
Samym z niestrudzon¹ odwag¹ kontynuujê odwieczne powo³anie swe, aby w ¿yciu przysz³ym
dusza ma od razu mog³a osi¹gn¹æ pe³niê ¿ycia wiecznego. Moja droga duchowa prowadzi
nie przez wiarê, bo by³abym ciemna i zacofana, ale idê wiedz¹ Bo¿¹ w Bogu, gdzie dusza
ma doznaje tak wiele widzialnych ³ask, dlatego te¿ niezmiernie mêczy mnie ta grzeszna
ziemia, gdzie obalane s¹ prawa Stwórcy, i gdzie grzesznicy ¿yj¹ wed³ug spaczonych zasad
moralnych. Ludzkoœæ ma w¹skie zrozumienie nadprzyrodzonych rzeczy, i te moje duchowe
ksi¹¿ki zmieni¹ trochê postrzeganie na duchowy, Boski œwiat, który istnieje i istnieæ bêdzie
zawsze w Bogu.
Poprzez ³askê Bo¿¹ zosta³am podniesiona do wysokoœci swojego odwiecznego
pos³annictwa, i na skutek przeobra¿aj¹cego zjednoczenia wchodzê w sk³ad Mistycznego
Cia³a Chrystusa, aby niestrudzenie g³osiæ i objawiæ œwiatu nieskoñczone Mi³osierdzie
Bo¿e. Wœród bezsilnoœci swoich w³adz czujê przecudown¹ skutecznoœæ ³aski p³odnoœci
Bo¿ej, która staje siê adekwatna do mojego pos³annictwa, i dziêki której w sposób doskona³y
rozumiem nadprzyrodzone tajemnice, odwiecznie zaplanowane na duszê m¹. Poprzez przyjêty
Chrzest, Bierzmowanie, przyjmowanie ukrytego Eucharystycznego Chrystusa jestem zwi¹zana
wiecznymi wêz³ami z Ukochanym, które s¹ wêz³ami prawdy, pokoju i mi³oœci, bo tylko poprzez
te ¿yciodajne wêz³y wzrastamy w wierze, która prowadzi dusze nasze do wiekuistego zbawienia.
Mi³osierne ³aski Przewodnika Niebieskiego wprowadzi³y niegodn¹ duszê moj¹
w niepojête i wspania³omyœlne sfery Jego, które znajduj¹ siê poza nasz¹ zmys³owoœci¹
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niezmiernie ceni sobie d a r y B o ¿ e, którymi jest tak czêsto obdarowywana przez
Boskiego Oblubieñca i nie mo¿e wprost nadziêkowaæ siê Mu za tak wiele ³askawoœci
ze strony Jego, który odwiecznie wybra³ j¹ do tak wielkich godów Swych mimo, ¿e ona
niczym nie zas³u¿y³a sobie. Wszechpotê¿ny Stwórca ca³ego Wszechœwiata nieprzerwanie
obmywa duszê moj¹ z jej grzechów i czyni j¹ godn¹ widoku Swego, aby ona mog³a ju¿
tutaj na tej grzesznej ziemi kosztowaæ tê niepojêt¹ s³odkoœæ i pojmowaæ m¹droœæ Jego
oraz, ¿ebym mog³a tê niewielk¹ namiastkê tajemnic Jego przekazaæ potomnym mimo,
¿e ona jest nieopisywalna, bo przecie¿ nie mieœci siê w formach.
K Kap³an Niebieski, który jest wieczn¹ Opok¹ nie da zniszczyæ Dzie³a Swego, które
prowadzê z woli Jego, bo ono prowadzone jest na Œwiêtej Skale Jego, bo przecie¿ moja
krzywda moralna z 9. 10. 1985 r., kiedy to po 3 - ech miesi¹cach od momentu obronionej
ju¿ pracy doktorskiej bezprawnie nie nadano mi stopieñ doktora, to jest fundament wêgielny
mojego odwiecznego powo³ania, które skierowane jest do ca³ego œwiata i wszystkich nastêpnych
pokoleñ. Dziêki tej b³ogos³awionej krzywdzie moralnej wesz³am w Chrystusie w niepojête
tajemnice Jego, wesz³am równie¿ frontowymi drzwiami do sumienia wiary katolickiej czyli do
Kongreacji Nauki Wiary, jak i do Ciebie Ojcze Œwiêty, aby by³ otworzony proces badawczy
ca³ej mojej nadprzyrodzonej misji. Ponadto z kamieniem wêgielnym mojej misji wesz³am
równie¿ do zniewolonego “ sumienia ” ca³ej lewackiej Unii Europejskiej jakim to jest fikcyjny
i bezprawny Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka czyli poruszy³am w Panu mym ca³y
œwiat, który obieca³ mi du¿o wczeœniej i to parê razy, ¿e ja bêdê przemawia³a do ca³ej
ludzkoœci i przecie¿ przemawiam, bo za pomoc¹ moich ksi¹¿ek i listów, które s¹ w Stolicy
Piotrowej, za pomoc¹ te¿ internetowej strony mej ( http:/annaanielaflak.eu ), na której to
jest niewielka namiastka ca³ej mojej nadprzyrodzonej misji i interfejsu Google + czyli profilu
(https://plus.google.com), na którym to podanych jest trochê nawet i duchowych wiadomoœci
wraz z moimi komentarzami, które tak czêsto umieszcza³am w Bogu na YouTube i to na
wielu kana³ach. W tej mojej nadprzyrodzonej misji jest mi bardzo pomocny nawet mój kana³
(https://www.youtube.com/channel/UC__6NkEzwjYshuXKhb4gmxA/google.com/+AnnaAniela
Flak), który zosta³ mi sprezentowany przez serwis internetowy YouTube, na którym to te¿
mog³am umieœciæ kropelkê wa¿nych informacji, a poza tym wiele tam wa¿nych wiadomoœci
wchodzi bez ¿adnej mojej interwencji, jak np. to, ¿e gdy na moim kanale naciœnie siê
historiê, a nastêpnie komentarze, to wyskakuj¹ wszystkie moje komentarze, jakie tylko
umieszcza³am na YouTube, nawet te do hejterów, i jeszcze parê lat wstecz nie mog³am liczyæ
na tak¹ pomoc, bo wówczas nie nast¹pi³a pe³nia na realizacjê Dzie³a Bo¿ego, która w³aœnie
przypada na obecne zdeprawowane czasy, w których to wyrzuca siê Boga z ¿ycia naszego.
Przez wiele lat by³am w wielkim b³êdzie myœl¹c, ¿e bêdê przemawiaæ w koœcio³ach
o umówionych godzinach lub te¿ po œmierci mej za pomoc¹ mojego odwiecznego powo³ania
po dok³adnym badawczym procesie w Kongregacji Nauki Wiary, a jak widaæ niezbadane
s¹ wyroki Bo¿e, i ja jak najbardziej przemawiam i to ju¿ za ¿ycia swego w Koœciele Pana
naszego, do którego wszyscy nale¿ymy, ale poprzez internet na forum ca³ego œwiata.
W³aœnie taka forma przekazania nadprzyrodzonej misji nad wyraz mi odpowiada, o czym
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a o rozprawianiu nie by³o ¿adnej mowy, a poza tym ja nigdy nie rozprawiam o misji swej,
bo to przecie¿ potrzeba nie zwyk³ych œmiertelników, którzy na tym absolutnie nie znaj¹ siê
i nie maj¹ te¿ prawa zabieraæ na ten temat g³os, tylko tutaj potrzeba wysokiej klasy
teologów, którzy w przysz³oœci bêd¹ wyznaczeni do przebadania wszystkiego i to do ka¿dej
litery S³owa Bo¿ego, ale w Kongregacji Nauki Wiary.
Moje odwieczne powo³anie, które realizujê z woli Bo¿ej jest zaskoczeniem dla
ca³ego zniewolonego œwiata, który odrzuca Œwiêt¹ Ewangeliê Nadziei, dlatego te¿ jako
¿ywy œwiadek niepojêtych ³ask Bo¿ych, które w szczególnoœci doœwiadcza dusza ma
w swoich mistycznych ksi¹¿kach g³oszê pojednanie z Oblubieñcem Niebieskim, który tak
wiele niewyobra¿alnie dobrych rzeczy czyni dla Swoich oddanych owiec. Mimo, ¿e jestem
taka s³aba, chorowita i wzgardzona przez œwiat, ale jestem silna Bogiem, tak¿e w Nim
pokonam ca³y grzeszny œwiat, aby zawstydziæ wielkich czy te¿ ma³ych tego œwiata na chwa³ê
mojego najukochañszego Oblubieñca Niebieskiego, w którym jestem bez granic zakochana.
Ukrzy¿owany Jezus Chrystus nie szczêdzi³ i nie szczêdzi mi cierpieñ na wszystkich frontach,
tak¿e mam przebogat¹ drogê krzy¿ow¹ w najprzeró¿niejsze cierpienia i z ³aski Bo¿ej jestem
zawsze mocna Bogiem, bo zaufa³am Mu we wszystkim.
W swoim odwiecznym powo³aniu przekazujê nie tylko znaki czasu, ale równie¿ swoje
prze¿ycia i doœwiadczenia w³asne oraz ogrom ³ask Bo¿ych, którymi prawie non - stop
karmiona jest dusza ma, tak¿e moja misja jest wielkim przyk³adem i zaskoczeniem nie tylko
dla osób œwieckich, ale przede wszystkim dla osób duchownych, aby uœwiadomili oni sobie,
¿e nie tylko osoby konsekrowane zostaj¹ wybierane do wielkich Dzie³ Bo¿ych, ale równie¿
i osoby œwieckie, które czasami osi¹gaj¹ bez porównania wiêksze uduchowienie w klasztorze
wewnêtrznym ni¿ zakonnicy i zakonnice w zakonach.
D r o g a E m i n e n c j o w ostatnim liœcie pisa³am, ¿e czas umieszczania moich
komentarzy definitywnie zakoñczy³ siê na YouTube ze wzglêdu na wiele nierzetelnych kana³ów,
które nale¿¹ nie tylko do mediów mêtnego nurtu, ¿e nawet dedykowa³am zniewolonemu
œwiatu 44 komentarze, które oczywiœcie s¹ na mojej stronie internetowej i w tym swoim
postanowieniu wytrzyma³am jedynie nieca³y miesi¹c, bo gdy us³ysza³am najmi³osierniejszy
g³os Pana mego, ¿e ja mam ponownie pisaæ i umieszczaæ komentarze tylko na YouTube,
to momentalnie posz³am z pr¹dem Bo¿ym i jak widaæ wype³niam umi³owan¹ wolê Bo¿¹,
która zwi¹zana by³a z definitywnym ju¿ zakoñczeniem pisania i umieszczania moich
komentarzy na intencjê 100 - letnich fatimskich objawieñ. Pocz¹wszy od 13 maja do 13 - go
paŸdziernika, a nawet 12 dni d³u¿ej umieszcza³am na YouTube wiele komentarzy i to
ka¿dego dnia, i 26.10.2017 r. upubliczni³am na moim profilu artyku³ mówi¹cy o definitywnym
zakoñczeniu umieszczania moich komentarzy na YouTube.
Z woli Kap³ana Niebieskiego umieszczaj¹c komentarze na YouTube nara¿ona by³am
na hejterów, którzy nie potrafi¹c nic m¹drego napisaæ uderzali s³ownymi wulgaryzmami
i g³upotami we mnie, i w sumie te inwektywy nie bola³y mnie, bo przecie¿ na plugastwa
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wchodz¹c w ich ducha, i to by³y najboleœniejsze chwile w ¿yciu mym, bo ich duch zawsze
powala³ mnie, w zwi¹zku z czym spala³am siê trochê wewnêtrzne i czasami nawet podnosi³o
siê mi ciœnienie, co oczywiœcie nie by³o to uzale¿nione ode mnie. Dawniej miesi¹cami
milcza³am na te diabelskie inwektywy, ¿e hejterzy myœleli, ¿e mog¹ ci¹gle laæ mi na g³owê
najprzeró¿niejsze plugastwa, a póŸniej broni³am nie siebie, ale prawdziwej demokracji i Pana
naszego Jezusa Chrystusa, co by³o szokiem dla przyg³upów, którzy nie spodziewali siê,
¿e w sposób rzeczowy i kulturalny bêdê tak mocno im odpowiada³a, przez co wyprowadzam
ich z równowagi, bo nie wiedzieli co ju¿ odpaliæ, bo przecie¿ w ustach swoich maj¹ tylko
przekleñstwa i k³amstwa.
D r o g i O j c z e w moim doczesnym pielgrzymowaniu zawsze cierpliwie znosi³am
najprzeró¿niejsze przeciwnoœci nasi¹kniête niejednokrotnie przeœladowaniami i krzywdami,
dlatego te¿ tak bardzo uodporni³am siê na z³o, w zwi¹zku z czym modl¹c siê za z³oczyñców z³a
z ³atwoœci¹ wchodzê w Bogu w ich ducha przy jednoczesnym pisaniu na ich temat,
tak¿e w tej materii nie mo¿e byæ absolutnie ¿adnej pomy³ki, bo prowadzi mnie Sam
Duch Œwiêty. W ciemnej nocy ducha nieustannie przebywam z Matk¹ Nieustaj¹cej Pomocy
Maryj¹, która wspiera mnie w moim duchowym powo³aniu, abym poprzez nie dawa³a
œwiadectwo wiary, nadziei i mi³oœci, co przecie¿ wyra¿a³am to w swoich komentarzach, które
umieszcza³am na YouTube w³aœnie za wstawiennictwem Ró¿y Duchowej, naszej Œwiêtej Bo¿ej
Rodzicielki. Ka¿dy etap mojej krzy¿owej drogi by³ inny i umieszczanie moich tak licznych
komentarzy na YouTube odwiecznie by³o równie¿ wpisane w moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê,
tak¿e to ma g³êboki sens, bo przecie¿ ludzkoœæ odrobinê pozna³a nieudolne narzêdzie Bo¿e
w duchowym Dziele Bo¿ym, które z oddaniem w Bogu prowadzê czyli, aby œwiat uwierzy³
( J 17, 21 ), ¿e Stwórca pos³a³ mnie na wszystkie narody œwiata.
16 marca 2017 r. po pó³nocy we œnie spotka³am siê z nasz¹ Premier Polski Beat¹ Szyd³o
na tle wielkiego rozprzestrzenionego brudu, który spowodowany by³ niesamowitymi napiêciami,
nêkaniami i dzia³aniami politycznymi i spo³ecznymi, które prowadzone by³y przez kastê
zacietrzewionych libera³ów i lewaków. Pani Premier nic nie mówi³a i wyczu³am, ¿e ba³a siê
cokolwiek do mnie powiedzieæ, bo ona dobrze wiedzia³a, ¿e ja to wszystko przeka¿ê
w swoich duchowych ksi¹¿kach, a co za tym idzie ca³emu œwiatu byæ mo¿e nawet,
¿e i za ¿ycia swego, ale jej takie ³agodne spojrzenie œwiadczy³o o tym, ¿e œledzi ona
moje poczynania w sprawie mojej nadprzyrodzonej misji poprzez moj¹ stronê internetow¹
i nawet mój profil, tak¿e by³a bardzo zadowolona ze spotkania ze mn¹, podczas którego
jedynie w milczeniu patrzy³yœmy na siebie i w duchu te¿ porozumiewa³yœmy siê. Wiedzia³am
dobrze, ¿e ona jest bardzo uwra¿liwiona na ofiary bezprawia, które za pomoc¹ wymyœlnych
form przemocy niezmiernie cierpi¹ niejednokrotnie te¿ haniebnie umieraj¹c na tym ziemskim
padole, gdzie brak jest solidarnoœci nawet w kulturze mi³oœci i ¿ycia. Sen odbieram tak
jakby to rzeczywiœcie dzia³o siê w obecnej realnej rzeczywistoœci mojego pielgrzymowania,
i gdy Pani Premier Beata Szyd³o bardzo posmutnia³a, to wówczas wyczu³am jej ducha, ¿e ona
jest bezradna, aby cokolwiek zrobiæ w tych brutalnych bezprawiach zakorzenionych w fikcyjnym
Europejskim Trybunale Praw Cz³owieka, który zafascynowany jest zniewolonymi prawami
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egoistycznych i zak³amanych mafiozów, którzy przecie¿ uwa¿aj¹ siê za stró¿ów zniewolonych
i nieludzkich praw.
Fikcyjny, bezprawny i nad wyraz nieludzki 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 ( ETPC), którego jako pierwsza na œwiecie zaskar¿y³am, co oczywiœcie
wpisane by³o w moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê, podobne jak wszyscy lewacy i libera³owie ca³ej
Unii Europejskiej trzyma nas wszystkich w swojej zwyrodnieniowej ateistycznej duchowoœci,
która tak bardzo promuje nowoczesne niewolnictwo wœród rozprzestrzenionego przemys³u
aborcyjnego, wypaczonych ideologii i najprzeró¿niejszych zniewoleñ, nad którymi powiewaj¹
têczowe flagi. E T P C zosta³ stworzony przez lewack¹ Radê Europy jedynie na jej potrzeby
od razu staj¹c siê bezu¿ytecznym prawniczym cielcem stworzonym na wzór z³otego cielca,
o czym jest mowa w Piœmie Œwiêtym, i od tego najemnika wypaczonych praw, w którym
to nienarodzone niechciane dzieci nie maj¹ prawa g³osu wœród ich zwyrodnieniowych
ideologii na czele z genderyzmem dosta³am orzeczenie od jednoosobowego sk³adu tego
trybuna³u, gdzie pseudosêdzina G a b r i e l e K u c s k o - S t a d l m a y e r, tak jak dawniej
pseudosêdzia L. B i a n k u powtórzy³a wszystko to samo w swoim nic nie wartym
orzeczeniu, ¿e sprawa jest niedopuszczalna. Z góry by³o do przewidzenia, ¿e od tego
fikcyjnego lewackiego trybuna³u opartego na niedopuszczalnej dzia³alnoœci dostanê odpowiedŸ,
¿e skarga jest niedopuszczalna, tak¿e tyle mia³a mi do powiedzenia pseudoprawniczka debilka,
bo inaczej nazwaæ jej nie mo¿na, tak¿e jak widaæ w tym trupowatym prawniczym œrodowisku
wszystko nasi¹kniête jest niesamowitymi patologiami, tak¿e oni zawsze bêd¹ chroniæ swoje tak
liczne przestêpstwa wzbraniaj¹c siê przed komisjami œledczymi. ETPC jest niesprawiedliwym
wymiarem sprawiedliwoœci, bo przecie¿ niemi³osiernie wyrzyna on niewygodne i zbyt hañbi¹ce
sprawy, tak¿e s³u¿y on jedynie fikcyjnej sprawiedliwoœci, która ma wielki poklask jedynie
w dyktaturze relatywizmu, która na potêgê niszczy œlady chrzeœcijañstwa oraz dopuszcza siê
okrutnych mordów niewygodnych, niechcianych spraw, jak i te¿ nienarodzonych, niechcianych
dzieci. E T P C pobawiony oznak jakiegokolwiek cz³owieczeñstwa robi wszystko tak jak
poprzednia ekipa rz¹dz¹ca w naszym kraju na czele z takimi zdrajcami jak pan Tusk i pani
Kopacz, którzy niesamowicie zniewalali nasz¹ Ojczyznê i nie dopuszczali do rzetelnego
przebadania katastrofy smoleñskiej, jak i wielu afer, jak np. w sprawie afery Amber Gold,
a obecnie kompetentne komisje czyni¹ wszystko to, co winne s¹ ca³emu narodowi, aby
niewygodne prawdy ujrza³y œwiat³o dzienne.
ETPC wraz z Rad¹ Europy w takiej bezbo¿nej ideologii, w której ³amane s¹ prawa
cz³owieka d³ugo nie utrzyma siê, bo w takim zniewolonym systemie wszystko w czasie
i tak siê rozpadnie, gdzie narzuca siê kontrolê suwerennym pañstwom wraz z bezprawnym
kontrolowaniem naszego Polskiego Trybuna³u maj¹c za nic swój trupowaty Europejski
Trybuna³, w którym ju¿ dawno powinny byæ wdro¿one mechanizmy kontrolne Unii Europejskiej,
w której jej “ wielcy ” mocodawcy ucz¹ pogardy do prawdziwych zasad demokracji, rz¹dów
prawa i ludzkich praw, w których to na potêgê lekcewa¿y siê niewygodnych bliŸnich,
czego przyk³adem by³y ignorowane moje nad wyraz niewygodne listy w sprawie skargi
na ten Europejski Trybuna³. Trzeba wprost powiedzieæ, ¿e dziêki takiemu fikcyjnemu tworowi

- 18 jakim jest Trybuna³ w Strasburgu znaleŸliœmy siê w okupacji liberalno - lewackiej, tak¿e
z takim tr¹dem dla wymiaru sprawiedliwoœci ca³a Unia Europejska sta³a siê w rzeczy samej
komunistyczna, dlatego te¿ ci¹gle spotykamy siê z nakazami unijnych komisarzy, którzy
si³¹ narzucaj¹ rz¹dz¹cym co maj¹ robiæ w danych sprawach, przez co traci siê suwerennoœæ.
Bezprawny Europejski Trybuna³, który nie jest ¿adnym prawdziwym mechanizmem kontrolnym
w prawach ludzkich powinien byæ jak najszybciej z l i k w i d o w a n y, bo przecie¿ on
gwarantuje przestrzeganie zniewolonych zasad w ca³ej Unii Europejskiej jedynie opcji lewackiej,
która w swym bezprawiu pragnie, aby wszyscy s³u¿alczo wykonywali ich bezprawne przymusy
“ Wielcy ” tego œwiata wraz z nieludzkim E T P C w sposób ca³kowicie wypaczony
rz¹dz¹ narodami pragn¹c, abyœmy ¿yli w nêdzy i opuszczeniu czyli ich demokracja, która
jest bez ¿adnych wartoœci i nie s³u¿y bliŸniemu, to jest nie zakamuflowany, ale jawny
totalitaryzm liberalno - lewacki. Ich “ dobra ” nie maj¹ nic wspólnego z dobrem moralnym,
ani te¿ naukowym, bo przecie¿ oni nam podcinaj¹ korzenie chrzeœcijañskie, ale ¡ zawsze
by³o i bêdzie, ¿e œwiat pozbawiony Boga prêdzej czy póŸniej, ale obróci siê przeciw
cz³owiekowi, jak dowodzi to historia, bo odrzucaj¹c Boga jednoczeœnie odrzucamy cz³owieka
( Œwiêty Jan Pawe³ II - gi). ¢ Jak mówi nam Œwiêty Jan Pawe³ II - gi Europa ma zachowaæ
chrzeœcijañskie dziedzictwo, aby mog³a owocowaæ w mi³osiernym Panu naszym, ale decydenci
niesprawiedliwoœci, przemocy i egoizmu myœl¹, ¿e s¹ panami ¿ycia i œmierci, tak¿e buduj¹
narody na wodach potopu, które nios¹ zniszczenia i œmieræ ( Ps 69 (68) 2 - 3 ).
W Przenajœwiêtszej Trójcy Œwiêtej ju¿ dawno zosta³am wyprowadzona z mrocznych
zniewoleñ popleczników z³a i wprowadzona w Ich ¿ycie pe³ne wolnoœci, prawdy, mi³oœci
i sprawiedliwoœci, tak¿e sta³am siê ¿ywym œwiadectwem nieustannej obecnoœci Ukochanego,
który przecie¿ towarzyszy nam w ka¿dym czasie naszego ziemskiego pielgrzymowania.
Wybra³am drogê prawdziwego pokoju i wolnoœci odrzucaj¹c wszelkie formy przemocy,
i je¿eli cierpiê od grzeszników tego œwiata, którzy s¹ œlepi i g³usi na krzywdy ludzkie, to
cierpienia te zawsze przyjmujê w pokorze i pos³uszeñstwie w jednoœci z ukrzy¿owanym
i zmartwychwsta³ym Chrystusem, dlatego te¿ wzglêdem Pana naszego tak odwa¿nie pe³niê
wolê Jego, aby faktycznie byæ œwiat³oœci¹ œwiata ( J 9, 5 ), która w pe³ni czasów przyniesie
wiele owoców w Boskim Mistrzu naszym.
Wœród najprzeró¿niejszych niewiarygodnych aktów terroru i bezprawia, które maj¹
miejsce na ca³ym upad³ym œwiecie dojrzewa³o Dzie³o Kap³ana Niebieskiego, który rozœwietla
je œwiat³em Swym, tak¿e w blasku Jego i w bezgranicznej radoœci bardzo intensywnie
pracowa³am i pracujê dla Ukochanego, aby kompetentnych kap³anów pobudziæ do dzia³ania,
i aby w koñcu Wasza Eminencja dowiedzia³a siê o duchowym Dziele Bo¿ym, które ju¿
od 12 - tu lat wysy³am do Watykanu. Mistrz Niebieski, który kieruje biegiem wydarzeñ
w nadprzyrodzonej misji mej dobrze widzi i te¿ wie, ¿e ja z pe³nym oddaniem w apostolskim
heroizmie wykorzystujê ka¿d¹ woln¹ chwilê tej przemijaj¹cej doczesnoœci, aby móc wype³niæ
wolê Jego.
K Wœród kap³anów znajduje siê niewielki procent Kainów, którzy odeszli od Pana,
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fa³szywymi duszpasterzami, którzy przyczyniaj¹ siê do tego, ¿e ¿ycie ich staje siê jedynie
nicoœci¹ nad nicoœciami, bez ¿adnej wartoœci czyli ¿ycie ja³owe bez ¿ywej wody Kap³ana
Niebieskiego. Na takich grzesznych, niekompetentnych i w rzeczy samej niedouczonych
kap³anów nie zwracam uwagi jakim to jest np. kard. Gerhard Ludwig Müller, który latami
i to do samego koñca urzêdowania swego “ o l e w a ³ ” wszystkie moje tak wartoœciowe,
pracoch³onne i drogie wysy³ki w sprawie mojego odwiecznego powo³ania. Jako oddany
œwiadek najmi³osierniejszego Pana naszego mia³am za nic takie nieludzkie postêpowanie
by³ego Prefekta Kongregacji Nauki Wiary, tak¿e z niewyra¿alnym entuzjazmem zawsze
wykonywa³am i wykonujê te¿ duchowe Dzie³o Niebios, które odwiecznie by³o przeznaczone
na duszê m¹, i które tak du¿o daje mi radoœci i mocy, dziêki czemu bez granic otworzy³am
siê na ca³y zniewolony œwiat, który zalany jest zwyrodnieniowymi prawami ustalonymi przez
z³oczyñców tej obecnej Sodomy i Gomory. Nieustannie odcinam siê od tego, co nie jest
Bogiem, ale Opatrznoœæ Wszechmog¹cego Boga ci¹gle stawia mi na drodze ludzi, którzy
pozbawieni s¹ mocy Ducha Œwiêtego, którzy niesamowicie uœwiêcaj¹ duszê m¹, abym
nieprzerwanie sz³a ona jedynie tward¹ drog¹ Krzy¿a.
D r o g a E m i n e n c j o ludzkoœæ ogarniêta chorob¹ zobojêtnienia i laicyzacji
spragniona jest duchowego pokrzepienia, i w³aœnie Dzie³o Ukochanego, które prowadzê w Nim
jest wielkim duchowym orzeŸwieniem dla wszystkich grzesznych owiec Jego, które nie tylko
³ami¹ wolnoœæ religijn¹, s³owa i sumienia, wpajaj¹c nam zniewolone wartoœci, które nie maj¹
¿adnego sensu, ale równie¿ dla wszystkich cierpi¹cych, którzy d¹¿¹ jedynie do pokoju
i solidarnoœci. Za poœrednictwem Poœredniczki ³ask i zbawienia Maryi, Stwórca oœwieca
i wspiera mnie w wysi³kach na rzecz Dzie³a Swego, które rozpatrujê z perspektywy wiecznoœci
Jego, aby móc przetrzeæ oczy, jak i serca nierozumnym, zaœlepionym ludziom, co dziêki
mi³osiernej mi³oœci Najœwiêtszego pozwoli im zg³êbiæ siê w kontemplacyjne tajemnice Jego,
tak¿e z czasem stan¹ siê oni najwiarygodniejszymi œwiadkami Chrystusa i Ewangelii Jego.
Kiedy tylko wesz³am na drogê Bo¿¹, która prowadzi poprzez moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê
do z b a w i e n i a, to nigdy, ale to przenigdy nie potrzebowa³am œrodków ludzkich i pomocy
ludzkiej, jedynie pomocy Bo¿ej, bo zbyt powa¿ne i zbyt wielkie Dzie³o Bo¿e, ¿ebym ludziom
ufa³a lub w czymkolwiek doradza³a siê, tak¿e nieustannie prowadzi³ mnie mój najukochañszy
Boski Oblubieniec, którego czujê obecnoœæ duchow¹. Najukochañszy Boski Oblubieniec
w Trójcy Jedyny Sam kieruje Dzie³em Swym, dlatego te¿ nieprzerwanie wspó³pracujê
z ³ask¹ Jego i wznios³am siê ponad wszystko, co zmys³owe, ponad siebie sam¹ i objê³am
w Ukochanym ca³y zniewolony œwiat, który zwalcza Koœció³ Jego wraz z Nim Samym.
Walczê pod opiek¹ Gwiazdy Morza, która jest ze mn¹, i która zwyciê¿a wszelkie zasadzki
szatañskie, i która te¿ daje córce Swej nadprzyrodzone ukojenie i nape³nia j¹ mi³oœci¹
i œwiat³em Swym, i w Niej i przez Ni¹ dokonuje siê przeobra¿enie duszy mej, która zmierza
poprzez realizacjê Dzie³a Pana naszego prosto do Portu Zbawienia. Za wstawiennictwem
Niepokalanej utrzymujê sta³¹ wiêŸ z Jej Synem Jezusem Chrystusem, tak¿e w oblubieñczej
mi³oœci Ukochanego w mi³osnym znaku Jego pe³niê z pe³nym oddaniem wolê Jego przy
jednoczesnym za¿ywaniu niewymownej i niepojêtej radoœci Jego, która wprowadzi³a duszê
m¹ w niebiañski przybytek wiekuistego szczêœcia, i obecnie za sprawê Ducha Œwiêtego
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i które pozwol¹ bardziej wnikn¹æ moj¹ drogê duchow¹, nad któr¹ ma pieczê ca³e Niebo.
29 stycznia 2014 r. po pó³nocy we œnie, który odbiera³am jako realn¹ rzeczywistoœæ
obecnej doczesnoœci w której przysz³o mi ¿yæ, spotka³am siê w Watykanie z obecnym
Ojcem Œwiêtym Franciszkiem, do którego nareszcie dosz³a moja korespondencja, i który
po przet³umaczeniu mojego listu przez kompetentn¹ osobê by³ niezwykle zaskoczony
i os³abiony tak¹ nieludzk¹, niekatolick¹ postaw¹ hierarchów Koœcio³a katolickiego do których
trafia³y moje duchowe przesy³ki. Ta jego boleœæ by³a widoczna na twarzy jego, ¿e nawet
nie móg³ uœmiechn¹æ siê do mnie, a poniewa¿ wyczuwa³am ducha jego, który prze¿ywa³
chwilowe, niewypowiedziane mêki, w zwi¹zku z czym duch mój razem z duchem jego znalaz³
siê w agonalnych cierpieniach Koœcio³a Pana naszego. Ojciec Œ w i ê t y F r a n c i s z e k
od razu poj¹³ w Chrystusie, ¿e z woli Pasterza Niebieskiego jestem bez granic zaanga¿owana
w wype³nianiu testamentu Jego wzglêdem duszy swej, tak¿e moc¹ Ducha Œwiêtego
w pe³ni zrozumia³, jak faktycznie hierarchowie ignorowali Dzie³o Umi³owanego, które
latami prowadzi³am w g³êbokiej kontemplacji, która by³a przepojona œwiat³em i mi³oœci¹
Wszechmocnego.
27 czerwca 2014 r. w dniu Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa po po³udniu by³am tak
bardzo os³abiona i nad wyraz œpi¹ca, ¿e ledwo dosz³am do tapczanu, aby momentalnie
zasn¹æ, i w mistycznym œnie znalaz³am siê w Watykanie w towarzystwie trzech papie¿y tj.
Œwiêtego Jana Paw³a II - go, Ojca Œwiêtego emeryta Benedykta XVI-go i obecnego Papie¿a
Franciszka. Œwiêty Jan Pawe³ II - gi w oddali bardzo smutnie patrzy³ na mnie, i by³o widaæ
po nim, ¿e bardzo cierpia³ wewnêtrznie, jak i fizycznie, i gdy pragnê³am podejœæ do niego,
to on nieco oddali³ siê, tak¿e ci¹gle by³a miêdzy nami taka sama odleg³oœæ, tak mniej
wiêcej 5 metrów. Natomiast Ojciec Œwiêty emeryt Benedykt XVI - ty mile uœmiechn¹³ siê
do mnie, daj¹c mi do zrozumienia, ¿e jestem odwa¿nym œwiadkiem g³osz¹cym w Panu
naszym dobre nowiny Jego, i przez Niego zdzia³am te¿ wiele dla zniewolonej ludzkoœci,
po czym przeszed³ on do swoich apartamentów. Je¿eli chodzi o Ojca Œwiêtego Franciszka,
to sytuacja by³a zupe³nie inna, bo rozwieszaj¹c noc¹ czyst¹ bieliznê jego przy g³ównym
o³tarzu wiedzia³am, ¿e rano bêdê musia³a zabraæ j¹, aby nie by³o ju¿ jej, gdy bêdzie
odprawiana pierwsza Msza Œwiêta. Gdy tak roztrzepywa³am i wiesza³am bieliznê, to
zobaczy³am jego nad wyraz uœmiechniêtego, i wówczas w duchu pomyœla³am sobie, ¿e byæ
mo¿e ja œniê, a skoro rozwieszam jego czyst¹ bieliznê, to powinnam dostaæ od niego dobr¹
wiadomoœæ, po czym przebudzi³am siê z silnym bólem g³owy, bo mia³am zbyt za wysoko
poduszkê, która spowodowa³a, ¿e œcierp³a mi szyja.
Z W rzeczy samej w Boskim Oblubieñcu wykona³am w ca³ej pe³ni wolê Jego odnoœnie
nadprzyrodzonej misji mej i na ludzki rozum, nawet wiêcej wykona³am ni¿ to by³o mo¿liwe,
i skoro ze Stolicy Piotrowej biskupi na czele z poprzednim Prefektem Kongregacji Nauki
Wiary okazywali odwagê godn¹ dziewcz¹t, to obowi¹zkiem dziewcz¹t by³o okazaæ odwagê
godn¹ biskupów (Jacqueline Pascal), tak jak ja to uczyni³am za wstawiennictwem Niepokalanej
w Panu naszym. Tak szczerze mówi¹c tych moich wysy³ek do Watykanu mog³oby byæ jeszcze
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z moich tak licznych duchowych ksi¹¿ek, ale to ju¿ nie ma sensu, bo przecie¿ nie mogê
wbrew Bogu wtajemniczaæ ludzkoœci w ca³e Dzie³o Niebios i przysz³a ju¿ pora, aby w koñcu
w s z c z ê t o p r o c e s b a d a w c z y w Kongregacji Nauki Wiary ca³ej nadprzyrodzonej
misji mej, abym jeszcze za ¿ycia swego dowiedzia³a siê o tym, co by³oby ca³kowitym
wype³nieniem woli Bo¿ej w stosunku do duszy mej. O¿ywiona Duchem Œwiêtym nieustannie
trwam w ciemnoœciach nocy ciemnej, co pozwala przetrwaæ mi najokropniejsze cierpienia
i uciski wewnêtrzne, tak¿e nigdy i tak nie spoczê³am w nadprzyrodzonej misji mej i nie
spocznê, dopóki nie zasnê w Ukochanym na wieczne odpoczywanie w Nim, i w rzeczy
samej bez interwencji Watykanu, gdzie wystêpuje niemi³osierna znieczulica na moje tak liczne
duchowe wysy³ki i tak w ma³ej namiastce ods³oni³am ca³emu zniewolonemu œwiatu swoje
odwieczne powo³anie poprzez swoj¹ stronê internetow¹, poprzez któr¹ wysz³am na spotkanie
z innymi, którzy promuj¹ nie tylko najprzeró¿niejsze k³amstwa, przemoc i œmieræ, ale równie¿
z tymi, którzy cierpi¹ przeœladowania czy te¿ znajduj¹ siê na bezdro¿u dróg.
Podsumowuj¹c ten list napisany w formie publikacji pragnê jeszcze raz zaznaczyæ,
¿e w relacji trynitarnej z Trójc¹ Œwiêt¹ w wiernoœci i pokorze zrealizowa³am testament
Niebios w stosunku do duszy mej, który przeszed³ najœmielsze moje oczekiwania, bo nie
zdawa³am sobie sprawy, ¿e tak wiele dokonam w Bogu w duchowym Dziele Jego, które
przedstawione jest w moich duchowych ksi¹¿kach i trochê w duchowych listach napisanych
w Ukochanym, które odzwierciedlaj¹ mój rozwój duchowy w mojej nadprzyrodzonej drodze,
która nasi¹kniêta jest trzema cnotami teologicznymi tj. wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹, o czym
ju¿ wy¿ej wspomnia³am. Wype³nienie misji mej jest te¿ zapowiedzi¹, ¿e ju¿ nied³ugo zasnê
w Panu naszym, który wiele lat temu parê razy rzek³ mi, ¿e wype³nienie misji mej co do
ka¿dej litery S³owa Jego bêdzie równoznaczne z zakoñczeniem mojej doczesnoœci, i w³aœnie ta
chwila o t w a r c i a przewodu badawczego w Kongregacji Nauki Wiary ca³ego mojego
odwiecznego powo³ania powinna nast¹piæ w³aœnie t e r a z. Muszê zasn¹æ w Bogu na ca³¹
wiecznoœæ, aby mog³o rozkwitn¹æ Dzie³o Bo¿e do którego zosta³am odwiecznie powo³ana,
bo przecie¿ wszystkie wielkie Dzie³a Bo¿e najwiêkszy rozkwit mia³y po œmierci prowadz¹cych
z wyj¹tkiem S³u¿ebnicy Bo¿ej Siostry £ucji dos Santos, œwiadkiem objawieñ w Fatimie,
która do samej œmierci przebywa³a w umi³owanym klasztorze.
Mam g³êbok¹ nadziejê, ¿e za kadencji obecnego Prefekta Kongregacji Nauki Wiary
nareszcie Wasza Eminencja w ca³ej pe³ni dowie siê jakiego mia³ wokó³ siebie niekompetentnego
czyli na pó³ gwizdka duchownego jakim to by³ miêdzy innymi kard. Gerhard Ludwig Müller,
który robi³ wszystko, aby Wasza Eminencja nigdy nie dowiedzia³a siê o nadprzyrodzonej
misji mej, dlatego te¿ “ olewa³ ” on wszystkie moje duchowe wysy³ki. Proszê mi siê nie
dziwiæ, ¿e kard. Gerharda Ludwiga Müllera nazwa³am na pó³ gwizdka duchownym, bo on
sobie w pe³ni zas³u¿y³ na to miano ignoruj¹c moje tak liczne wysy³ki, i z takimi ks. kardyna³ami
czy te¿ arcybiskupami, którzy tak bardzo chronieni s¹ przez zmys³owych duchownych, to
ich afery wychodz¹ tylko dziêki œwieckim mediom, jak to np. by³o z pedofilem i zboczeñcem
biskupem tytularnym rzymskokatolickim, nuncjuszem apostolskim, delegatem papieskim,
obywatelem Watykanu Józefem Weso³owskim, który zarówno œwiêcenia kap³añskie, jak i sakrê

- 22 biskupi¹ przyj¹³ z r¹k naszego najprzewielebniejszego Œwiêtego Jana Paw³a II - go, co mo¿na
wszystko to wyczytaæ z wikipedii, tak¿e z takimi zdeprawowanymi biskupami, to mo¿na
jedynie powodowaæ jeszcze wiêksz¹ agoniê Chrystusowego Koœcio³a.
D r o g a E m i n e n c j o tak jak kap³an w sposób niepowtarzalny zostaje wyœwiêcony
przez Sakrament Œwiêceñ, tak i ja, córka Trójjedynego Boga zosta³am wyœwiêcona przez
najukochañszego Boskiego Mistrza na trudy duchowego ¿ycia podczas którego prowadzi³am
tak niezmiernie trudne, a zarazem upojne Dzie³o Niebios, które dopiero po d³ugim procesie
badawczym w Kongregacji Nauki Wiary wiele lat po œmierci mej bêdzie przekazane dla
ca³ej zdeprawowanej ludzkoœci, która krzykiem pragnie zag³uszyæ prawdê Bo¿¹ zwi¹zan¹
z prawowit¹ rzeczywistoœci¹ ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego Zbawiciela. W Dziele
Bo¿ym, które prowadzi³am i jeszcze prowadzê w Bogu, bo przecie¿ jeszcze ¿yjê zawierzy³am
mi³oœci Bo¿ej i wiem, ¿e muszê walczyæ o sprawy Bo¿e do samego koñca, aby mieæ udzia³
w Dziele Odkupienia, dlatego te¿ w najwiêkszej pokorze pielgrzymujê ju¿ do ostatniej mety
doczesnoœci, aby dusza ma znalaz³a siê w wiekuistym Królestwie Niebieskim.
W obecnej dobie czasu w obliczu ju¿ zakoñczonego duchowego Dzie³a Niebios,
które odwiecznie by³o przeznaczone na duszê m¹, gdzie w Bogu wys³a³am nie 44, a 46
wysy³ek do Watykanu by³oby ju¿ nieprawdopodobne, abym nie dosta³a zaproszenia na
a u d i e n c j ê do Waszej Eminencji, aby móc w skrócie wypowiedzieæ siê o swoim
odwiecznym powo³aniu, które skierowane jest do ca³ej zdeprawowanej ludzkoœci, która
“ przybita ” jest jedynie do rzeczy przemijaj¹cych maj¹c za nic wieczne zbawienie w Panu
naszym (Benedykt XVI-ty). Pragnê zaznaczyæ, gdyby po raz kolejny potraktowano mnie jak
najgorszego grzesznika, ¿e nie dostanê rzeczowej odpowiedzi zwi¹zanej z otwarciem przewodu
badawczego duchowego Dzie³a Niebios, to i tak nigdy nie zrezygnujê z nadprzyrodzonej misji
swej, bo za wielk¹ cenê zosta³am odkupiona ( 1 Kor 6, 19 - 20 ), i poprzez Wcielenie,
Eucharystiê, ca³e ¿ycie Jezusa, Maryi, Wszystkich Œwiêtych ca³ego roku liturgicznego, poprzez
wszystkie te tajemnice, które s¹ ze sob¹ œciœle zwi¹zane dokona³o siê ods³oniêcie miêdzy
innymi i tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, która odwiecznie by³a mi przeznaczona.
Drogi Biskupie Rzymu i Nastêpco Œwiêtego Piotra w sprawie mojej nadprzyrodzonej
misji wysy³am obecnie 46-t¹ wysy³kê do Watykanu zarówno do Waszej Eminencji (do Ojca
jest to ju¿ 25-ta wysy³ka ), jak i do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary abp. Luisa Francisco
Ladaria Ferrera (do Kongregacji jest to ju¿ 32 - ga wysy³ka), i listy napisane s¹ w formie
publikacji. Do tej wysy³ki do³¹czam równie¿ dwie takie same p³yty kompaktowe CD - R,
na których w programie PDF nagrane jest ca³e Dzie³o Pana naszego wraz z nowo napisan¹
duchow¹ ksi¹¿k¹, o której wy¿ej wspomnia³am wraz z moimi listami wys³anymi do Rady
Europy i Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, i otrzymanymi z tego Trybuna³u, które
znajduj¹ siê w folderze: “ Kamieñ Wêgielny Dzie³a Bo¿ego. ” Z chwil¹ otrzymania dowodu
nadania tych wysy³ek do Watykanu, to te dwa listy znajd¹ siê równie¿ na internetowej
stronie mej, która przekroczy³a ju¿ 467 000 odwiedzin.
Szczêœæ Bo¿e !
Anna Aniela Flak

