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            Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !
Szanowny   Ojcze  w  sprawie  nadprzyrodzonej  misji  mej  piszê  ju¿  do  Watykanu  od

14 - tu  lat  i  w  sumie  wys³a³am  ju¿  51 wysy³ek  w³¹cznie  z  t¹  obecn¹  do  dwóch  papie¿y tj.
do  Benedykta  XVI - go  emeryta,  jak  i  Waszej  Œwi¹tobliwoœci  oraz ogrom duchowych listów
nawet   do   polskiego   duchowieñstwa,   jak   i  Kongregacji  Nauki  Wiary  z  ca³¹  szczegó³ow¹
dokumentacj¹,  ale  jak  dot¹d  duchowni  dzia³aj¹  tak jak najgorsza agentura, aby tylko duchowe
Dzie³o  Bo¿e  nie  wysz³o  na  œwiat³o  dzienne  ca³ej  ludzkoœci,   które   i   tak   ju¿  wysz³o  i  to
dziêki  mojej  stronie  internetowej  / http:annaanielaflak.eu /,   która   przekroczy³a   ju¿  510 000 
odwiedzin.  Z  pomoc¹  Opatrznoœci  Bo¿ej  by³am  zmuszona  za³o¿yæ  stronê  internetow¹,  aby
sprzeciwiæ  siê  na  pó³  gwizdka  ksiê¿om,   którzy   zaniedbuj¹   swoje  podstawowe  obowi¹zki,
i  na  których  to  nie  ma  mocnych,  aby  ich  wykorzeniæ,  bo  przecie¿  s¹  to  nastêpcy Judasza. 
Moje  duchowe  listy  nie dochodz¹ do adresata czyli do Ciebie Ojcze i duchowni odpowiedzialni
za   dorêczenie  przesy³ek  i  ich  przet³umaczenie  bez  skrupu³ów  non - stop  je  ignoruj¹  maj¹c
za  nic  odpowiedzialnoœæ  jaka  na  nich  spoczywa,   tak¿e   z   takimi   faryzejskimi   pasterzami
pozbawionymi  m¹droœci  Bo¿ej  nie  mo¿e  byæ  mowy  o  jakimkolwiek mi³osierdziu, którzy nie
znaj¹c  mojej  misji  ju¿  na  samym  pocz¹tku  potêpiaj¹  j¹.   Mimo,   ¿e  nag³oœnione  jest  moje
nadprzyrodzone   powo³anie   na   internetowej   stronie   mej,  ale  spotykam  siê  z  niesamowit¹ 
znieczulic¹,  bo  kompletnie  nikt  nie  interweniuje  tak  jak  w nag³oœnionej przeze mnie sprawie
na  temat  fikcyjnego  Europejskiego  Trybuna³u  Praw  Cz³owieka  (ETPC),  który wewn¹trz jest 
trupem  czyli  jak  widaæ  w  niektórych  dziedzinach  Watykan  zrówna³  siê  ze zniewolon¹ Uni¹ 
Europejsk¹,  która  zafundowa³a  narodom holokaust aborcyjno - genderowski przy wypaczonych
lewicowo - liberalnych  prawach  propaguj¹c  kulturê  multikulti,  która  rozwija  siê  na  masow¹ 
skalê i to dziêki te¿ i Tobie Ojcze,  bo przecie¿ jesteœ za przyjmowaniem wszystkich uchodŸców, 
tak¿e  katolicka  wiara  spychana  jest  coraz  bardziej  do  zakrystii  Koœcio³a.   

 Wielu jest ksiê¿y homoseksualistów, pedofilów, kobieciarzy, jak i takich,  którzy  próbuj¹
liberalizowaæ   Pismo   Œwiête   i   s¹   za  wprowadzeniem  kary  œmierci  i  zniesieniem  celibatu
g³osz¹c  swoje  herezje,  nawet na swoich kana³ach maj¹c za nic to, ¿e œwiêtokradzko odprawiaj¹ 
Msze  Œwiête,  których  nie  brakuje  te¿  i  w  Watykanie,  tak¿e  z  takimi  pseudoksiê¿mi  nigdy
nie  przebijê  siê  z  duchowym  Dzie³em  Niebios,   do  którego  zosta³am  odwiecznie  powo³ana
i   które   zakoñczy³am   pod   wzglêdem   pisemnym   co  do  ka¿dej  litery  S³owa  Bo¿ego  czyli
w  ca³ej pe³ni wszystko siê wykona³o  (J 19, 30).  Najprzeró¿niejsze pedofilskie afery w Koœciele
Pana  naszego  wysz³y  nie  dziêki  biskupom,  którzy  to wszystko kamuflowali i niejednokrotnie
byli  te¿  oprawcami,   tylko  dziêki  ofiarom,   które  by³y  bardzo  wytrwa³e  w  nag³oœnieniu  tak
niewygodnych  prawd,  ale  to  by³y  tzw.  sprawy  rozporkowe,  które  szybciej  mo¿na nag³oœniæ
przez  œwieckie  media,  a  w  moim  wypadku  jest  zupe³nie  inaczej,   bo  moja  nadprzyrodzona
misja   jest   nad   wyraz  niewygodna  nie  tylko  dla  katolickich,  ale  i  dla  œwieckich  mediów,
dlatego  te¿  mam  utrudnione  zadanie  oczywiœcie  na  ludzki  rozum.  Prawie  wszystkie  media 
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podporz¹dkowane    s¹    nowoczesnym    trendom    zniewolonej    polityki   prowadzonej   przez 
despotów  i  tuby  propagandowe,   i   one   nie   bêd¹   nara¿aæ  siê  oligarchom  tego  œwiata,  dla 
których   przecie¿   te¿   pracuj¹,  w  zwi¹zku  z  czym  nigdy  nie  nag³oœni¹  one  niesamowitych
rzeŸni w niewygodnych sprawach nie tylko w ETPC,  ale  w  ca³ej Unii Europejskiej, która dzia³a 
wœród  korupcji,  niesprawiedliwoœci  i  wypaczonych  praw  nie  dopuszczaj¹c  do harmonijnego 
zjednoczenia  siê  narodów,  które  pragn¹  jedynie  dobra,  prawdy  i  godnego  ¿ycia. 
  

W  duchowym  Dziele  Bo¿ym  w  odwadze  stawiam  w  Bogu  czo³a najprzeró¿niejszym
przeciwnoœciom,   tak¿e   nikt   mnie  nie  uciszy,  ani  te¿  nie  zatuszuje  nadprzyrodzonej  misji
mej,  któr¹  bêdê  prowadzi³a  za  wstawiennictwem Niepokalanej do ostatniego tchnienia swego,
dlatego te¿ mój upór i odwaga zakoñczy siê z chwil¹ œmierci mej, w zwi¹zku z czym za nic mam 
tak  liczne  “ olewanie ” moich  duchowych  przesy³ek, co w rzeczy samej jest to ju¿ karygodnym 
przestêpstwem  ze  strony  watykañskich  duchownych,   którzy   mog¹  rêkê  podaæ  przestêpcom
z fikcyjnego Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, którzy pracuj¹ jak najgorsi zwyrodnialcy
cudzo³o¿¹c  z  nieprawdami,  aby  tylko zatapiaæ w swoich szambach niewygodne i zbyt hañbi¹ce
sprawy.  Moja  skarga  na  ETPC  nigdy nie zaginie tak jak nie zaginie nadprzyrodzona misja ma,
która  oparta jest o fundament mojej moralnej krzywdy  z  9.10.1985 r.  zwi¹zanej z bezprawnym
nienadaniem   mi   stopnia   doktora   po   obronionej   trzy  miesi¹ce  wczeœniej  (11. 07. 1985 r.) 
pracy  doktorskiej  przy  pe³nym  wymaganym  kworum, która nast¹pi³a dok³adnie o godz. 14. 15 
( 9 + 1 + 0  + 1 + 9 + 8 + 5 + 1 + 4 + 1 + 5  =  44 )  i  ten   f u n d a m e n t   by³  odrzucony  przez 
pseudoprawników,   a   na   kamieniu   odrzuconym   ( 1 P 2, 7;   Mt 21, 42 )    zawsze    powstaj¹
najwiêksze  dzie³a  Bo¿e,   tak   jak   nie   nadano  równie¿  stopnia,  ale  doktora  habilitowanego 
Œwiêtemu  Janowi  Paw³owi  II-mu  po  obronionej  pracy  habilitacyjnej,  a  Bóg  go wywy¿szy³, 
bo  nie  doœæ,   ¿e   zosta³   niezwyk³ym   papie¿em,   to   jeszcze   zosta³   œwiêtym.  Na  kamieniu 
wêgielnym  zawartym  w  cyfrze 44  sta³am  siê  martwa  i  uœpiona na ¿ycie ziemskie i obudzona 
do   ¿ycia   nadprzyrodzonego   zgodnie   z   zamierzeniami   Bo¿ymi,  abym  w  Chrystusie  przy
otwartym  sercu  i  umyœle  na  sprawy  duchowe  w  sposób  jak najbardziej zrozumia³y naukowo 
przekaza³a  nie  tylko  ods³oniêcie  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego, ale ca³ej nadprzyrodzonej
misji  mej,  do  której  odwiecznie  zosta³a  powo³ana  dusza  ma,  co  jest  znakiem szczególnego
wybrania równie¿ i do duchowych zaœlubin z Bogiem.  Wszystkie  œwiête  znaki czasu wskazuj¹, 
¿e dusza ma jest tym imieniem 44,  o  czym du¿o ju¿ pisa³am nawet w listach do duchowieñstwa, 
tak¿e  nie  bêdê  siê  tutaj  powtarza³a.  

Skoro  jestem  ¿ywym kamieniem opartym o ska³ê czyli Opokê Œwiêtego Piotra, na której
to  zbudowano  Koœció³  Pana  naszego  (Mt 16, 18), to uczestniczê w budowaniu Chrystusowego
Koœcio³a,  bo  przecie¿ na mojej krzywdzie moralnej zawartej w mistycznej cyfrze 44  Zbawiciel
zbudowa³  moj¹  nadprzyrodzon¹ misjê,  i  odliczaj¹c  godziny  i  skupiaj¹c  siê  jedynie na samej
dacie (9 + 1 + 0  + 1 + 9 + 8 + 5 = 33)  tego fundamentu to wychodzi 33 czyli wiek Chrystusowy,
kiedy  to  te¿  mia³am  prawie  tyle  lat,  aby  sprzeciwiæ  siê  prowodyrom  dogmatów  k³amstwa,
niesprawiedliwoœci  i  œmierci,   co  wszystko  to  trwa  do  tej  pory.   Z  woli  Bo¿ej  Opatrznoœci
prze¿y³am   duchowe   i   fizyczne   piek³o  obozu  ( tylko  nikt  mnie  nie  uderzy³,  ale  wszystko 
by³o dozwolone)  jakie  mia³am  zaserwowane  przez  pseudonaukowców ze Szczecina (Wydzia³
Nauk  o  ¯ywnoœci  i  Rybactwa,  ul.  Królewicza 4,  71- 550 Szczecin),  którzy  w ówczesnym 
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czasie  byli  nie  tylko  zagorza³ymi  komunistami,  ale  nawet  “ pobo¿nymi ”  katolikami,   tak¿e
te  cierpienia  nie  posz³y  na  marne,   bo   przecie¿  obecnie  one  owocuj¹,  bo  dzia³am  w  Imiê 
Boga dla ca³ej ludzkoœci,  dlatego  te¿  z  tak¹  ³atwoœci¹ pokonujê w Bogu wszystkie przeszkody
maj¹c za nic “ uregulowane ” i  wyrafinowane  prawa tej obecnej œmierdz¹cej Sodomy i Gomory.
P r a g n ê   jeszcze  dodaæ,  ¿e  na  tej  komunistycznej  szczeciñskiej  uczelni  robiono wszystko,
aby pozbawiæ mnie cz³owieczeñstwa  i  w tym pseudonaukowym œrodowisku w wielkiej pokorze
przy  zaakceptowaniu  najgorszych  upokorzeñ  znosi³am  te  obelgi  nafaszerowane  k³amstwami
i inwektywami,  bo nie mia³am innego wyjœcia, aby to wszystko prze¿yæ, tak¿e bawiono siê moj¹
krzywd¹  moraln¹  z  9.10.1985 r.,  której  zafundowano  na  samym  pocz¹tku   s z u b i e n i c ê.
Gdyby  nie  moja  nadprzyrodzona  misja,  która  w  niewielkim  procencie  podana  jest na mojej 
stronie  internetowej,  to  nigdy  prawda  o  tych  nierozumnych  uczonych,   którzy  podawali  siê 
za  m¹drych,  a  byli  g³upimi  (Rz 1, 16-25)   nie  wysz³aby  na  œwiat³o  dzienne  ca³ej  ludzkoœci
i   to   na   czele   z   nie¿yj¹cym   ju¿   Aleksandrem   Winnickim   czy  te¿  Idzim  Drzycimskim,
Juliuszem  Chojnackim  i  Rajmundem  Trzebiatowskim.  Tego  typu  ludzi  i  dzisiaj  nigdzie nie 
brakuje  nie  tylko  w  zniewolonej  Unii  Europejskiej,  w  rz¹dzie  PiS-u,  totalnej  opozycji,  ale
i  na  forach  internetowych,  którzy  urzeczeni  nowymi wypaczonymi ideologiami i prawami ju¿ 
za  ¿ycia  wystêpuj¹  w  potêpieñczej  sferze,   tak¿e  to  s¹  jedynie  ikony  najgorszego  zepsucia 
i  mo¿na  ich  porównaæ  jedynie  do  legionów   czyli   z³ych   duchów,  które  prosz¹,  by  mog³y 
wejœæ  w  œwinie,  w  które  oczywiœcie  wesz³y,  aby  tylko  nie  kr¹¿yæ  po  okolicy,  bo  nie maj¹ 
si³  i  oczywiœcie  wraz  ze  œwiniami  potonê³y  w  jeziorze  ( Mk 5, 1-20 ).

Z  Wszystkie znaki czasu potwierdzaj¹,  ¿e duchowe Dzie³o Bo¿e, które odwiecznie by³o
przeznaczone  na  duszê  m¹  budowane jest na wiecznym fundamencie Pana naszego (cyfra 33),
bo przecie¿ ¡ fundamentu  bowiem  nikt  nie  mo¿e  po³o¿yæ innego, jak ten, który jest po³o¿ony,
a  którym  jest  Jezus Chrystus ¢ (1 Kor 3, 11). Tak jak bez Zbawiciela nie ma Koœcio³a Jego, tak
i  bez  niego  nie  powsta³aby  moja  nadprzyrodzona  misja,  która pochodzi od  Niego i powsta³a 
ona   na   odrzuconym  kamieniu  zawartym  w  cyfrze  44,  który  przez  œwiat  zmys³owy  zosta³
uprawomocniony  niesprawiedliwoœci¹  “przypieczêtowan¹”  przez  fikcyjny  strasburski trybuna³
czyli  jak  widaæ  wszystko  tworzy  mistyczn¹  nierozerwaln¹  ca³oœæ, która zawarta jest w Bogu. 

W  ostatnim  liœcie  do  Waszej  Eminencji  pisa³am,  ¿e odezwê siê wówczas jak skoñczê
9-t¹,  a  zarazem  ostatni¹  czêœæ  ksi¹¿ki  pt.: “ Zdobywanie  mistycznego szczytu Góry Karmel ”
i  w³aœnie  obecnie  zakoñczy³am  j¹,  i  na  te  9  czêœci  przypada  90  rozdzia³ów  w  sumie 1080
stron  ( 64 + 60 + 96 + 84 + 96 + 200 + 241 + 154 + 85 = 1080 stron ),    a    ca³e    Dzie³o   Bo¿e
zawiera  oko³o  7 000  stron.    Oprócz    wymienionego   tytu³u    ksi¹¿ki   na   duchowe   Dzie³o 
Niebios  sk³adaj¹  siê  jeszcze  takie  tytu³y  duchowych  ksi¹¿ek  jak: ¡ Dzie³o ascezy mistycznej
ods³oniêcia    tajemnicy    Trójk¹ta    Bermudzkiego  ¢  ( 9  ksi¹g ),    ¡  Œwiat³oœæ   w   ciemnoœci 
w   rzeczywistoœci  nadprzyrodzonej ¢,    ¡ Lewitacje   duszy   wybranej   w   niepojêtych  sferach 
doczesnoœci  i  nieskoñczonoœci ¢  (4  czêœci)  oraz  ¡ ¯ycie  mistyczne  Anny  Flak  na  ciernistej 
i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci ¢  ( 9  czêœci ). 

Mój  ograniczony,   ale   czysty   rozum   wchodzi   w   Chrystusie   w   tajemnice  œmierci
i  zmartwychwstania  Jego,  tak¿e  wynoszony  jest  on  w  Ukochanym  do  najwy¿szych  wy¿yn, 
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a  poniewa¿  Boski  Odkupiciel  dzia³a  we  mnie  i  ze  mn¹,  dlatego  te¿  w  Boskiej  obecnoœci
Jego  przekraczam  czas  i  przestrzeñ  nieustannie  te¿  jednocz¹c siê z ni¹.  Na  mojej  duchowej
drodze   czerpi¹c   œwiat³o   nadziei   i   mi³oœci   z   Paschy  Pana  naszego  w  wielkiej  harmonii
miêdzy  wiar¹  a  rozumem  nie  ma  dla  mnie  ¿adnych  ograniczeñ  i  sprzecznoœci,  bo przecie¿
w  sprawach  Boskoœci  jestem  prowadzona  przez  Umi³owanego  w  Duchu  Œwiêtym,   dlatego
te¿   duchowym   Dzie³em   Niebios   rozœwietlam   œwiat³o   wiary  dla  wszystkich  zagubionych
owiec  Bo¿ych,   które   straci³y   sens   egzystencji   swej.   Ci   którzy   s¹   œlepi   na   Ewangeliê
Umi³owanego    potrzebuj¹    olbrzymiego    wstrz¹su   duchowego    w    ich   racjonalistycznym, 
zniewolonym  œwiecie,   dlatego  te¿  Stwórca  przygotowa³  moj¹  duchow¹  misjê,  która  potrafi 
skruszyæ   wiele   zatwardzia³ych  serc  i  dusz,   u   których   wszystko   wyznaczone   jest   przez 
niezmiern¹  ciasnotê  ich  umys³u,  który  na  potêgê  odrzuca  podstawowe  tematy teologii, takie 
jak:  wcielenie,  zmartwychwstanie,  odkupienie,  sakrament  i  ³aska.   Latami w wielkim ukryciu
by³am  przygotowywana  przez  Stwórcê,   abym  w  pe³ni  czasów  mog³am  w  Duchu  Œwiêtym
wyjœæ    na    ca³y    œwiat   i   w   œwietle  Chrystusowej  Ewangelii  przedstawiæ  Dzie³o  Niebios, 
które  jest  dane  dla  ca³ej  zdeprawowanej  ludzkoœci  na  pokrzepienie  wszystkich  serc  i dusz, 
co  jest  szokiem  dla  prowodyrów  z³a,  którzy  pragn¹  mieæ w³adzê nad narodami, aby one by³y 
pozbawione  cz³owieczeñstwa  i  wegetowa³y  w  kulturze  odrzucenia.  Z  ka¿dym  up³ywaj¹cym
rokiem  coraz  bardziej  przybli¿am  siê  do  zakoñczenia  mojego  doczesnego  pielgrzymowania
trac¹c  te¿  si³y,  które  ci¹gle  s¹  odnawiane,  tak¿e  ka¿dego  dnia  wype³nia  siê  wszystko to co
odwiecznie  by³o  przeznaczone  na  duszê  m¹. 

Œwiêta Hildegarda z Bingen by³a pierwsz¹ osob¹ w dziejach ludzkoœci, która publicznie 
przed  œwiatem  przyzna³a  siê  do  ³ask  Bo¿ych,   które   mia³a  od  Boskiego  Odkupiciela  tylko
z  tym,  ¿e  dusza  jej  nie  opuszcza³a  w  Chrystusie  cia³a,  ale  zanim  ona  wysz³a z tym na ca³y
œwiat,   to   przecie¿  musia³a  osi¹gn¹æ  odpowiedni  stopieñ  duchowoœci  jaki  jest  mo¿liwy  do
osi¹gniêcia  w  tej  doczesnoœci  za  spraw¹  Boga,  aby  otwarcie objawiaæ  tak liczne ³aski, które
dawniej  dokonywa³y  siê  w  wielkim  ukryciu  w  ciszy ducha. Z woli S³owa Wcielonego jestem
drug¹  osob¹  na  œwiecie  po  Œwiêtej  Hildegardzie,  która  za ¿ycia swego przed ca³¹ ludzkoœci¹
drog¹  internetu  na  swojej  stronie  internetowej  przyzna³a  siê  do  tak  licznych ³ask, a sta³o siê
to    dziêki  bezdusznej  i  niekatolickiej  ciszy  na  jej  duchowe  przesy³ki  do  Stolicy  Piotrowej 
czyli  z  tego  z³a  wychodzi  wielkie  dobro,  o  którym  nie  œni³o siê  nawet najgorszym wrogom
Boga.  £aski  Bo¿e,  które  otrzymujê  od  Oblubieñca  Niebieskiego  dotycz¹ w du¿ym procencie
samej  duszy  mej,  która  mia³a  tych  ³ask  nie setki, ale tysi¹ce, bo by³ nawet taki okres w moim
¿yciu,  ¿e  przez  wiele  lat  prawie  ka¿dej  mistycznej  nocy  dusza  ma  opuszcza  w Bogu cia³o 
i  lewitowa³a  w  Nim  w  niepojêtych  niepojêtoœciach  Jego poznawaj¹c tajemnice Jego zarówno
Królestwa   Niebieskiego,   jak  i   sfer   nieskoñczonoœci  oraz  doczesnoœci  œwiata  widzialnego. 
Odnoœnie  opuszczania w Bogu czasoprzestrzeni przez duszê podczas mistycznych nocy, to takie 
same  ³aski  mia³a  równie¿  S³uga  Bo¿a  Marta  Robin,   która  nie  mia³a  si³,  aby  to pisemnie
dokumentowaæ, bo przecie¿ latami nic nie jad³a i nie pi³a, i by³a te¿ unieruchomiona we w³asnym
ciele,  jedynie  tylko  przekaza³a  to  spowiednikowi  swemu. Tak na marginesie dodam, ¿e dusza
ma,  gdy  tak  licznie  opuszcza³a  w  Bogu  czasoprzestrzeñ  to  nawet  spotka³a  siê i to nie tylko
z jej dusz¹,  ale  z  wieloma œwiêtymi i bogobojnymi duszami, w³¹cznie ze swoimi rodzicami czy
te¿  krewnymi,  a  co  najwa¿niejsze  to  z  Samym  Zbawicielem,  bo czasami tak bywa³o, ¿e ona 
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w   Nim   lewitowa³a  i  widzia³a  te¿  Jego  obok  czy  te¿  na  wprost  siebie.   Podczas  tych  tak
licznych   ³ask  doznawa³a  ona  bilokacji  i  widzenia  jednoczeœnie  ca³ego  naszego  grzesznego
œwiata,  innym  te¿  razem  by³a  w  innych uk³adach s³onecznych, i nawet by³a na takim uk³adzie
s³onecznym,  gdzie  jest  ludzkie  ¿ycie  i  jak  czyta³am  ksi¹¿kê  o  Marcie  Robin, to ona wprost
powiedzia³a,  ¿e  jest  jeszcze  inna  cywilizacja,  a  wszystko mam opisane w swoich duchowych
ksi¹¿kach,  które  skierowane  s¹  dla  ca³ej  zdemoralizowanej  ludzkoœci,  która  spragniona  jest
wielkiej  nadprzyrodzonoœci,  która  zosta³a w Bogu w maleñkiej kropelce przekazana duszy mej.

Dusza  ma  jest  autentycznym  œwiadkiem  tak  licznych  ³ask  Bo¿ych,   które  otrzymuje 
za  spraw¹  Najœwiêtszego,  który  wprowadzi³  j¹  w  duchow¹  sferê Sw¹ przesi¹kniêt¹ mi³oœci¹, 
prawd¹  i  sprawiedliwoœci¹  Sw¹,   dlatego  te¿  tak  gorliwie  wykonujê  duchowe  Dzie³o  Jego,
które  w  pe³ni  czasów  po  rzetelnym  przebadaniu  go  w Kongregacji Nauki Wiary ma byæ sol¹ 
i  œwiat³em  (Mt 5, 13-16)  dla  grzesznych  owiec Jego. Pod wp³ywem Ducha Œwiêtego w sposób
naukowy,   ale   bardzo   przystêpny   wszystko   przekaza³am  w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach,
które   doszlifowa³am   i   to   do   ka¿dej   litery  S³owa  Bo¿ego  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Niebios. 
Przyobleczona   w   ³askê   Kap³ana   Niebieskiego   mam   nad   wyraz   oœwiecony  swój  rozum
i  serce,  przez  co  orzeŸwiona  jest  równie¿  dusza  ma,   która   nieustannie  szlifowana  jest  na
podobieñstwo  Ukochanego,  który  wprowadza  j¹  do  zdroju  m¹droœci  i  mi³oœci Swojej ¿ywej
wody,  któr¹  On  jest  Sam. Jako nieudolne narzêdzie w Œwiêtych Rêkach Rodziców Niebieskich
jest  niczym  i  nikim,   ale  Ich  moc¹  przezwyciê¿ê  wszystko  i  wszystkich,   tak¿e  w  cichoœci
czekam  na  najprzeró¿niejsze  Ich  rozkazy,  które  zawsze  s³yszalne  s¹  w  twierdzy duszy mej. 
W  moim  klasztorze wewnêtrznym ¿yjê jedynie Boskim Oblubieñcem, dziêki któremu prowadzê
tak  upojne  duchowe  Dzie³o  Jego,  dziêki  któremu  nieustannie  przebywam  z  Nim  i  w Nim,
i  nawet  jak  wychodzê  ze  swojej  domowej  pustelni,  to  i  tak  ca³y czas w twierdzy duszy mej
jest  nasz  niezast¹piony  Zbawiciel,  który  wœród  tak  wielu  przeciwnoœci  i  tak  wybawia mnie
ze  wszystkiego.   W   mi³oœci,   pokorze  i  prawdzie  Wszechmog¹cego  wykonujê  Dzie³o  Jego 
nie  bêd¹c  widoczna  dla  œwiata,   jedynie   tylko  s³yszalna  i  to  jedynie  poprzez  pisane  s³owa
moje,   i   to   tak   ma   pozostaæ   do   koñca  ¿ycia  mego  tym  bardziej,  ¿e  jestem  wewnêtrzn¹ 
zakonnic¹,   która  ma³o  mówi  jedynie  tylko  du¿o  pisze  na  Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego, 
a  poza  tym  taka  forma przekazania misji mej nad wyraz mi odpowiada.  Jako  ziarno  umar³am 
dla  œwiata  dok³adnie  9. 10. 1985 r.,  aby  w  pe³ni  czasów  to  obumar³e  ziarno przynios³o moc
owoców  dla  ca³ej  grzesznej  ludzkoœci  przy  zamkniêtych  jeszcze  watykañskich  drzwiach  na 
moje  tak  liczne  duchowe  przesy³ki  odnoœnie  mojego  odwiecznego  powo³ania.  

W  prawdzie, mi³oœci, wolnoœci i sprawiedliwoœci wykonujê swoje odwieczne powo³anie
i  to  w  dobie  dyktatury  relatywizmu,   która   jest   poza   mn¹,   i   nie   ma   te¿   ona   ¿adnego
dostêpu  do  mnie,  bo  przecie¿  jestem  mocno  zakorzeniona w Niebieskim Mistrzu mym, tak¿e
budowla  oparta  na  Nim  wszystko przetrzyma  i  przetrwa  na  wieki,   dlatego   te¿  tak  mê¿nie
i  wytrwale  idê  za  Ukochanym,   który   œwiat³em   Swym   rozprasza   wszelkie   ciemnoœci  z³a
i  niewiedzy,   które   pojawiaj¹   siê   na   duchowej  drodze  mej.   Jako  córka  Wszechmocnego 
cierpiê  razem  z  Nim  w  tej  zsekularyzowanej  kulturze,   która  trochê  przeszkadza  wchodziæ 
w  g³¹b  samej  siebie,  ale  z  pomoc¹  Ducha  Œwiêtego,  który  o¿ywia  i  uœwiêca mnie w Sobie 
nape³niona  jestem  ewangeliczn¹  s³odycz¹  i  m¹droœci¹,   i   o¿ywiona   wiar¹   pragnê  w  Bogu 
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jak  najwiêcej  dusz  poci¹gn¹æ na drogê zbawienia, na której ka¿dy odnajdzie prawdê i szczêœcie 
niebiañskiego  Jeruzalem.   Skoro   Boski  Odkupiciel  nape³ni³  mnie  œwiat³em  wiary  i  mi³oœci 
Swej,   to  wiadomo,  ¿e  obecnie  p³ynê  bezpiecznie  po  duchowych  wodach  rozleg³ej  prawdy 
Jego, gdzie czasami zanurzam siê w g³êbinach niepojêtej mi³oœci Jego, która nad wyraz uzdrawia 
mnie  we  wszystkim  i  powoduje  te¿  jeszcze  wiêksz¹  wewnêtrzn¹  têsknotê  za  nieskoñczon¹ 
transcendencj¹  Jego.

Poprzez  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê  przed³u¿am  zbawcze  dzie³o  Pana naszego, i tak 
jak  Pawe³  g³oszê  Umi³owanego,  który  wszed³  w  moje  ¿ycie  i  zaw³adn¹³  duszê,  jak  i cia³o 
me,  tak¿e  mam   jedynie  tylko  jedno  pragnienie,  aby  publicznie g³osiæ Boskiego Odkupiciela 
( Benedykt XVI - ty ),  i  przekazywaæ  niepojêtoœci  Jego,  które dusza ma widzia³a i smakowa³a,
nie  tylko  w  nocach  mistycznych,  gdy  opuszcza³a  w  Nim  czasoprzestrzeñ,  ale  równie¿, gdy 
by³a   w   swoich  cielesnych  kratach.   W  wolnoœci  Przewodnika  Niebieskiego,  który  na  sta³e
zamieszka³  w  duszy  mej  zaczê³am  powoli  przemawiaæ  do  ca³ej  zniewolonej  ludzkoœci, aby
mog³a  ona  wejœæ  jak  najszybciej  na  drogê wiekuistego zbawienia, na której to zawsze œwiat³o
wiary  rozœwietla  wszelkie  najg³êbsze  ciemnoœci  i  pozwala  nam zrozumieæ, ¿e ka¿de istnienie
ma  nieocenion¹  wartoœæ,  gdy¿  jest  owocem  mi³oœci  Bo¿ej, o czym to przepiêknie powiedzia³
Benedykt  XVI - ty  emeryt  na  jednej  ze  swoich  homilii.

Moja  duchowa  droga  prowadzenia  tak  niezwyk³ego  Dzie³a  Niebieskiego  W³adcy jest
dosyæ  dobrze  udokumentowana  w  moich duchowych ksi¹¿kach, dlatego te¿ Stolica Apostolska
bêdzie zna³a wszystkie moje kroki i poczynania,  które  prowadzi³y  duszê m¹ poprzez ciemnoœci
najciemniejszych  nocy  wiary,  jak  i  ducha  do  Ukochanego,   który   tak   bardzo   ubogaca   j¹
w  Sobie  nie  tylko  cierpieniami,  ale  równie¿  ³askami,  tak¿e  w stanach ekstatycznych czy te¿,
gdy   ona   opuœci  w  Nim  czasoprzestrzeñ  podczas  mistycznych  nocy  wszystko  pojmuje  ona
rozumem  Jego  i  wszystko  te¿  widzi  w  Nim.  W  milczeniu,  pokorze i na modlitwie na miarê
swoich  mo¿liwoœci  przelewam  na  ekran  komputerowy  swoje niezwyk³e ¿ycie duchowe, które
na  wskroœ  przepe³nione  jest  Umi³owanym  i  mimo,  ¿e jestem osob¹ œwieck¹, ale wewnêtrznie 
przecie¿  duchow¹,  tak¿e  w  duchu  Ukochanego  zbli¿am  siê do Ÿróde³ wody ¿ycia wiecznego,
aby  w  ¿yciu  przysz³ym  dusza  ma  mog³a  poiæ  siê  jedynie ¿yciem Pana naszego.  Ze wzglêdu 
na  tak  szczególne  powo³anie  nigdy  nie  by³am  przera¿ona  czymkolwiek,   bo   przecie¿  mam 
w  twierdzy  duszy  swej  Boskiego  Oblubieñca,  który  bêd¹c  wœród  nas  by³  tak  bardzo  przez 
œwiat  znienawidzony.  Skoro Ukrzy¿owanego  przeœladowano, to przecie¿ równie¿ i mnie musz¹ 
przeœladowaæ,   abym   w   zbawiennym   cierpieniu  wyda³a  dojrza³y  owoc  z  oliwnego  ogrodu 
Ukochanego.  Jako  niedoskona³a  duchowa córka Niebieskiego Oblubieñca mego pok³adam ca³¹ 
nadziejê  w  nieskoñczonym  mi³osierdziu  Jego,   dlatego  te¿  jako  pielgrzym  tej   przemijalnej
doczesnoœci   z   pe³nym  oddaniem  przemierzam  pustynne  duchowoœci,  aby  móc  dobrn¹æ  do 
Ÿróde³  o¿ywczej  ¿ywej  wody,   któr¹   to   jest   Trójca   Œwiêta,   w   zwi¹zku  z  czym  poprzez 
duchow¹  misjê  m¹  za  wstawiennictwem  Ró¿y  Duchowej  Maryi  nie  tylko  s³owem  pisanym 
i  mówionych,   ale   przede   wszystkim   ¿yciem   mym   g³oszê   Pana  naszego,  w  którym  nad 
wyraz  jestem  rozkochana. 

Z  Wielu  Œwiêtych  wola³o  nie  rozpatrywaæ  z³a  ziemskiego,  aby  nie  obrzydziæ  sobie 
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¿ycia  na  tej  grzesznej  ziemi, gdzie wystêpuj¹ najokropniejsze wypaczenia przy braku wolnoœci
s³owa.   Natomiast  w  moim  wypadku  jest  zupe³nie  inaczej, bo mimo, ¿e prowadzê tak trudne,
a   zarazem  upojne  duchowe  Dzie³o  Niebios,   to   jeszcze  za  wstawiennictwem  Matki  Bo¿ej
Maryi  w  Chrystusie  wchodzê  duchem   w   najokropniejsze   szamba   tego  œwiata  opisuj¹c  je
czasami w duchowych ksi¹¿kach swych czy te¿ przekazuj¹c krótkie wiadomoœci w komentarzach
swych,  które  tak  licznie  umieszcza³am  poprzednio  na  ró¿nych portalach g³ównie katolickich, 
a   obecnie   umieszczam  je  jedynie  na  serwisie  internetowym  YouTube.  Gdy  podczas  snów 
dusza  ma  ogrom  razy   opuszcza³a   w   Bogu   czasoprzestrzeñ,   to   wchodzi³a   ona  nie  tylko 
w  niepojête  tajemnice  œwiata  nieskoñczonego, ale równie¿ i skoñczonego, i przyszed³ moment, 
¿e  przysz³o  mi  to  wszystko  opisywaæ  i  to  nawet  te  najprzeró¿niejsze  okropnoœci  nie  tylko 
piek³a,  kiedy  dusze  potêpione  pal¹  siê  we  w³asnym  piekle,  które maj¹ w sobie,  ale  równie¿ 
nienawistnych i mœciwych grzeszników, którzy uzurpuj¹ sobie prawo bycia bo¿kami,  dlatego te¿
w  swoich  szaleñstwach  liberalizuj¹  Ewangeliê  Pana  naszego  bezprawnie  wykorzystuj¹c  Go
do  zabijania  niewinnych  ludzi  czy  te¿  propagowania  wprowadzenia kary œmierci,  jak robi to 
np.  nasz  wspó³czesny  “ mistrz ”  p a n    S t a n i s ³ a w    M i c h a l k i e w i c z,   który  uwa¿a
siebie  za  cz³owieka  o  nienagannym  postêpowaniu, a w rzeczy samej w tej dziedzinie postrada³
on   rozum   pragn¹c  poci¹gn¹æ  za  sob¹  jak najwiêcej  zagubionych  owiec  Bo¿ych.  Cz³owiek 
propaguj¹cy  karê  œmierci  wiadomo,  ¿e  jest  za  kultur¹  œmierci,  tak¿e  z  takim  œmierdz¹cym
wzorem  nigdy nie mo¿e byæ mowy o jakiejkolwiek godnoœci ludzkiej i skoro pan Michalkiewicz 
nie  ma  jasnoœci  umys³u  w  tej  dziedzinie,  to  wiadomo,  ¿e  plecie karygodne g³upoty i dopóki 
nie  wejdzie  na  drogê  prawdy  i  ¿ycia,  to  nie  bêdzie  uzdrowiony  przez  Pana  naszego.

K  Poni¿ej  skopiujê  wa¿n¹  sprawê  z  rozdzia³u  88  ze  swojej  32-ej  duchowej ksi¹¿ki
pt.: “ Zdobywanie  mistycznego  szczytu  Góry  Karmel ” czêœæ 9-ta,  a  dotyczy  to niesamowitej 
cenzury,   która   zosta³a   wprowadzona   przez  w³aœciciela  kana³u   a s m e r e d a k c j a,  który
postawi³  mi  bana,  aby  tylko  chroniæ   “ mistrza ” propagowania  kary œmierci jakim to jest pan
Stanis³aw Michalkiewicz,  przy  wypowiedziach  którego  umieœci³am  ju¿  mnóstwo komentarzy
pod  filmami  i  to  na  wielu  kana³ach  na  YouTube,  który nie daje mi ju¿ od d³u¿szego czasów 
banów,   tylko   bany   otrzymujê   od   w³aœcicieli   kana³ów,   a   poniewa¿  mam  w  komputerze
zainstalowane   d w i e   ró¿ne  przegl¹darki,  z  tym  ¿e  na  jednej  jestem  wylogowana  z  konta
Google,  tak¿e  od  razu  sprawdzam  czy  mój  komentarz  istnieje  te¿  i na innych komputerach.

� 17 grudnia  2018 roku  póŸnym  wieczorem  umieœci³am  w  Bogu dwa komentarze na
kanale  asmeredakcja,   które  po  d³u¿szej  chwili  by³y  usuniête  czyli  dosta³am  bana,  bo  by³y 
one  niewygodne,   a   dotyczy³y   one   tematu: “ Kary  œmierci  nie  ma  w  UE  prawdopodobnie
z  powodu  masoñskich  guse³ !  -  Stanis³aw  Michalkiewicz ”,   p i e r w s z y   z   nich  brzmia³:
� W  nadchodz¹ce   Œwiêta  Bo¿ego   Narodzenia   pamiêtajmy,   ¿e  “ niezale¿nie  od   tego,  jak
ciê¿kie  jest  pope³nione  przestêpstwo,   kara   œmierci  jest  niedopuszczalna,  poniewa¿  stanowi 
atak  na  nienaruszalnoœæ  oraz  godnoœæ  osoby ” ( Papie¿  Franciszek ),   tak¿e  wejdŸmy  ju¿  na 
sta³e  na  drogê  prawdy  i  ¿ycia,  na  której  to  posi¹dziemy  chocia¿  trochê  m¹droœci  i mi³oœci 
Bo¿ej,  co  pozwoli  nam  ju¿  tutaj  za  ¿ycia  ¿yæ  w  Przedsionku  Nieba. Szczêœliwego Nowego
Roku.  Szczêœæ Bo¿e !     Natomiast    treœæ    d r u g i e g o    komentarza   brzmia³a:   �  Nale¿y 
z  moc¹  potwierdziæ,  ¿e  kara  œmierci,  niezale¿nie  od  tego,   w    jaki  sposób  jest  wykonana, 
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jest  nieludzkim  œrodkiem,  który  poni¿a  godnoœæ  cz³owieka.   Jest  sama  przez  siê  sprzeczna 
z  Ewangeli¹,   poniewa¿   decyzja   o   niej   jest   podjêta   arbitralnie  i  polega  na  pozbawieniu
¿ycia,   które   jest   zawsze   œwiête   w   oczach  Stwórcy  i  którego  tylko  Bóg  jest  ostatecznie 
prawdziwym  sêdzi¹  i  gwarantem.   Nigdy   ¿aden   cz³owiek,   « nawet  zabójca  nie  traci  swej 
osobowej  godnoœci »  (List  do  Przewodnicz¹cego  Miêdzynarodowej Komisji przeciwko Karze 
Œmierci, 20 marca 2015 r.).    I  na  tym  w  rzeczy  samej  skoñczy³am cytat pragn¹c po d³u¿szej 
chwili  skorygowaæ  go  i  dodaæ  dalsz¹  czêœæ  cytatu,  ale by³ on ju¿ usuniêty, a to co pragnê³am 
dodaæ  to  brzmia³o:  � poniewa¿  Bóg  jest  Ojcem  czekaj¹cym  zawsze  na  powrót  syna,  który 
wiedz¹c,  ¿e  pob³¹dzi³,  prosi o przebaczenie i rozpoczyna nowe ¿ycie.  Nikt nie mo¿e byæ zatem 
pozbawiony  nie  tylko  ¿ycia, ale równie¿ mo¿liwoœci odkupienia moralnego i egzystencjalnego, 
które  z  kolei  przyniesie  korzyœæ  wspólnocie  (Papie¿  Franciszek).   Ten akapit zaczerpnê³am 
z  czasopisma  L'Osservatore  Romano - Opoka,  z  listopada  2017 roku,  a by³o to przemówienie 
Papie¿a  Franciszka  do  uczestników spotkania z okazji 25-tej rocznicy promulgacji Katechizmu 
Koœcio³a  Katolickiego,  które  odby³o  siê  11.10.2017 r.  i  dotyczy³o tematu: “ Kara œmierci jest 
sprzeczna  z  Ewangeli¹. ”   Gdy  s³ucha³am  tego  wyk³adu  pana  Michalkiewicza,   to  diabelski 
duch  jego  nad  wyraz  mnie  powali³  i  momentalnie anulowa³am subskrypcjê tego kana³u daj¹c 
te¿  minusow¹  jedynkê,  ¿e ten film nie podoba siê mi i zaraz te¿ usuniêto mi te dwa komentarze 
mimo,  ¿e  za  ¿yczenia  dosta³am  dwa  polubienia  czyli  dwie  jedynki,  dlatego te¿ nie mog³am
ju¿  wstawiæ  dalszej  czêœci  tego  cytatu,   o   czym  wy¿ej  wspomnia³am.  Nie  by³am  w  stanie 
s³uchaæ  tych  nachalnych  bredni  przez tego niby “ kulturalnego”, a w rzeczy samej zagubionego
cz³owieka,  który  w  tej  materii  postrada³  rozum,   bo   jakbym   tak  d³u¿ej  go  s³ucha³a  to  po 
prostu  wykorkowa³abym  przed  czasem,  a  przecie¿  ja  mam  za  zadanie  wype³niæ  wolê Bo¿¹
odnoœnie   duchowego   Dzie³o   Bo¿ego,   a   nie   s³uchaæ   tego  g³upka  o  karze  œmierci,  który
poci¹gn¹³  ju¿  za  sob¹  parê  tysiêcy  zmys³owców,  którzy  uwa¿aj¹  go  za  mistrza.  Ten  kana³ 
a s m e r e d a k c j a   to   najwyraŸniej   sprzyja  “ mistrzowi ”  w  propagowaniu  wprowadzenia 
kary œmierci,  i  dlatego  te¿  ma  on  wypracowany taki perfidny system nagradzania komentarzy,
¿e  nagradzaj¹  jedynie  takie  komentarze,  które  zawieraj¹  same podziêkowania, i gdzie chwali 
siê  “ mistrza ”   i   oczywiœcie   jest   on   mistrzem,   prorokiem,   a   nawet  i  bo¿kiem  ¿yj¹cym
w  œwiecie  zemsty  i  nienawiœci  pragn¹cy wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za wymierzenie kary œmierci
dla  wszystkich  zwyrodnialców,  aby  mieæ  ludzk¹ krwi¹ splamione swoje zarówno rêce,  jak
i serce, a co za tym idzie to i duszê,  i  z  tak¹  wypaczon¹  sprawiedliwoœci¹  jest  on  dzieckiem 
diab³a.  Moje  te  dwa  ostatnie  komentarze  zdyskredytowa³y  pana  Stanis³awa Michalkiewicza, 
który  ¿yje  w  sferze  profanum  ze  zliberalizowan¹  ewangeli¹,  któr¹  pragnie na si³ê wepchn¹æ 
spo³eczeñstwu,  dlatego  te¿  usuniêto je szybko,  aby tylko nie oœmieszaæ go wœród prawdziwych
katolików,  którzy  pragn¹  ¿yæ  jedynie  w  kulturze  prawdy  i  ¿ycia.  Jako mistrz propagowania 
kary  œmierci  przyj¹³  on  pozycjê  bo¿ka  ³ami¹c  naukê  katolick¹   czyli   przebywa  w  kulturze 
odrzucenia,   dlatego   te¿  zastosowali  w  stosunku  do  mnie  haniebn¹  cenzurê  daj¹c  mi  bana 
czyli  jak  widaæ  nie  ma  wolnoœci  s³owa  i  to  przy  takim  cz³owieku, który pragnie naprawiaæ 
Polskê.  Mimo,  ¿e  pan  Michalkiewicz  nieŸle  mówi  o  innych  sprawach,  ale  ja  ju¿ nie mogê 
s³uchaæ  jego,  bo  przecie¿  on  ma  wypaczony  rozum,   poniewa¿   przyj¹³   biern¹  postawê  do
nienarodzonych  niechcianych  dzieci,  natomiast  dla  morderców  proponuje  karê  œmierci  czyli 
usprawiedliwia   holokaust   dzieciobójstwa   i   wypaczone   prawa  w  stosunku  do  niewinnych
dzieci¹tek,  natomiast  holokaust  w  wydaniu  barbarzyñców  napiêtnuje.   Nie  mo¿e  zrozumieæ 
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ten  zwyrodnialec,  bo  tak  muszê  go  nazwaæ,   ¿e   mordowanie  nienarodzonych  niechcianych 
dzieci  w  aborcyjnych  rzeŸniach  czy  te¿  w  aborcyjnych  brzuchach  niczym  nie  ró¿ni  siê  od 
mordowania  ludzi  przez  najgorszych  barbarzyñców,   bo  to  wszystko  jest  to  samo,  a  nawet 
i  gorzej,  bo  niewinne  dzieci¹tka  nie  mog¹  w  ¿aden  sposób  siê  broniæ.  Pan  Michalkiewicz
nie  ma  ³aski  zrozumienia  co  to  jest  ¿ycie ?,   i   swoim   glêdzeniem   pragnie  wypraæ  mózgi
spo³eczeñstwu,   aby   jak   najwiêcej   ludzi  posz³o  za  nim,  tak  jak  dawniej  tysi¹ce,  a  nawet
miliony  ludzi  w  mrokach  barbarzyñstwa  i  niesprawiedliwoœci  sz³o  za Stalinem i Hitlerem.  

W  tym  ba³wochwalczym  œwiecie  wielu  oszala³o,  aby  by³a wprowadzona kara œmierci 
tym  bardziej,  ¿e  ci  faryzeusze  pobawieni  s¹  mi³osierdzia  dla  zwyrodnialców, którzy niczym 
nie  ró¿ni¹  siê  od  aborcyjnych  rzeŸników,  a  przecie¿  nasz najukochañszy Boski Oblubieniec
tak   bardzo   cierpia³   w  drodze  krzy¿owej  a¿  do  samej  œmierci  na  krzy¿u  i  nie  ¿¹da³  kary
œmierci  dla  swoich  oprawców,  a  tutaj nowoczeœni  “ewangeliœci”  na si³ê promuj¹ karê œmierci
jak wspomniany pan Stanis³aw Michalkiewicz oraz pomazañcy jego,  tak¿e z takim œmierdz¹cym 
mistrzem  od  “ dogmatu  œmierci ”  to  wiadomo,   ¿e  ma  siê  wypaczone  sumienia,  w  których
panuje  nienawiœæ  i  zemsta.  Nasz  najukochañszy  Jezus  Chrystus  przyt³oczony  jest ciê¿arem 
krzy¿a  w  ka¿dej  duszy,   i   ca³y   czas   jest   policzkowany,   zdradzany,  fa³szywie  oskar¿any, 
opuszczany,  nawet  przez  najbli¿szych,  tak¿e  korona  cierniowa  sporz¹dzona z przeokropnych 
grzechów  naszych  niezmiernie  wbi³a  siê  w  Œwiêt¹  G³owê  Jego,  który  do ca³ego grzesznego
œwiata  wo³a  o  przestrzeganie  praw  Jego.  Rozpacz Boskiego  Odkupiciela, który wybawi³ nas 
ze  wszystkich  grzechów  naszych  dosiêga  ju¿  kresów  nieskoñczonoœci  Jego,   ale   jak  widaæ 
grzeszne  owce  Bo¿e  rozkoszuj¹  i  zach³ystuj¹  siê  rozpanoszonym  z³em,   które   daje  odczuæ 
im  diabelsk¹  radoœæ,  która  prowadzi  ich  dusze  na  wieczne  potêpienie.  

Duchowe Dzie³o Bo¿e zawsze wykonywa³am i wykonujê w klimacie duchowej modlitwy
g³osz¹c  Ewangeliê  Nieœmiertelnego  id¹c  bezwarunkowo  i  w  pokorze  za  Ukochanym,  tak¿e
na  ¿adne  kompromisy  nie  pójdê,  aby  tylko  przypodobaæ  siê  propagatorom  np. kary œmierci, 
aborcji,  genderyzmu  czy  te¿  innych  wypaczeñ, a ci co wypaczaj¹ naukê Koœcio³a katolickiego
niech  sobie  wezm¹  do  serca  oto  te  s³owa,  które  spisujê z Pisma Œwiêtego: “ Lecz  kto by siê
sta³  powodem  grzechu  dla  jednego  z  tych ma³ych, którzy wierz¹ we Mnie, temu by³oby lepiej
kamieñ  m³yñski  zawiesiæ  u  szyi  i  utopiæ  go  w  g³êbi  morza ” ( Mt 18, 6 ), tak¿e  biada temu,
przez  którego  przychodz¹  zgorszenia  ( £k 17, 1 ).

Drogi  Pasterzu  Koœcio³a  Katolickiego   do¿yliœmy  takich  potwornych  zniewolonych 
czasów,  ¿e  “wielcy”  z  ca³ego  œwiata  w³¹cznie  z  naszymi  rz¹dz¹cymi  z  PiS-u, jak i totalnej
opozycji  wcale nie demaskuj¹ siê ze swoimi dzia³aniami i niesamowicie szkodz¹ spo³eczeñstwu
maj¹c  za  nic  nie  tylko  Ciebie,  ale  przede  wszystkim  naukê  Wszechmog¹cego,  co wszystko 
to  stoi  w  opozycji  z  duchem  mi³osierdzia  i  sprawiedliwoœci,  i  jak dot¹d s¹ nietykaln¹ kast¹,
która jest jeszcze wspomagana przez innych zacietrzewieñców niby niezale¿nych i prawicowych, 
którzy   przy   ograniczonych  swoich  rozumach  nawo³uj¹  do  wprowadzenia  np.  kary  œmierci 
tak  jak  Pan  Michalkiewicz,  a  przychylne  mu  media  i  wszystkie  kana³y  bardzo  czêsto maj¹ 
w   stosunku  do  niego  sztuczn¹  otoczkê,   poniewa¿  usuwaj¹  niewygodne  komentarze,  kiedy 
to   podajê  prawowit¹  prawdê  podpart¹  Twoimi  cytatami  Ojcze  wziêtymi  z  Twoich  homilii 
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i  to  nie  tylko  na  tym  wspomnianym  kanale,   ale   jeszcze  i  na  innych,   które  nie  bêdê  ju¿ 
tutaj  wymienia³a,  aby  nie  obrzydziæ  spo³eczeñstwu  nierzetelnoœæ  w³aœnie  niby  niezale¿nych
kana³ów  tym  bardziej,  ¿e  ten  list  uka¿e  siê  na  mojej  stronie internetowej.  

D r o g a    E m i n e n c j o  bêd¹c  jeszcze  przy  karze  œmierci zacytujê przem¹dre s³owa
Waszej Œwi¹tobliwoœci wziête w³aœnie z przemówienia, które odby³o siê  11.10.2017 r.,  o  czym
wy¿ej   wspomnia³am   cytujê:  � W  minionych  wiekach,   kiedy   œrodki   obrony  by³y  ubogie,
a  spo³eczeñstwo  nie  by³o  jeszcze  wystarczaj¹co  dojrza³e,  stosowanie  kary œmierci wydawa³o 
siê  logiczn¹  konsekwencj¹  w³aœciwego  wymiaru sprawiedliwoœci.  Niestety, nawet w Pañstwie
Koœcielnym  uciekano  siê  do  tego  skrajnego  i  nieludzkiego  œrodka,  zapominaj¹c  o prymacie
mi³osierdzia  nad  sprawiedliwoœci¹.  Bierzemy  odpowiedzialnoœæ  za  przesz³oœæ i przyznajemy,
¿e   œrodki  te  by³y  podyktowane  przez  mentalnoœæ  bardziej  legalistyczn¹  ni¿  chrzeœcijañsk¹.
Troska  o  zachowanie  w³adzy  i  bogactw materialnych doprowadzi³a do tego, ¿e wartoœæ prawa 
by³a  zawy¿ana,  co  nie  pozwala³o  zag³êbiæ  siê  w  zrozumienie  Ewangelii.   Jednak¿e  dzisiaj,
gdybyœmy  pozostali neutralni w obliczu nowych wymogów w odniesieniu do godnoœci osobistej,
bylibyœmy  jeszcze  bardziej  winni.  

Na  najwiêkszych  g³êbiach  Bo¿ego  Oceanu  poœwiêci³am  marne  ¿ycie  swe,  aby ul¿yæ
mêce  Boskiemu  Odkupicielowi,   który    niezmiernie  cierpi  w  dzieciach  Swych,   dlatego  te¿ 
z  oddaniem  s³u¿ê  Mu czyli Koœcio³owi Jego umieszczaj¹c tak liczne komentarze na  YouTube, 
co  przecie¿  wpisane  jest  to  w  ca³¹  duchow¹ misjê m¹,  która przecie¿ bêdzie trwa³a do koñca 
¿ycia  mego.   Czujê  wewnêtrznie,  ¿e  mi³osierni  Rodzice  Niebiescy  potrzebuj¹  mnie  w³aœnie
na  YouTube,   aby   odœmieciæ  te  niesamowite  inwektywy  i  herezje,  które  tam  siê  znajduj¹, 
w  zwi¹zku  z  czym  nie  mam  si³,  ani  te¿  jakiejkolwiek  werwy, aby opisywaæ moje tak liczne
cierpienia   i   ³aski,   które   w   dalszym   ci¹gu   otrzymujê.   Opisa³am   tego   wszystkiego   tak
wiele,   ¿e  to  jest  ju¿  wystarczaj¹cy  materia³,   aby  móg³  byæ  otworzony  przewód  badawczy 
ca³ej  nadprzyrodzonej  misji  mej  w   Kongregacji   Nauki  Wiary,  która  i  tak wkrótce odezwie 
siê  widz¹c,   ¿e  zala³am  tak  wiele  kana³ów  na  YouTube  komentarzami  swymi,  co  przecie¿ 
wszystko  rozchodzi  siê  na  ca³y  œwiat.  Jak  widaæ sprawdzaj¹ siê s³owa Pasterza Niebieskiego, 
¿e  bêdê  przemawiaæ  do  ca³ej  ludzkoœci,   co   parê   lat   wstecz   by³am  w  b³êdzie,  bo  by³am 
pewna,  ¿e  dopiero  po  œmierci  mej za pomoc¹ duchowego Dzie³a Niebios, które przedstawione 
jest   w   moich  duchowych  ksi¹¿kach  pisanych  za  wstawiennictwem  Ró¿y  Duchowej  Maryi 
w  Jezusie  Chrystusie.   

K “ Otó¿ myœmy nie otrzymali ducha œwiata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania
darów  Bo¿ych ” ( 1 Kor 2, 12 ),  tak¿e  nie  mam  ducha  œwiata  lecz  ducha,  który  jest  z  Boga 
i  moja  duchowa misja musi byæ rozstrzygniêta przez najwy¿ej klasy duchownych z Kongregacji
Nauki Wiary,  którzy  czuwaj¹  nad  nauk¹  Koœcio³a  i  osoby postronne w oparciu o swój rozum 
nie  maj¹  prawa  pouczaæ  mnie  w  nadprzyrodzonej  misji  mej,  na  której nie znaj¹ siê i mimo, 
¿e   pragnê   wydaæ   œwiatu   moc   apostolskiej   pracy,   któr¹   prowadzê  w  Imiê  Przewodnika 
Niebieskiego,   ale   przecie¿   to   up³ynie   wiele  lat,  a  mo¿e  i  wieków  a¿  nast¹pi  ostateczny 
werdykt  od  Ojca  Œwiêtego.  Skoro   za   ¿ycia   swego   tak   wiele   piszê  o  duszy,   to  z  woli 
Bo¿ej  mój  proces  badawczy  najprawdopodobniej   rozpocznie  siê  wówczas,   gdy   dusza  ma 
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bêdzie  ju¿  odpoczywa³a  u  mi³osiernego  Boga  w  OjczyŸnie  Jego  oczywiœcie,   jak   sobie  na
to  zas³u¿y,  ale  ju¿  na  sta³e  bez  ¿adnych  powrotów  do  cielesnych  krat,  które  w  tym czasie
bêd¹  obraca³y  siê  w  proch.  

S z a n o w n a   E m i n e n c j o   jestem  konsekrowana  wewnêtrznie  przez  Boga i jako
karmelitanka  wewnêtrzna  nie bojê siê prawdy Bo¿ej, i bol¹ mnie wszelkie kompromisy w nauce
Koœcio³a,   bo  przecie¿  mieliœmy  i  mamy  te¿  sporo  pseudoksiê¿y  jak  np.  nie¿yj¹cy  ju¿  bp.
Tadeusz  Pieronek,  który  wiele  lat  temu rzek³: “ Wed³ug mnie nie trzeba zmieniaæ istniej¹cych
regulacji  w  kwestii  ochrony  ¿ycia.   Choæ   nie   odpowiadaj¹   w   pe³ni   nauczaniu   Koœcio³a, 
jednak  jest  to  dobry  kompromis. ” Takie  s³owa  to  móg³  wypowiedzieæ  tylko  faryzeusz  i  to 
w  najgorszym  wydaniu,   bo   przecie¿   kompromisy  s¹  wskazane,   ale  tylko  w  polityce,  ale 
nigdy  je¿eli  chodzi  o  ¿ycie  ludzkie.  Nie  ma  przecie¿  ¿adnej  godnoœci,  ani  wolnoœci  je¿eli 
s¹  kompromisy  w  mordowaniu  poczêtych,  nienarodzonych  dzieci czy te¿, kiedy pseudoksiê¿a 
w  sposób  jawny  propaguj¹  wprowadzenie  karê  œmierci   i   to   nawet  na  wielu  niezale¿nych 
kana³ach,   tak¿e   musimy   odcinaæ   siê   od   takich   odczepieñców,  którzy  swoimi  herezjami 
faszeruj¹  owce  Bo¿e,  aby  one  sz³y  wygodn¹  drog¹  do  pseudoraju  czyli  do  piek³a. 

Ostatnio  wszêdzie  siê  tr¹bi,  ¿e  “ Watykan  odczuwa  ból  i  wstyd  w  reakcji  na raport
ws.  nadu¿yæ  seksualnych  w  Koœciele ”,  a  ciekawa  jestem ?,  kiedy Watykan bêdzie odczuwa³
ból  i  wstyd  na 14 - letnie ignorowanie moich duchowych przesy³ek w sprawie nadprzyrodzonej 
misji  mej,  bo  przecie¿  ze  strony  polskiego  duchowieñstwa  i  tak  nie  bêdzie  ¿adnej  reakcji, 
bo  ono  wówczas  interweniuje  jak  maj¹ nakaz od Ciebie Ojcze. Moje duchowe przesy³ki, które 
trafia³y  do  duchowieñstwa nieustannie s¹ ignorowane  czyli  deptane s¹ dekalogi zarówno Bo¿e, 
jak  i  ludzkie,  tak¿e  ja  jako  s³aba  i  bezbronna  osoba  nie  mogê  w  ¿aden  sposób przedostaæ
siê  przez  watykañskie  wrota  mimo,  ¿e  one  otwarte s¹ dla ka¿dego, nawet dla muzu³mañskich 
uchodŸców,  którzy  niejednokrotnie  s¹  terrorystami.  Ta  nieludzka  obojêtnoœæ  w  stosunku do 
moich  duchowych  przesy³ek  nie  przera¿a  mnie,   bo   przecie¿   do   koñca  ¿ycia  swego  bêdê
postêpowa³a   tak   jak   natrêtna   wdowa,   która   dziêki  wytrwa³oœci  swej  osi¹gnê³a  swój  cel 
( £k 18, 1 - 8 ). 

Syn  Bo¿y  wyszed³  od  Ojca  i przyszed³ do nas byœmy mogli przejœæ z ¿ycia ziemskiego
do  ¿ycia  wiecznego  (J 16, 28),  i  zostawi³  nam  Sakramenty  Œwiête  i Koœció³, i w Nim mamy
schronienie  przed  potopem grzechów (Garcia Jimenez de Cisneros),  a  tutaj  odczepieñcy  Pana 
naszego na czele z pseudoksiêdzem  J a c k i e m   M i ê d l a r e m  rozpoczêli walkê z celibatem
twierdz¹c,  ¿e  jest to “ jest przypad³oœæ, która pojawi³a siê w Koœciele Zachodnim dopiero w XII 
wieku ”  i  co  ten  faryzeusz  wygaduje  na  ten  temat  to  mo¿na  sprawdziæ  w  internecie,  i  jak 
to  czyta³am,  to  momentalnie  podnios³o  siê  mi  ciœnienie przy mojej nadciœnieniowej chorobie
i  zbiera³o  mnie  na  wymioty,  tak¿e  on  jest  deprawatorem  dusz  ciesz¹c  siê  swoim kana³em,
na  którym  znalaz³  trochê  g³upców,  którzy  popieraj¹  jego  antykatolick¹  sektê. 

K  Œwiêty  Jan Pawe³ II-gi poda³ trzy motywacje celibatu dla ksiê¿y tj. chrystologiczna,
eklezjologiczna  i  eschatologiczna,   a   literatura   podaje   równie¿   trzy  motywacje  na  temat 
celibatu  tj.: historyczna,  egzegetyczna  i  teologiczna,  i  kto  jest  rozmi³owany  w  prowadzeniu 
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rozpustnego  ¿ycia,   tj.   w   najokropniejszych   nierz¹dach,   a  nawet  i  zboczeniach  nigdy  nie 
bêdzie  ksiêdzem,   a   gdy   przez   przypadek   bêdzie   nim,   to  i  tak  ju¿  za  ¿ycia  swego  ma
piek³o  w  sercu  i  duszy  swej.  Tak  jak  Odkupiciel  i  Zbawiciel  by³  Niebieskim Kap³anem na
t r z e c h   poziomach:   kap³añstwo   Aarona,   bêd¹ce   kap³añstwem   Œwi¹tyni;   Melchizedeka
i  samego  Chrystusa  jako  Kap³ana  (Benedykt XVI),  i dokonywa³  wszystko  w jak najczystszej
i   najdoskonalszej   czystoœci   i   mi³oœci,   nie  plami¹c  siê  niczym,  tak  i  nastêpcy  jego  maj¹
we  wszystkim  naœladowaæ  Jego,  aby   w   c z y s t o œ c i   przeprowadziæ  owce Jego do zdroju
nieskoñczonych  ³ask  w  wiecznej  OjczyŸnie  Jego.

S z a n o w n a    E m i n e n c j o    na   jednej  ze  swojej  homilii  Wasza  Œwi¹tobliwoœæ
rzek³a,   ¿e  ¡ ¿ycia   duchowego   spragnieni   s¹   ludzie   m³odzi,  bo  ono  pozwala  z  kolei  im
odpowiedzieæ  na  wezwanie  Pana.  Z  tego  ¿ycia  duchowego p³ynie ewangeliczne œwiadectwo,
na  które oczekuj¹ ubodzy. Recepty s¹ przydatne, ale póŸniej; jeœli nie ma ¿ycia duchowego — s¹
nieskuteczne ¢,  ale  je¿eli  propaguje  siê  nowoczesnych  ewangelistów  takich  jak  pan Miêdlar 
czy  Michalkiewicz,   to   z   takimi  odczepieñcami  nie  ma  ¿adnego  duchowego  ¿ycia  jedynie
tylko   mo¿na  przebywaæ  z  nimi  w  szambach  hañby,  mœciwoœci,  wypaczeñ,  strachu,  terroru
i  œmierci,  gdzie  nie  ma  ¿adnej  mi³oœci,  ani  te¿  nadziei  na  lepsze  jutro.  Nigdy  w ¿yciu nie
otrzyma³abym   tak   wielkiego   duchowego   Dzie³a   Bo¿ego,   gdybym   mia³a  tak  wypaczon¹
psychikê   jak   ci   dwaj   powy¿ej   przedstawieni   panowie,  bo  w  Dzie³ach  Bo¿ych  wszystko
dokonuje  siê  w  najidealniejszej  czystoœci  bez  kompromisów  ze  œwiatem,  dlatego  te¿  ¿aden
doradca  nie  jest  mi  potrzeby,  nawet  i  Ty  Ojcze  Œwiêty,  który  absolutnie  nie  znasz  siê  na
mojej  nadprzyrodzonej  misji  tym  bardziej,  ¿e  jeszcze  o  niej  nic  nie  s³ysza³eœ,  bo  przecie¿
moje  duchowe  wysy³ki  nie  dochodz¹  do  Ciebie. 

Na   mojej   mi³osnej   i  ciernistej  drodze  œwiêtoœci  nieprzerwanie  przyt³aczana  jestem
coraz to nowymi przeciwnoœciami, które z pomoc¹ S³owa Przedwiecznego pokonujê, bo przecie¿
to  wszystko  pochodzi  od  Niego  dla  dobra  nie  tylko  duszy  mej, ale duchowego Dzie³a Jego,
które  ju¿  jest  skoñczone  pod  wzglêdem  pisemnym,  ale  ten  koniec  trochê przed³u¿a siê, aby
w pe³ni czasów po raz kolejny mog³a jaœnieæ Chwa³a Najœwiêtszego.  W  mojej  nadprzyrodzonej
misji  nigdy  nie  s³ucha³am  siê  nikogo  jedynie  tylko  Pana mego, i nawet jak mia³am audiencjê
wiele  lat  temu  u  Prze³o¿onej  w  Karmelu w Czêstochowie,  która od razu zaakceptowa³a moj¹
nadprzyrodzon¹  misjê,  to  ona  wówczas  powiedzia³a  mi  prorocze s³owa, ¿e pod natchnieniem
Ducha   Œwiêtego   zawsze   bêdê  wiedzia³a  w  Bogu  co  robiæ,  i  jak  te¿  pisaæ  i  gdzie  pisaæ, 
podobnie  te¿  zachowa³a  siê  Pustelniczka  Siostra  Miriam  od  Krzy¿a czy te¿ mój by³y Œwiêtej
Pamiêci  Spowiednik  ks. kan. Henryk Œwierkowski  nic  mi  nie  nakazywali jedynie tylko, abym 
zawsze  trzyma³a  siê  swojego  przewodnika  duchowego  Œwiêtego  Jana od Krzy¿a, a wszystko 
wype³niê zgodnie z wolê Bo¿¹.  Natomiast  przy  moich  komentarzach pod filmami na tak wielu 
kana³ach  na  YouTube  niejednokrotnie  odzywali  siê najprzeró¿niejszej maœci g³upcy i hejterzy
nauczaj¹c   mnie   co   ja   mam  pisaæ  i  jak  pisaæ  proponuj¹c  w³aœcicielom  kana³ów,  aby  dali
mi  sta³ego  bana,  bo  ich  bol¹  moje  odzywki  do  nich,  ale  przecie¿  na  tych  drani  co  szerz¹
nienawiœæ  nie  ma  innej  rady  tylko  mocno  im  odpaliæ,  bo  oni  z  czasem  wykruszaj¹  siê, bo 
ich  “ paliwo ”  k³amstw  przesi¹kniêtych  inwektywami  wyczerpuje  siê,  tak¿e  tej  internetowej 
chuliganerii  jest  coraz  mniej  przynajmniej  tam,  gdzie ja umieszczam komentarze.  Nawet  nie 
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spodziewa³am  siê,   ¿e   pomimo  tak  wielkich  darów  jakie  otrzyma³am  od  Boga,   to  jeszcze 
mam  dar  odpalania  hejterom,  ¿e  dostaj¹ bia³ej gor¹czki, tylko na d³u¿sz¹ metê jest to mêcz¹ce 
i spala mnie to wewnêtrznie,  a  poniewa¿ obecnie wesz³am ju¿ w inny etap mojego odwiecznego 
powo³ania, tak¿e coraz rzadziej bêdê odzywa³a siê na YouTube.  W cierpliwoœci Bo¿ej wykonujê
rozkazy  Kapitana  Niebieskiego,  który  wprowadzi³  dusz¹  m¹  w nadprzyrodzony spokój swój,
który   wiadomo,   ¿e  jest  tylko  tymczasowy,   ale  w  ka¿dych  ³askach  nabieram  mocy  Bo¿ej,
aby  móc  s³owem  pisanym  walczyæ  o  dobro  dla  owiec  Bo¿ych,  jak i dla ca³ego katolickiego
Koœcio³a.  Mimo,  ¿e  prowadzê tak trudne duchowe Dzie³o Niebios, które oparte jest o podstawy
œciœle  teologiczne,   ale  ono  nie  zag³usza  mi  na  otwarcie  siê  na  ca³y  grzeszny  œwiat,   który 
tonie  w  mrocznych,  ciemnych  i  barbarzyñskich  ideologiach. 

Zawsze prosi³am i proszê Stwórcê, abym by³a przesi¹kniêta m¹droœci¹ Jego,  bo  przecie¿
w  nadprzyrodzonej  misji  Jego  za  któr¹  jestem  odpowiedzialna nic nie zdzia³am na podstawie
swojego  ograniczonego  rozumu.  W  Boskim  Odkupicielu nigdy nie pob³¹dzê w tych ciemnych 
nocach wiary i ducha,  bo  On  zawsze  prowadzi  mnie  w  Sobie  i  to  nie tylko w ciszy pustelni
mej, ale równie¿ w najprzeró¿niejszych przeciwnoœciach i zawieruchach ¿ycia mego.  W sprawie
mojego  odwiecznego  powo³ania  po  œmierci mej nie bêd¹ mia³a ju¿ g³osu, dlatego te¿ wszystko
udokumentowa³am  w  moich  duchowych  ksi¹¿kach,  jak  i  listach  do  duchowieñstwa, aby nie
by³o  jakichkolwiek  niejasnoœci  w  tym  tak  upojnym  Dziele  Jego,  które  g³osi  dobr¹  nowinê
dla  wszystkich  grzesznych  dzieci  Jego.  

Zdajê  sobie  sprawê  z  tego,   ¿e  z  woli  Nieskoñczonego   wiele   grzechów zosta³o mi
odpuszczonych,  bo  przecie¿  spowiadam  siê  i  staram  siê  nie  raniæ  Pana  swego,  a  poza tym 
mój  Mistrz  Niebieski  da³  mi  wiele  dowodów  na  to,  ¿e  raduje siê z tego, ¿e ja jestem wierna
przyrzeczeniu  i  œlubowi  swemu,  i  ¿yjê  jako  wewnêtrzna  karmelitanka  o  z³agodzonej regule 
Karmelu.  Tak  wiele  ³ask  i  cudów  podarowa³  mi  Jezus  Chrystus, które widoczne s¹ nie tylko 
w  znakach  czasu,  ale  w  ka¿dej  minucie  mojego  doczesnego  pielgrzymowania,  dlatego te¿ 
z  niepojêtego  szczêœcia  i  radoœci  czasami  lec¹  mi   ³zy,   co  wcale  nie  jest  uzale¿nione  ode
mnie.  Dziêkujê  Ojcu  Niebieskiemu  za  tak  szczególne  ³aski  i najprzeró¿niejsze dary w moim 
ziemskim  pielgrzymowaniu  oraz  za  Jego  niezmienn¹  mi³oœæ  i  mi³osierdzie  wzglêdem duszy 
mej,  i  równie¿  dziêkujê  Mu  i  za  to,  co  jeszcze  zamierza  uczyniæ  dla mnie i dla duszy mej,
tak¿e  jestem  gotowa  na  zaœniêcie  w  Nim,  kiedy tylko On zechce.  Nieskoñczony bez którego 
n i c   n i e   m o g ³ a b y m   u c z y n i æ  (J 15, 5)   wzi¹³  w  nieod³¹czne  posiadanie  duszê  m¹ 
i   nieprzerwanie   towarzyszy   mi   ³ask¹  Sw¹,  i  dziêki  wszechpotê¿nej  mocy  i  mi³oœci  Jego 
dusza  ma  dosz³a  do  stanu  najg³êbszego  wch³aniania  tajemnic  Jego. 

Moja droga krzy¿owa usiana jest pachn¹cymi mistycznymi ró¿ami, jak i kolcami,  i mimo 
tak  czêstych,  dotkliwych  bóli  nigdy  nie  zamieni³abym  ¿ycia  swego  na  zwyk³¹ przeciêtnoœæ, 
bo  tylko  w  cierpieniach dusze najbardziej przeobra¿aj¹ siê w Samego Oblubieñca Niebieskiego 
i  tylko  w  Nim  mog¹ one kosztowaæ tajemnice i mi³oœæ Jego.  Moje duchowe ¿ycie naznaczone 
jest   cierpieniem,   które   nie   tylko   wychowuje,   ale   równie¿   i  wzmocnia  mnie  w  niedoli, 
utrapieniu  i  uciskach,  dlatego  te¿  “ przyjmujê  wszystko, co przyjdzie na mnie, a w zmiennych
losach  utrapienia  jestem  wytrzyma³a ” ( Syr 2, 4 ),   aby  w  ¿yciu  przysz³ym  dusza  ma  mog³a 
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przebywaæ  w  Œwietle  Chwa³y  Pañskiej.   W  umi³owanej  samotni  w duchu zmartwychwstania
Pañskiego  w  jednoœci  z  Ukochanym  realizujê  duchowe  Dzie³o Jego, które odrobinê uœmierza 
gniew  Jego  na  tej  nieludzkiej  ziemi,  na  której  nie  akceptuje  siê  nauki  Jego.

Drogi   Biskupie   Rzymu   i   Nastêpco  Œwiêtego  Piotra  zdajê  sobie  sprawê  z  tego,
¿e  jestem  mistyczk¹  wprawdzie  nieudoln¹,  ale  mistyczk¹,  ale  dla  mnie  nie ma to absolutnie
¿adnego  znaczenia,  bo  ja  mam  byæ  przede  wszystkim  oddan¹ katoliczk¹ mi³osiernemu Panu 
naszemu  Jezusowi  Chrystusowi,  a  co  za  tym  idzie  i  ca³emu  Koœcio³owi  Jego,   dlatego  te¿
zawsze  robiê  to,  cokolwiek  On  mi  powie  (J 2, 5),  aby  wype³ni³y siê odwieczne wyroki Jego 
wzglêdem  duszy  mej.  Ojciec  Niebieski  w  stosunku  do  mnie  by³ i jest niezwykle mi³osierny,
dlatego  te¿  w  ca³ej pe³ni rozumiem dobro p³yn¹ce z nieskoñczonego mi³osierdzia Jego, którego
nie   rozumiej¹   ba³wochwalcy   tego   œwiata,   którzy   z   uporem   propaguj¹  “ postêp ”  oparty 
o  karê  œmierci,  aborcjê,  genderyzm  i  inne  wypaczenia,  a skoro wzbraniaj¹ siê oni do wejœcia 
na   drogê   nawrócenia   i   pokuty,   to  zawsze  bêd¹  zamkniêci  na  Chrystusow¹  naukê,  która 
przeszkadza  im  ¿yæ  pe³n¹  par¹  w  zsekularyzowanym  i  zliberalizowanym  œwiecie.

K  Umieszczaj¹c  tak  liczne  komentarze na wielu kana³ach na YouTube niejednokrotnie
wchodzê   w   œwiat   najprzeró¿niejszej   maœci   z³oczyñców  tego  œwiata,  który  absolutnie  nie
odpowiada  mi,  bo  przecie¿  oni  niesamowicie  potêpiaj¹  wszystkie  prawe  komentarze,  które 
nie  id¹  z  postêpem  propagowanych  “ dogmatów ”  œmierci  i  innych  wypaczeñ,   dlatego   te¿
spotykam  siê  z  tak¹  pogard¹  i  odrzucaniem  moich  komentarzy,  za  które  dostajê  bany  i  to 
nawet  na  niby  patriotycznych  i  niezale¿nych  kana³ach.   Pracujê   w  oliwnym  ogrodzie  Pana
naszego  i  za  nic  mam  to,   ¿e   czasami   traktowana  jestem  przez  faryzeuszy  jak  intruz,  bo 
dla  mnie  najwa¿niejsze  jest  wype³nienie  woli  Bo¿ej,   dlatego   te¿   stawiam   opór  g³upkom 
i  hejterom,  z  którymi  sobie  œwietnie  radzê  na  forach  internetowych, tak¿e w Chrystusie nikt 
mnie  nie  wypchnie na margines tego œwiata tym bardziej,  ¿e jest wiele wartoœciowych kana³ów 
na  YouTube,  które  uczulone s¹ na wszelkie niesprawiedliwoœci i szanuj¹ odwa¿ne komentarze,
które  s¹  niewygodne  dla  osobników  zbrukanych  nowoczesnymi  diabelskimi  ideologiami.   

W  Dzie³ach  Bo¿ych  na  wszystko  jest   limit  i  pe³nia  wyznaczona  przez  Boga,  tak¿e 
nied³ugo   przyjdzie   mi  siê  rozstaæ  z  t¹  doczesnoœci¹  na  wieczne  odpoczywanie  duszy  mej 
w  Bogu,   oczywiœcie   je¿eli  ona  zas³u¿y  sobie  na  to,  ¿eby  od  razu  zostaæ  œwiêt¹,   i  je¿eli 
trochê  jeszcze  po¿yjê  i  bêdzie  to  zgodne  z  wol¹  Bo¿¹  to napiszê  jeszcze  jedn¹  ostatni¹ tj.
33 - ci¹   duchow¹   ksi¹¿kê   na   intencjê   33 - ech  lat  Jezusa  Chrystusa,  które  spêdzi³  na  tej
grzesznej  ziemi,  w  której  powitany  by³  w  ¿³obie  w  stajni, bo w gospodzie nie by³o dla niego
miejsca  (£k 2, 7),  a  po¿egnany  by³  w  bestialski  sposób  na  szubienicy  tj. na krzy¿u,  aby nas 
zbawiæ.   Tytu³   33-ej   ksi¹¿ki   najprawdopodobniej   bêdzie  brzmia³: “ Wykona³o  siê  zgodnie
z  odwiecznym  planem  Bo¿ym ”,  i  gdy  ona  bêdzie  gotowa,  a  nie  bêdzie ¿adnej odpowiedzi 
od  Waszej  Eminencji,  jak  i  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary,   to   ponownie   odezwê  siê 
umieszczaj¹c  te  dwa  listy  równie¿  na  mojej  stronie  internetowej, bo nie s¹dzê, abym jeszcze 
d³u¿ej  ¿y³a  tym  bardziej,  ¿e wszystko wype³ni³am co do ka¿dej litery S³owa Bo¿ego, a ponadto
jestem bardzo chora z tym,  ¿e  tak to jest zaprogramowane przez mi³osiernego i niezast¹pionego
Trójjedynego  Boga,   ¿e  cierpienie  nie  przeszkadza  mi  w  pisaniu,  bo  wiêkszoœæ  duchowych 
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tekstów  pisa³am  w³aœnie  w  przenikliwym  i  czasami  niewytrzymywalnym  cierpieniu.  

D r o g a   E m i n e n c j o   w   mojej nadprzyrodzonej misji ca³y czas jestem wykluczana 
przez  duchownych  z  Watykanu,  którzy  zamknêli  mi  drzwi  do  Waszej  Eminencji,  jak  i  do 
Kongregacji Nauki Wiary i to w obliczu zakoñczonego duchowego Dzie³a Niebios,  które zosta³o 
ju¿  w  pe³ni  dopracowane  i  podane na mistycznym o³tarzu dla ca³ego zdeprawowanego œwiata, 
czyli  zepchniêto  mnie  do  stajni  jak  Jezusa  i  przygotowano  te¿   s z u b i e n i c ê   i  poprzez
ignorowanie   moich   duchowych   przesy³ek   na³o¿ona   jest   ju¿  pêtla  na  Dzie³o  Bo¿e,  która
powoli  jest  ju¿  uciskana,  aby tylko nie dopuœciæ do procesu badawczego ca³ej nadprzyrodzonej
misji  mej.  Natomiast  pseudonaukowcy,  jak  i  pseudoprawnicy,   g³ównie   z   ETPC  w  swojej
nienawiœci  do  niewygodnej  mojej  krzywdy  moralnej  z  9.10.1985 r.  ju¿  dawno  j¹  ukatrupili
czyli  zacisnêli  jej  pêtlê   na   s z u b i e n i c y   nie  wiedz¹c  o  tym,  ¿e  ona  jest fundamentem 
wêgielnym ca³ego mojego odwiecznego powo³ania.  Te wszystkie nieludzkie niesprawiedliwoœci
i  œmiercionoœne  dzia³ania  by³y  i  s¹  bezowocne,   bo   ca³e   duchowe  Dzie³o  Nieœmiertelnego 
oparte  jest  o  Niego  Samego,  tak¿e  nic  mu  nie  grozi  i  pobratymcy  bezprawia  ponieœli tutaj
fiasko  na  wszystkich  frontach,   którzy  niejednokrotnie  uwa¿aj¹  siê  za  teolo¿ków,  bo  nawet 
zapisali  swoje  zniewolone  prawa  i  ideologie  w  wypaczonych  liturgicznych  ksiêgach,   które
wo³aj¹  o  pomstê  do  mi³osiernego  Boga.  Mimo  niedopuszczania do mediów g³ównego œcieku 
tak  niewygodnych  spraw,   które   przedstawione   s¹  na  internetowej  stronie  mej  u  Boskiego
Odkupiciela,  który  jest  Panem  ¿ycia  ka¿dej  istoty ludzkiej, jak i historii ca³ego Wszechœwiata
znajdujê  siê  w  centralnym miejscu Jego wraz ze wszystkimi umi³owanymi duszami Jego, które
swoje  ¿ycie  poœwiêci³y  dla  wykonywania  woli  Jego.  Poza  tym  trzeba  o  tym  wiedzieæ,  jak
to  przepiêknie  Wasza  Œwi¹tobliwoœæ ujê³a, ¿e ¡ mêczennicy wszystkich epok swoj¹ wiernoœci¹
Chrystusowi  opowiadaj¹, ¿e niesprawiedliwoœæ nie jest ostatnim s³owem w ¿yciu ¢,  a poniewa¿
mam  tak  wielkie  duchowe  Dzie³o  Niebios  oparte  o  fundament  mistycznej  cyfry 44, o czym
wy¿ej wspomnia³am, i które ma przetrwaæ na wszystkie pokolenia, o czym parokrotnie zapewni³
mnie  Wszechmog¹cy  to  i  tak  w  pe³ni czasów bêdzie to skrupulatnie przebadane tym bardziej,
¿e  œwiadkowie  nie  s¹  potrzebni,  bo  wszystko  jest  szczegó³owo  udokumentowane i to nawet 
na  internetowej  stronie  mej. 

Oczekuj¹c  na  odpowiedŸ  od  W a s z e j  E m i n e n c j i   pragnê jeszcze raz zaznaczyæ,
¿e  powodzenie  mojego  odwiecznego  powo³ania,  które  ma  wymiar  proroczy  zale¿ne jest nie
od  zmys³owych  ksiê¿y,  którzy  ignoruj¹  moje  duchowe  przesy³ki  do  Waszej Œwi¹tobliwoœci, 
jedynie  tylko  od  doskona³ego  naœladowania  Chrystusa  i  ca³a moja duchowa dzia³alnoœæ musi
byæ  zgodna  z  prawdami  wiary,  co  jest  przedmiotem nauczania w ca³ym Koœciele, dlatego te¿ 
jestem  nieprzerwanie  z³¹czona  z  najmilszymi  Rodzicami  Niebieskimi   i   odbieram  od  Nich 
informacje  przyrodzonego  bytu,  który  znika  w  nadprzyrodzonym  œwiecie,  i  który  jest istot¹ 
stanowi¹c¹  akt  i  mo¿noœæ  w  postaci formy i materii  (Mieczys³aw Gogacz). Do listu do³¹czam
kopiê listu skierowanego do  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary abp.  Luisa  Francisco  Ladaria 
Ferrera  oraz  dwie  takie same  p³yty  kompaktowe  CD-R, na których w programie PDF nagrane
jest  ca³e  Dzie³o  Pana  naszego.   

       Szczêœæ  Bo¿e !  
                                         Anna Aniela Flak
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