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          W a t y k a n   
          

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !  
Szanowny   K s i ê ¿ e    A r c y b i s k u p i e    w    sprawie   nadprzyrodzonej   misji  mej

od  samego  urzêdowania  swego  dzia³a  Ksi¹dz  wed³ug  takich  samych  “ normalnych ”  zasad, 
przepisów  i  praw  jak  poprzednicy  czyli  jedynie  na  podstawie ograniczonego rozumu swego,
który  pozbawiony  jest  Ducha  Œwiêtego,  dlatego  te¿  ignoruje Ksi¹dz moje duchowe przesy³ki 
b³êdnie  myœl¹c,  ¿e  zniechêcê  siê  wkrótce  nie  wiedz¹c o tym,  ¿e ja dzia³am w Bogu nie tylko
sercem,  ale  i  ca³¹  dusz¹  sw¹,   tak¿e   nic,   ani   te¿   nikt   nie   zniechêci  mnie  tym  bardziej,
¿e  jestem  w  wielkiej za¿y³oœci z Ukochanym przy równoczesnym uczestniczeniu w ¿yciu Jego.
Ca³e   moje   odwieczne  powo³anie  przesi¹kniête  jest  mi³oœci¹  Bo¿¹  i  poprzez  Pana  naszego
kocham   wszystkich   ludzi,   nawet  i  Wasz¹  sztywn¹  na  sercu  Ekscelencjê,   która  nie  mo¿e
w  ca³ej  pe³ni  przebudziæ  siê  do  ¿ycia  wiecznego,  o  którym  tak  wiele  piszê  w  duchowych 
ksi¹¿kach  swych  nie  na  podstawie  swojego  ograniczonego  rozumu  czy  te¿  swoich ludzkich
nic  niewartych  przemyœleñ,   tylko   wszystko   przekazujê  pod  natchnieniem  Ducha  Œwiêtego
przy   jednoczesnym   przekazywaniu   moich   tak   licznych   ³ask,  które  mia³am  i  w  dalszym
ci¹gu   mam   nie   tylko   ja   jako   jednostka   ludzka,   ale   równie¿   dusza  ma,  która  podczas 
mistycznych  nocy  ju¿  tysi¹ce  razy  opuszcza³a  w  Bogu czasoprzestrzeñ. W duchowym Dziele
Nieœmiertelnego   do   koñca   swoich   doczesnych   dni   w   pokorze,   z   wielk¹   prostot¹  oraz
z  wiar¹  i  nadziej¹  bêdê  pod¹¿a³a  œladami  Mistrza  Niebieskiego,  który  parê razy powiedzia³ 
mi  czy  te¿  duszy  mej,  ¿e  mam  pisaæ  do  samej  œmierci  swej  czyli nie tylko do Watykanu, 
tak¿e   w  sposób  jak  najbardziej  przystêpny  m¹droœci¹  Ukochanego  przekazujê  Dzie³o  Jego
równie¿  w  duchowych  listach  skierowanych  miêdzy  innymi  i  do Waszej Ekscelencji. Mimo, 
¿e  jestem  niedoskona³a,  ale  nigdy  nie  czerpa³am wzoru z takich ludzi jak Wasza Ekscelencja,
która  pozbawiona  jest  otwartoœci  na  przychodz¹ce tak liczne moje duchowe przesy³ki, dlatego
te¿  nie  zra¿am  siê  takimi  przeœladowaniami  i  dyskryminowaniem  mnie jako osoby œwieckiej 
i  w  dodatku  kobiety,  bo  dla  mnie  najwa¿niejsze  jest,  aby  nie  moja  wola,  lecz  wola  Bo¿a
wype³ni³a  siê  we  mnie  (£k 22, 42),   tak¿e  wszystko  musi  byæ  zgodne  z  Boskim  zamys³em
odkupienia i zbawienia.  Gdyby tê moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê prowadzi³ jakiœ ksi¹dz arcybiskup 
czy  te¿  kardyna³,   to   by³oby   inne   podejœcie   do   sprawy,  ale  Bóg  zawsze  wybiera  takich,
którzy  s¹  niezwykle  skrzywdzeni,  odrzucani  i  poni¿ani,   aby   zawstydziæ  “ mêdrców ”  tego 
œwiata,   którzy   podobni   s¹   do   grobów   pobielanych,  które   z  zewn¹trz  wygl¹daj¹  piêknie 
i  wydaj¹  siê  ludziom,  ¿e  s¹  sprawiedliwi,  lecz  wewn¹trz  pe³ne s¹ koœci trupich i wszelkiego
plugastwa  czyli  pe³ni  ob³udy  i  nieprawoœci  ( Mt 23, 27 - 28 ),   tak  jak  ca³y  prawniczy  wrak 
pod  postaci¹  fikcyjnego  Europejskiego  Trybuna³u  Praw  Cz³owieka  ( ETPC ),  który  miotany
jest  przez  fale i poruszany przez ka¿dy powiew nauki,  który wprowadzany jest przez oszustów,
którzy  cudzo³o¿¹  z  nieprawdami ( Ef 4, 14 ).

          
Ca³e   moje   odwieczne   powo³anie   dokonuje  siê  przez  misterium  Chrystusa  poprzez 

najwiêksz¹  tajemnicê  mêki  i  œmierci  Ukrzy¿owanego i bêdzie ono wówczas przebadane przez 
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Kongregacjê   Nauki   Wiary,   gdy   nadejdzie  pe³nia  czasu  na  nie  ( Ga 4, 4 ),  tak¿e  w  mojej 
drodze  duchowej  polegam  tylko  i  wy³¹cznie  na  Rodzicach  Niebieskich,  dla  których  staram
siê  s³u¿yæ  czystym  sercem  i  prawym  sumieniem,   w   zwi¹zku  z  czym  nie  ma  to  dla  mnie
absolutnie  ¿adnego  znaczenia,   ¿e  na  moje  pukanie  do  watykañskich  drzwi  pe³ni  pró¿noœci
ksiê¿a  nie  reaguj¹,  którzy  niejednokrotnie  s¹  zepsuci od œrodka tym bardziej,  ¿e przenikniêta 
Nieœmiertelnym  pukam  razem  z  Nim   i   czekam  te¿  z  Nim,  tak¿e  nie  jestem  sama  mimo, 
¿e  Umi³owany  do  samego  tchnienia  Swego  by³  zupe³nie  Sam.

W  œwietle  prawdy  i  mi³oœci  przekazujê  œwiatu  ca³e  duchowe Dzie³o Niebios podczas
prowadzenia  którego  by³am  nad  wyraz  dynamiczna,  aby  w  pe³ni  czasów mog³o to wszystko
zaowocowaæ  na  Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego  i  ta  znieczulica  na moje duchowe przesy³ki
w  rzeczy  samej  nie  jest  taka  bezp³odna,   bo   z   ka¿d¹   wysy³k¹   do   Watykanu   stopniowo
przekazujê  jakiœ  tam  inny  zakres  wiedzy,  czasami  coœ  powtarzam,  ale  w  innym kontekœcie 
ods³aniaj¹c  te¿  powoli  duszê  m¹,  aby  œwiat  uwierzy³  mi,  ¿e  odwiecznie  by³am wybrana do
tak wielkiej nadprzyrodzonej misji,  co potwierdzaj¹ to tak liczne znaki czasu, które skrupulatnie
dokumentowa³am  w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach. 

 Na   pó³  gwizdka  ksiê¿a  na  czele  z  Wasz¹  Ekscelencj¹  poprzez  brak  kultury,  która 
odzwierciedla  siê  cisz¹  na  moje  tak  liczne  duchowe  przesy³ki  wyraŸnie  daj¹  znaæ,   ¿e   nie 
maj¹  najmniejszego  zamiaru  zaj¹æ  siê  duchow¹  misj¹  m¹,  która  przeros³a nasz¹ epokê, a co 
za  tym  idzie  jest  zbyt  za  trudna  do  ogarniêcia  dla  nich,  i  to  tylko  dlatego, ¿e nie wczytuj¹ 
siê  oni  w  ni¹  duchem  Bo¿ym,  jedynie  tylko  zmys³owym  duchem  swym.  W  takiej  sytuacji 
nie   maj¹c   innego   wyjœcia   wy³o¿ê   Ksiêdzu   na   temat   Ducha   Œwiêtego,   dziêki  któremu
z   oddaniem   pe³niê   wolê   Bo¿¹   nie   zwracaj¹c   uwagi  na  takich  g³upich  pasterzy,   którzy
nadu¿ywaj¹c  swojej  w³adzy  uwa¿aj¹  siê  za  “ ikony ”,  ale  trzeba  dodaæ zniewalania bliŸnich 
liberalizuj¹c  przy  tym  Ewangeliê  Pana  naszego i ignoruj¹c te¿ moje duchowe przesy³ki,  przez 
co  dopuszczaj¹  siê  jawnych  przestêpstw,  co wszystko to wychodzi poprzez internetow¹ stronê
m¹  / http:annaanielaflak.eu /,  która  obecnie  przekroczy³a  ju¿  510 000  odwiedzin.  

 Z  Wszyscy  mistycy  wraz  z  moim  umi³owanym  przewodnikiem duchowym Œwiêtym
Janem   od   Krzy¿a  w³¹cznie  z  ojcami  Koœcio³a  Katolickiego  przekazali  w  dzie³ach  Swych,
¿e   Duch   Œwiêty  pokornym  i  prawym  owcom  Bo¿ym  u¿ycza  tyle  œwiat³a  z  zewn¹trz,  aby
wszystko  to,  co  wewn¹trz by³o jak najbardziej oœwiecone i s³u¿y³o dla dobra Niebios,  co mogê
to te¿ potwierdziæ na podstawie duszy mej,  która  odwiecznie zosta³a powo³ana do tak wielkiego
duchowego  Dzie³a  Bo¿ego  jakiego  jeszcze  nie  by³o  i  nie  bêdzie  w  historii  ca³ej ludzkoœci.
� Trzy  duchy  usi³uj¹  zaw³adn¹æ  nami:  duch  ciemnoœci,  duch  œwiat³a  i Duch Œwiêty. Bardzo 
wa¿n¹  rzecz¹  jest  rozró¿nianie  dzia³ania  tych  trzech  si³,  abyœmy  mogli  oddaæ  siê  Duchowi 
Œwiêtemu.  Duch  Œwiêty  jest jedynym kierownikiem, który mo¿e udzieliæ prawdziwego œwiat³a 
i  natchnienia.  Jednak  jest  to  droga  wyznaczona przez Boga, by Jego s³udzy nami kierowali   
(Dom Columba Marmion).  Odnoœnie  tych  s³ów:  “ by  Jego  s³udzy  nami  kierowali ”  to maj¹c 
np.  takiego  bezdusznego,  a  w  rzeczy  samej  niekompetentnego s³ugê Bo¿ego jakim jest to np. 
Wasza  Ekscelencja,  który  wraz  ze  swoimi  duchownymi  ignoruje moje duchowe przesy³ki, to
kroku  nie  zrobi³abym  w  tak  wielkim  Dziele  Bo¿ym,   które   jest  do  rozpatrzenia  nie  przez 
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na  pó³  gwizdka kap³anów, tylko przez najwybitniejsze jednostki, którymi bêdzie kierowa³ Duch 
Œwiêty  dla  dobra  Koœcio³a  Pana  naszego. 

 Dziêki   zmartwychwstaniu   Jezusa   Chrystusa,   który  jest   uobecniony  w  Eucharystii
weszliœmy   w   czasy   ostateczne  i  Duch  Œwiêty,   który  scala,  który  tworzy  wspólnotê  Ojca 
z   Synem  doprowadza  nas  do  jednoœci  z  Ojcem  w  Synu,   a   potem  w  Synu  ze  wspólnot¹
Koœcio³a,  i  w³aœnie  Duch  Œwiêty  udziela  siê  duszy  mej  i  objawia  jej  Oblicze  Bo¿e,  tak¿e 
wiedzie  j¹  przez  wiarê  do  kontemplacji,   od   Eucharystii  do  Trójcy  Œwiêtej,   od  ciemnoœci 
Krzy¿a   do   œwiat³oœci   zmartwychwstania   przez   Chrystusa,   z   Chrystusem  i  w  Chrystusie 
( ks. Wac³aw  Œwierzawski ).  

 Z  Najukochañsza  Orêdowniczka  nasza  Maryja  wyda³a  na  œwiat b³ogos³awiony owoc 
¿ywota  Ojca  Przedwiecznego  w  Duchu  Œwiêtym,  abyœmy  nigdy  nie b³¹dzili w ciemnoœciach
nocy  ciemnej,   jedynie   tylko   pod¹¿ali   za   duchowym   drogowskazem  w  Jej  Synu  Jezusie
Chrystusie, który zaprowadzi dusze nasze do wiekuistego zbawienia, dlatego te¿ Ona towarzyszy
mi   przez   wszystkie   Chrystusowe   Tajemnice,    abym   jako   siostra   w   Chrystusie   wyda³a
b³ogos³awiony  duchowy  owoc  Dzie³a,   które   odwiecznie   by³o   zaplanowane  na  duszê  m¹.
Ten  duchowy  owoc  Dzie³a  Bo¿ego,  który ma byæ przebadany przez Kongregacjê Nauki Wiary 
zawarty  ju¿  jest  w  32 - ch  duchowych ksi¹¿kach oraz z ogromnej iloœci duchowych listów,
co  wszystko  to  jest  tak  bardzo  “olewane ” przez  pseudoduchownych,  którzy  nie  doroœli nie
tylko  do  zrozumienia  moich  duchowych  wypisek,  ale  nawet  do  takiego  pisania, bo przecie¿
wszystkie  teksty  przekazujê  pod  natchnieniem  Ducha  Œwiêtego  w  Panu  naszym.  

S z a n o w n a   E k s c e l e n c j o   dla  Boga  nie  ma  nic  niemo¿liwego  (£k 1,37),  bo
przecie¿  jak  widaæ  w  duchowym  Dziele  Jego,   które   non - stop  wykonujê  na  najg³êbszych
wodach  mi³osierdzia  Jego  p³yn¹c  na  Statku  Jego,   które   jest   Katolickim   Koœcio³em   Jego
osi¹gnê³am  ju¿  dawno  wymagan¹  w  Bogu  dojrza³oœæ  duchow¹, w zwi¹zku z czym zak³ócane
fale   doczesnego  œwiata  przesi¹kniête  niesprawiedliwoœci¹,  nienawiœci¹,  zemst¹  i  bólem  nie
rani¹  mnie,  ani  te¿  nie  okaleczaj¹, jedynie tylko lekko mnie dotykaj¹ przez co kosztujê gorycz
i  cierpienie  mêki, jak i œmierci Ukrzy¿owanego. W œwietlistej komunii z Boskim Odkupicielem,
który  jest  obrazem  Boga  niewidzialnego (Kol 1, 15) w Duchu Œwiêtym pod¹¿am ku œwiat³oœci
¿ycia  wiecznego  wykonuj¹c  duchowe  Dzie³o  Niebios,  które jest na pokrzepienie zagubionych 
i  zrozpaczonych  dusz, w zwi¹zku z czym ¿aden niepowo³any nie tylko œwiecki,  ale i duchowny
nie   ma   prawa  narzucaæ  mi  swoich  przemyœleñ  w  oparciu  o  swój  ograniczony  rozum  tym
bardziej,   ¿e   nie   zna  siê  na  misji  mej,  a  poza  tym  ona  jest  zbyt  za  trudna  dla  zwyk³ych
œmiertelników,  nawet  i  dla  Waszej  Ekscelencji,  która  nawet  nie chce zapoznaæ siê z ni¹, aby
nadaæ  prawid³owy  bieg  sprawie. 

M ³ y n y   K o œ c i o ³ a   m i e l ¹   p o w o l i   co   pokaza³a  to  ju¿  historia  z  wieloma
dzie³ami  i  sprawami  katolickiego  Koœcio³a,   to   i   z   moj¹  nadprzyrodzon¹  misj¹  nie  mo¿e
byæ  inaczej,  która  zrodzi³a  siê  w  Bogu  i  bezpoœrednio  pochodzi  tylko  od  Niego i wszystko 
przekazujê  na  polecenie  Jego,   a  dokonywa³o  siê  to  we   mnie  latami  nie  tylko  w twierdzy 
duszy mej,  kiedy  ona  by³a  w  ciele,  ale  i  poza  cia³em,  kiedy  w  Ukochanym opuszcza³a ona 
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czasoprzestrzeñ.  W  wielkim  ukryciu  w  skupienia  i  milczeniu  latami  wa¿niejsze  ³aski  Bo¿e
skrupulatnie  przekazywa³am  w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach,  które  otrzymywa³a  dusza  ma, 
aby  w  pe³ni  czasów  poprzez  moj¹  stronê  internetow¹  wyjœæ  z  nimi  na  ca³¹ ludzkoœæ, tak¿e 
otwarcie  objawiam  je,  to  co  mogê  objawiæ  dla  dobra  duchowego  Dzie³a  Bo¿ego, aby œwiat
uwierzy³  mi,  bo  niektóre  tajemnice  Królestwa  Niebieskiego nie mogê objawiæ œwiatu za ¿ycia 
swego,  a  dotyczy  to  miêdzy  innymi   t a j e m n i c y  T r ó j k ¹ t a   B e r m u d z k i e g o,   co 
musi  to  byæ  dok³adnie  przebadane  w  Kongregacji  Nauki  Wiary. 
 

¡ Dzie³o   ascezy   mistycznej   ods³oniêcia   tajemnicy   Trójk¹ta  Bermudzkiego ¢,  które
zawarte   jest   w   9 - ciu   ksiêgach   odpowiada  wielkoœci  mojej  nadprzyrodzonej  misji,  która 
odpowiada  potrzebom wspó³czesnego œwiata i mówi¹c s³owami Marii Eugeniusza od Dzieci¹tka
Jezus:  ¡ najpierw  zosta³a  powierzona  mi  misja  wraz  z  odpowiedni¹  w³adz¹,  a  pe³nia  ³aski 
potrzebna  do  jej doskona³ego wype³nienia przychodzi dopiero na szczytach duchowego ¿ycia. ¢
Aby   wejœæ   do    samego   wnêtrza   tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  i  ods³oniæ  j¹  w  ca³ej 
pe³ni  dla  ca³ej  ludzkoœci,  to  dusza  wybrana przez Boga musia³a uczestniczyæ w Bycie Bo¿ym
czyli  przez  mi³oœæ  musia³a  byæ  zjednoczona  z  Bogiem,   aby  id¹c  drog¹  poznania  do  Boga 
byæ  gotow¹  na wszystkie nadprzyrodzone wezwania, aby wznieœæ siê do heroizmu codziennoœci 
i  oddawaæ  czeœæ  Bogu,   wielbiæ  Go  i  rozs³awiaæ  Jego  Imiê,   bo   wszystko  to  pochodzi  od 
Boga,   a   przy   tym  wszystkim   musia³a  ona  usilnie  prosiæ  Stwórcê,  aby  nigdy  nie  opuœci³ 
jej  i  mia³  litoœæ  nad  jej  grzesznoœci¹.

 Poprzez    przemienienie    duszy    mej    za    spraw¹    Boga   wesz³a   ona    w    œwiat³o
nadprzyrodzonej  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  gdzie  rozœwietlane  s¹  prawa Bo¿e, które 
na  ziemi  poprzez rozum s¹ nierozpoznawalne i niewyt³umaczalne ze wzglêdu na ograniczonoœæ 
i  skoñczonoœæ  rozumu,   tak¿e  tylko  w  prawie  Bo¿ym  i  w  prawdzie  Mi³oœci  mo¿na  wejœæ 
w  tê  tajemnicê,  aby  przebóstwionym  umys³em  Bo¿ym  poj¹æ j¹ dog³êbniej. Tak jak tajemnica
cz³owieka  wyjaœnia  siê  naprawdê  dopiero  w   tajemnicy  S³owa Wcielonego,  tak i ods³oniêcie 
odwiecznej  tajemnicy Bo¿ej Trójk¹ta Bermudzkiego zawiera siê i wyjaœnia równie¿ w tajemnicy
S³owa  Wcielonego,  tak¿e  w  moim  odwiecznym  powo³aniu,  w  tak  wielkiej nadprzyrodzonej 
sprawie  Duch  Œwiêty  w  szczególny  i  w  przedziwny  sposób kieruje biegiem wydarzeñ, gdzie
Opatrznoœæ  Bo¿a  widoczna  jest  na  ka¿dym  kroku.

Z  Ojciec  Przedwieczny  zawsze  wybiera sobie do wielkich celów nie najprzeró¿niejszej
maœci  mêdrców,  tylko  ludzi  cierpi¹cych,  przeœladowanych  i  ubogich,   tak¿e  objawia  Swoje
tajemnice  prostaczkom  (£k 10, 21-24 ), i obecnie znowu Wiekuista Prawda zst¹pi³a i uczasawia 
siê  poprzez  ods³oniêcie  œwiatu miêdzy innymi i tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, tak¿e dusza 
wybrana  przez  Boga   czyli  dusza  ma  do  poznania  tej  tajemnicy  musia³a  wszystko  mierzyæ 
i  rozpatrywaæ  miar¹  Chrystusow¹,  bo  sprawiedliwoœæ  jak  i  prawda  tajemnic  Bo¿ych  oparta 
jest  jedynie  na  Chrystusowej  prawdzie  i  mi³oœci,  gdzie  wszystko  koñczy  siê  zwyciêstwem. 
 

Kiedy  z  woli  Bo¿ej  przystêpowa³am  do  pracy  nad  duchowym  Dzie³em  Bo¿ym,  aby 
wejœæ  w  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego  i  ods³oniæ j¹ œwiatu,  to w pocz¹tkowej fazie misji 
swej nie zdawa³am sobie sprawy, jak bardzo wiele trzeba wycierpieæ dla Imienia Chrystusowego, 
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ale  ca³y  czas  pijê  swój  kielich,  i  ca³y  te¿  czas  wspierana  jestem  mocami  Bo¿ymi,  i  wiem
te¿,   ¿e   “  wystarcza   mi   tylko   ³aska   Bo¿a,   albowiem   moc   udoskonala  siê  w  s³aboœci ” 
( 2 Kor  12,  9 ).  Dusza  z  Polski  odwiecznie  by³a  wybrana  i  przeznaczona  do  tak  wielkiego 
celu  ods³oniêcia  tajemnicy Trójk¹ta  Bermudzkiego,   która  oparta  jest  o  fundament  wêgielny
mistycznej   cyfry   44   tj.  mojej  moralnej  krzywdy  z  9. 10. 1985 r.  z  godz.  14. 15,  o  czym
piszê  dok³adnie  w  liœcie  skierowanym  do  Ojca  Œwiêtego  Franciszka,  i  Trójca  Œwiêta  wraz 
z  Mam¹  Niebiesk¹ przygotowali odwiecznie równie¿ t³o dla tego kraju, aby mog³o wejœæ S³owo
Bo¿e  poprzez  cierpienie  (kolor czerwony)  i  niewinnoœæ  (kolor bia³y), co jest odpowiednikiem
polskiej flagi i za pomoc¹ Boskiego Bia³ego Or³a jako god³a Polski, który jest Duchem Œwiêtym,
za  pomoc¹  którego  wkracza siê  w  g³êbiny  Bo¿ych  tajemnic. 

W  ¡ Dziele  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego ¢  wiele
lat  temu  napisa³am  takie  oto  zdanie:  � Posi¹œæ   tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego,   to   byæ 
gotowym  na  wejœcie  w  zaœwiaty  i  zwyciê¿yæ  w  walce  z  mocami nieczystymi, to znaczy byæ 
doskonale  czystym  i  mi³uj¹cym,  tak¿e  teraz  ju¿  wszystkie  dzieci  Bo¿e  dobrze wiedz¹, ¿eby 
wejœæ  w  poznanie  tej  nadprzyrodzonej  tajemnicy  i  nastêpnie  ods³oniæ  j¹  œwiatu,   to  znaczy 
byæ  doskona³ym  i  nie  ¿yæ  dla  zmys³ów  lecz  dla  Boga,  dla  mi³oœci  i  dla  prawdy  Bo¿ej.  
Poprzez  umartwianie  wszelkich  namiêtnoœci  i  habitualne  zjednoczenie  z  Bogiem  dla  duszy 
wybranej  dla  odwiecznych  zamiarów  nie  ma  absolutnie  ¿adnych  przeszkód,  i nikt  nie zdo³a
j¹  od³¹czyæ  od  Jezusa  Chrystusa,  a  zwyciêstwo jej jest zapewnione w Bogu,  który tak bardzo 
umi³owa³  nas.

Mistrz  Niebieski  nieustannie  wstawia  siê  za  mn¹  na  tak  ciê¿kiej  duchowej  drodze, 
bo  przecie¿  On  dobrze  wie,  ¿e  ja  ju¿  dzia³am  jedynie  w  nadprzyrodzonym  kresie Jego, bo
przecie¿  kres  ludzkich  mo¿liwoœci  zosta³  ju¿  dawno  przekroczony  przeze  mnie  w  tym  tak 
wielkim  duchowym  Dziele  Jego,  które odwiecznie zosta³o zaplanowane do prowadzenia przez
duszê  m¹.  Nasza  najukochañsza  Poœredniczka  i  Orêdowniczka  Maryja,  któr¹ do pomocy da³
nam  wszechmocny  Bóg  wspomaga  duszê  m¹  na  ró¿ne sposoby i uprasza ³aski u Syna Swego 
Jezusa  Chrystusa,  abym  godnie  dotrwa³a  do  koñca  swojej  nadprzyrodzonej  misji.

 K  Najœwiêtszy  na  najprzeró¿niejsze sposoby umartwia mnie w Sobie, którego kocham
nie   tylko   czynem,   ale   i   pisanym   s³owem,   który   przekazany   jest  w  moich  duchowych
ksi¹¿kach,  listach  do  duchowieñstwa  czy  te¿  w  komentarzach,  które obecnie umieszczam na
YouTube  i  by³oby  to  wielk¹  niewdziêcznoœci¹ w stosunku do Koœcio³a Pana naszego, gdybym
chocia¿   na   d³u¿sz¹   chwilê   wycofa³a  siê  z  forów  tego  internetowego  serwisu  ( { bêdê  je
umieszczaæ  dot¹d  a¿  w  tej  materii  wype³ni  siê  ca³kowita  wola  Bo¿a), na którym to hejterzy 
i  g³upkowie  pos³uguj¹  siê  takim  samym  brukowym jêzykiem jak pseudonaukowcy, z którymi 
pracowa³am   na   re¿imowej   uczelni   w   Szczecinie,  na  której  to  otrzymywa³am  moc  obelg 
i  niesamowitych  potwarzy,  gdzie  na  ka¿dym  kroku  by³am  wyszydzana  i  napastowana przez 
tych  zacietrzewionych  nikczemników.  Za  doznawane  krzywdy  odp³acam siê dobrem  (Rz 12,
12)  i  jak  widaæ  wysz³am  z  tego  ziemskiego  dna,  które  na ludzki rozum by³o nie do wyjœcia, 
ale na powierzchniê mi³osierdzia Bo¿ego, aby móc w Chrystusowej samotni przemawiaæ do ca³ej 
ludzkoœci  za  pomoc¹  duchowego  Dzie³a  Bo¿ego,  nawet do tych zaciek³ych moich oprawców, 
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jak  i  nierozumnych  z³oczyñców  wszelkiego  z³a,  którzy  pozbawieni  s¹ m¹droœci i mi³oœci, bo 
przecie¿  postêpuj¹  oni  wed³ug  swoich  ideologicznych bo¿ków, których sobie sami ustanowili, 
przez  co  topi¹  siê  w  szambach  bezprawia.  W  duchowej  modlitwie  poprzez  prawdê  i  czyn 
wysz³am  z  w³asnych  ograniczeñ,  jak  i  grzechów  swych,  aby ul¿yæ w mêce Ukrzy¿owanemu, 
który  przecie¿  objawia  blask  nieskoñczonego  mi³osierdzia  Swego  poprzez  misjê  m¹,   któr¹ 
przeznaczy³  na  tak  trudne  czasy,  w  których  miliony  ludzi jest wykluczonych i cierpi poprzez 
przemoc, wojny, nadu¿ycia, nêdzê, niesprawiedliwoœæ, niewolnictwo, handel ludŸmi, wypaczone 
prawa  i  ideologie.

Wszechmocny  nieustannie  pobudza  mnie do realizacji duchowego Dzie³a Swego, które 
jest  wielk¹  misj¹ dla Katolickiego Koœcio³a,  tak¿e za wstawiennictwem Niepokalanej w Duchu 
Œwiêtym  w  ciemnej  nocy  wiary,  jak  i  ducha  nie  reagujê  ju¿  na  przemijaj¹ce przeciwnoœci, 
które  tak  bardzo  hartuj¹  ducha  mego. Ojciec Niebieski w œwietle Swym oœwieca mi wszystkie 
przedsiêwziêcia Swe,  tak¿e s³u¿ê z oddaniem zarówno Mu, jak i grzesznym owcom Jego.  Skoro 
Kaplana  Niebieskiego  nienawidzono  i  dalej  nienawidz¹  Go,  to  ze mn¹ nie mo¿e byæ inaczej, 
dlatego te¿ bardzo cierpiê w Bogu prze¿ywaj¹c swoje cierpienia w jednej jednoœci z Nim Samym
wiedz¹c, ¿e On cierpi prawie we wszystkich dzieciach Swych, które trwaj¹ w kulturze k³amstwa,
wypaczeñ, terroru i œmierci.  Na  mojej drodze krzy¿owej jestem pos³uszna jedynie mi³osiernemu
Mistrzowi Niebieskiemu,  który przecie¿ osobiœcie wezwa³ mnie do nadprzyrodzonej misji, która
odwiecznie  by³a  przygotowana  na  duszê  m¹,  tak¿e  do  ostatnich  granic  zaanga¿owa³am  siê
w  ni¹,  bo  przecie¿  dziêki  niej  nieustannie  przebywam  z  Nieœmiertelnym,  który ju¿ za ¿ycia
pozwala  duszy  mej  w  niewielkim  stopniu  syciæ  siê  mi³oœci¹  Jego.  

W  heroicznej  odwadze  kontynuujê  nadprzyrodzon¹  misjê  m¹,  dziêki  której  non-stop
przebywam  z  Boskim  Oblubieñcem,  dlatego  te¿ w mi³oœci Jego z ³atwoœci¹ rozumiem prawdy
Jego  i  nie  ma  to  dla  mnie  znaczenia,  ¿e  ca³y  œwiat  mogê  mieæ  przeciwko  sobie, z którym 
przecie¿ nie liczê siê,  bo co on mo¿e mi daæ ?,  kompletnie  nic,  bo  przecie¿  nawet nie mog³am
dojœæ   w   nim   praw   ani   w   epoce  komunizmu,  postkomunizmu,  ani  te¿  w  obecnej  epoce 
lewicowo - liberalnej   odnoœnie   bezprawnego   nie   nadania  mi  stopnia  doktora  przy  pe³nym
wymaganym   kworum   po   obronionej  mojej  pracy  doktorskiej,  która  mia³a  dobre  recenzje,
¿e  nawet  fikcyjny  i  bezprawny  Europejski  Trybuna³  Praw  Cz³owieka  w  Strasburgu napisa³,
¿e  moja  skarga  jest  niedopuszczalna,   a  kiedy  zaskar¿y³am  go  w  obliczu  pope³nianych  tak
licznych  ich  przestêpstw,  to  równie¿  odpisano  mi,  ¿e skarga jest niedopuszczalna, a w rzeczy
samej   dzia³alnoœæ   tego   zatrutego   “ sumienia ”   Europy   jest   niedopuszczalna,  bo  przecie¿ 
niewygodne  skargi  traktowane  s¹  jak  w  koncentracyjnych  obozach œmierci, ¿e s¹ one palone,
aby  œlad  po  nich  zagin¹³  tylko  w  moim  przypadku  to  nic  nie  zaginie,  bo wszystko jest nie
tylko na internetowej stronie mej,  któr¹  w  rzeczy samej mo¿na te¿ wysadziæ czyli zlikwidowaæ, 
ale wszystko te¿ znajduje siê w Stolicy Piotrowej  ze  wzglêdu  na  prowadzenie nadprzyrodzonej
misji  mej,  która  ma  przetrwaæ  na  wszystkie  pokolenia.  Ca³y  ten  europejski  trybuna³  dzia³a
tak   jak   ca³a   zniewolona   Unia   Europejska,  w  której  narody  traktuje  siê  jak  niewolników
pozbawionych  jakichkolwiek  praw  i  cz³owieczeñstwa, tak¿e z takimi zwyrodnialcami to nawet
nie  sposób  wy¿ebraæ  chocia¿by  odrobinê  tego  cz³owieczeñstwa i to jeszcze z wprowadzonym
na  si³ê  “ postêpem ”  aborcyjno - genderowskim.
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S z a n o w n a   E k s c e l e n c j o   w  tak  wielkim  Dziele Bo¿ym jestem we wszystkim
podporz¹dkowana  Opatrznoœci  Bo¿ej,  dlatego  w  S³owie,  które  jest  Chrystusem  z uleg³oœci¹
wype³niam   wszystko,   aby   tylko   zadowoliæ   Ukochanego,   który   jest   Panem  wszystkiego
i  przenigdy  nie  s³ucham  i  nie  pos³ucham  siê  nikogo  w  tak  trudnym  Dziele  Niebios, nawet
Waszej  ograniczonej  Ekscelencji,  bo  przecie¿  dusza  ma  jedynie w Boskim Oblubieñcu mo¿e 
wejœæ  w  niepojête  tajemnice  Jego,   i   tylko   w   Nim  zrealizowaæ  Dzie³o  Jego,  które  ca³ym
sercem  i  dusz¹  wielkodusznie  prowadzê  w  Bogu,  który  przecie¿  kieruje  moimi wszystkimi
poczynaniami  i  ca³kowita  inicjatywa  zale¿y  tylko  od  Niego,   bo   przecie¿   w   tym  Boskim 
Dziele  nic  nie  mog³abym  zrobiæ  sama  od  siebie.   Moja  nadprzyrodzona  misja  jak  na  razie 
jest   tylko   z i a r n e m,   a  jej  plon  bêdzie  widoczny  dopiero  po  œmierci  mej  po  rzetelnym
przebadaniu  ca³ego  duchowego  Dzie³a  Niebios,   które   latami   z  niezwyk³ym  poœwiêceniem
wykonywa³am  na  Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego. 

W  wolnoœci  Pasterza  Niebieskiego   dusza   moja   rozmi³owana   jest  w  prawach  Jego 
i  w  mi³oœci  oraz  w  m¹droœci  Jego  wch³ania  niepojêtoœci  Jego,   dziêki  którym  znajduje  siê 
ona   w   ekstatycznych   upojeniach.  W  twierdzy   duszy   swej   z   wielk¹   pokor¹   i   mi³oœci¹ 
rozwa¿am  o  nieœmiertelnym  Panu  swym  i  potêdze  Jego ( 1 Krn 16, 11 ),  co  pozwala mi ¿yæ 
¿yciem tylko Jego,  który  wielokrotnie pob³ogos³awi³ Dzie³o Swe, które z ca³ym namaszczeniem 
prowadzê  w  Nim  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Jego. W  Boskim  Oblubieñcu  nie mam ¿adnej trwogi 
i  nie  lêkam  siê  niczego,   bo   przecie¿   wszystkie   moje   w³adze   zmys³owe,  jak  i  duchowe 
przepojone  s¹  Nim,   który   grzeszn¹   córkê   Sw¹   wywy¿szy³   ponad  wszelkie  przemijaj¹ce 
cierpienia  i  wyrz¹dzone  krzywdy,   dlatego   te¿   nape³niona   mi³oœci¹   Jego  ci¹gle  ona  lgnie
do  Niego,  bo  tylko  w  Nim  znajduje  ca³kowite  ukojenie,  które  nie  sposób  opisaæ, bo to nie
mieœci   siê   w   wymiarze   przemijaj¹cego   pielgrzymowania.    S³owo   Wcielone   nieustannie 
utwierdza  duszê  m¹  w  Sobie,  aby  ona  ¿y³a  tylko  Nim  i  przyobleczona  w Niego wchodzi³a
w  najwy¿sze  wiekuistoœci  Jego,  które  mo¿na  pojmowaæ  jedynie  umys³em  Jego.

Wykonujê  wolê  Najwy¿szego,  w  którym pok³adam ca³¹ nadziejê, dlatego te¿ nie cofnê 
siê   przed   niczym,   bo   mam   na   wzglêdzie   dobro   Ukochanego,  który  wybawia  mnie  od
wszelkich  niebezpieczeñstw,  a  ponadto  wychowuje  On  córkê  Sw¹ poprzez cierpienia, udrêki
i  przeœladowania,  aby  by³a  ona  jak  najdoskonalszym narzêdziem w Rêkach Jego.  Dobrodziej 
Niebieski  nie  tylko  ³askawie  spogl¹da  na  dusz¹  m¹,  ale równie¿ otacza j¹ szczególn¹ opiek¹ 
i  udziela  jej  wiele  ³ask,  aby  w  czystoœci  i  mi³oœci  mog³a  ona  przejœæ  do  wiecznego ¿ycia,
gdy  ju¿  na  ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ  przekroczy  ona  próg  wiecznej œmiertelnoœci. W swoim 
doczesnym  pielgrzymowaniu  uzbrojona  w  zbrojê  Wszechmocnego  odcinam  siê  od wrogów, 
którzy   próbuj¹  mnie  wyœmiaæ  czy  te¿  wzgardziæ  i  doprowadziæ  do  mêczarni  ducha  mego,
bo   duch  mój  ma  byæ  wyzwolony  od  wszystkiego,   co  nie  jest  Bogiem,   aby  móg³  on  ¿yæ 
tylko  radoœci¹  i  szczêœciem  Pana  naszego.

Poprzez   swoj¹   nadprzyrodzon¹   misjê  dan¹  mi  od  Niebieskiego  Oblubieñca  mego 
objê³am   ca³y   zniewolony   œwiat,   który   ¿yje   w   rozpuœcie,   nieczystoœci  i  chciwoœci,   aby 
w   jak   najczystszej   nieskazitelnoœci   przekazaæ   niewidzialn¹   duchowoœæ,  która  tak  bardzo
odrzucana  jest  przez  ca³y  ten  materialistyczny  œwiat,   który   nastawiony   jest   na  hedonizm 
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i  konsumpcjonizm.  Gdy  grzeszne  owce  Bo¿e  wejd¹   w   moje  odwieczne  powo³anie,   które 
prowadzê   przez   Chrystusa   Pana   naszego,  to  za  wszelk¹  cenê  bêd¹  stara³y  siê  one  wyjœæ 
z   niewoli   piekielnego   zepsucia,   co  spowoduje,   ¿e  nie  bêd¹  ju¿  one  ufaæ  przemijaj¹cym 
ideologiom,  lecz  jedynie  Trójjedynemu  Bogu, ¡ w którym wszystkie skarby m¹droœci i wiedzy 
s¹  ukryte ¢  ( Kol 2, 3 ).

Dusza  moja,  jako  szafarka  tajemnic  Pana  naszego,  które  istniej¹  od ca³ej wiecznoœci 
w   ³askach   Jego   przebywa   w   bezmiarze   najprzeczystszej  chwa³y  Jego,  który  nieustannie
o¿ywia  j¹  w  Duchu  Swym,   dlatego  te¿  duch  mój  nie  zazna  spokoju  dopóki  nie  wype³niê 
woli  Niebios.  Od  kiedy  dusza  ma  odda³a  siê  w  ca³ej  pe³ni  Boskiemu  Oblubieñcowi,  to od 
tego  momentu  ona  jest  nad  wyraz udrêczona przemijalnoœci¹, ale w tych niewypowiedzianych
udrêkach  i  osch³oœciach   jest   ona   równie¿   bardzo   czêsto   nape³niana  pe³ni¹  mi³oœci  Pana
swego,   dziêki   któremu  w  mistycznych  nocach   opuszcza   ona   czasoprzestrzeñ   i   wchodzi 
w  Umi³owanym  w  szerokoœci,  d³ugoœci,  wysokoœci  i  g³êbokoœci  wielowymiarowego  œwiata 
Jego  czyli  w  g³êbsze  poznanie  niepojêtych  tajemnic  Jego,  aby  przez  Ducha Jego przynios³a
ona  plon  mi³oœci  Jego. 

Jestem  œwi¹tyni¹  Boga  i  Duch  Œwiêty  mieszka  we  mnie  ( 1 Kor 3, 16 ),  dlatego  te¿
w  prawdzie  i  mocy  Umi³owanego  w  przemijaj¹cym  trudzie  d¹¿ê  do  tego,  co  niewidzialne
i  trwa  wiecznie,   aby  w  wiecznoœci  dusza  moja  mog³a  znaleŸæ  siê  w  wiecznym  Przybytku
Pana  swego. Nieœmiertelny   nieustannie   pociesza   mnie  w  Sobie  i  to  na  najprzeró¿niejsze
sposoby,  tak¿e  dziêkujê  Mu  za  wszystkie  ³aski,  które  pozwalaj¹  duszy mej za¿ywaæ chocia¿
odrobinê  wiekuistej  mi³oœci  i  dobroci  Jego  w  niezg³êbionych  g³êbinach  mi³osierdzia  Jego. 

Ca³¹   swoj¹   nadprzyrodzon¹   misjê   wykonujê   w   Boskim   Oblubieñcu   i  nie  mogê
wprost  nadziêkowaæ  siê  Mu,  ¿e  nie  tylko  urodzi³am  siê  w  rodzinie  katolickiej, ale równie¿ 
w   jak   najwiêkszej  pe³ni   jaka   by³a   przeznaczona   na  duszê,  jak  i  serce  me  pozna³am  tê 
p r a w d z i w ¹    k a t o l i c k ¹    w i a r ê,   która  jako  jedyna  rz¹dzi  ca³ym  Wszechœwiatem, 
bo  dziêki  tylko  tej  wierze  mo¿emy  przyoblec  siê  w  Jezusa  Chrystusa,  bo  w  Nim  wszyscy 
zostaliœmy  ochrzczeni  ( Ga 3, 27 ),   tak¿e   dusze   nasze   d¹¿¹  do  wiecznych  sta³oœci  jedynie
w  Panu  naszym.  Niezniszczalna  dusza  ma  przyobleczona  w  Pana naszego (Rz 13, 14)  mo¿e 
jedynie  w  Nim  odziedziczyæ  Królestwo  Jego,  dlatego  te¿  w  marnoœciach  nad  marnoœciami 
cierpi  ona  w  Nim,  aby  mieæ  udzia³  w  Chwale  Jego  ( Rz 8, 17 ).

S z a n o w n y   K s i ê ¿ e   A r c y b i s k u p i e   Ksi¹dz  jak  i Wasi poprzednicy dobrze
siê  maskuje  ze  swoimi dzia³aniami i œwiat myœli, ¿e Ksi¹dz jest dobrze wychowany,  i  gdybym
nie  umieszcza³a  tych  duchowych listów na mojej stronie internetowej to nikt nie uwierzy³by mi
nie  tylko  w  moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê,  ale  równie¿  i  w  to,  ¿e  od  14 - tu  lat  dobijam siê
do  Stolicy  Piotrowej  pisz¹c  tak  wiele listów w tej tak wa¿nej sprawie, ¿e nikt z prowadz¹cych
Dzie³a  Bo¿e  nie  napisa³  tyle  listów  do  duchowieñstwa, co ja napisa³am, g³ównie do u³udnych
kap³anów, którzy pozbawieni uczynków mi³osierdzia z diabelskimi kopytami czyli wypaczonymi
manierami  jako  nierozumni  kap³ani  ukrywaj¹  duchowe  dzie³o prawdy Bo¿ej pod sto³em czyli
poprzez  brak  reakcji  na  nie,  aby  tylko  nie  by³o  ono  widoczne  dla  zniewolonego  œwiata. 
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S u m i e n i e   Koœcio³a   Katolickiego  pod  postaci¹ Kongregacji Nauki Wiary powinno
byæ  jak  najczystsze, najdoskonalsze i najœwiêtsze, a ono z takimi na pó³ gwizdka Ekscelencjami
jakim  to  jest  Ksi¹dz  jest  niezmiernie  skalane,  bo  przecie¿  poprzez  brak reakcji na duchowe
Dzie³o  Wszechmog¹cego,  które  z  niewielkimi  przerwami prawie ca³e ¿ycie prowadzê w Bogu
jest   ono   bez   przerwy   wykluczane   ze   wspólnoty   Koœcio³a,   aby  tylko  nie  by³o  rzetelnie
przebadane.  Podobnie  sta³o  siê  to  równie¿  z  nieprzebadaniem  przez   “ s u m i e n i e ”  Unii
Europejskiej   jakim   to   jest   fikcyjny   Europejski   Trybuna³   Praw  Cz³owieka,  ale  kamienia 
wêgielnego  mojej  nadprzyrodzonej  misji,  która  oparta  jest  w  Bogu  o  mistyczn¹ cyfrê 44, 
o   czym  ju¿  sporo  pisa³am  na  ten  temat.  Nikt  z  Watykanu,  nawet  i  sam Papie¿ Franciszek
nie  reaguje  na  lewacki  ETPC,   który  w  swoim  bezprawiu  podlega  bezwzglêdnym  prawom,
które  nie  podlegaj¹  absolutnie  ¿adnej  dyskusji,  i  jak dot¹d jest to wielkie tabu dla wszystkich 
rz¹dz¹cych  i  europos³ów  z  Parlamentu  Europejskiego,  a  o  mojej bez ¿adnego efektu skardze 
na   ten   mafijny   trybuna³  wszyscy  udaj¹  jakby  jej  nie  by³o  w³¹cznie  z  mediami  g³ównego
œcieku,  jak  i  niby  wybitnie  prawicowymi  i  niezale¿nymi,  które  potrafi³y  równie¿  daæ  bany 
moim  niewygodnym  komentarzom,  bo  prawda  ich  powala³a. 

Ten   nieu¿yteczny  E T P C  dwukrotnie   pragn¹³  wypchn¹æ  mnie  swoimi  nieludzkimi
orzeczeniami  z  ich  lewackiego  œwiata,   w   którym  w  rzeczy  samej  nie  przebywam  jedynie
tylko   przedstawiam   prawdê   o   tym  cuchn¹cym  prawniczym  europejskim  wraku,  który  dla 
dobra   ca³ej   Unii  Europejskiej  powinien  byæ  natychmiastowo  rozwi¹zany  zanim  rozleci  siê 
ca³a Unia Europejska.  Europejski prawniczy stwór przy wprowadzonych na si³ê przedawnionych
sprawach  jest  tyranem  w  sprawach  trudnych  i  niewygodnych,  dlatego  te¿  za  nic  ma ofiary 
prawniczej   przemocy,   bo   przecie¿   notorycznie   powiela   swoje   przestêpstwa   i   z   takimi 
despotami  i  zerowymi  autorytetami,   którzy   swoimi   nieludzkimi   orzeczeniami   bez  ¿adnej 
rozprawy,   w   sk³adzie   jedynie  jednoosobowym,  bez  mo¿liwoœci  ¿adnego  odwo³ania  mamy
do  czynienia  z  tak¹  eskalacj¹  przemocy  na  ca³ym  œwiecie,  gdzie jest monopol na bezprawie,
w  którym  to  kwitn¹  interesy  wynaturzonych  ludzi,  którzy  w  imiê  zafa³szowanej i ob³¹kanej 
ideologii   promuj¹   œwiat   oparty   na   sile,   w³adzy   i   wynaturzonych   prawach  czyli  oparty
o   wymiar   materialno - ekonomiczny,   który  ma  za  nic  wymiar  duchowy,  który  rozpoczyna 
siê  ju¿  wewn¹trz  nas. 

Jak   na   ironiê   tego  fikcyjnego  strasburskiego  trybuna³u  moja  nadprzyrodzona  misja
w   sposób   dog³êbny   w c h o d z i   w   te  ich  wypaczone  orzeczenia,  wyroki  i  prawa,  które
najwyraŸniej  wskazuj¹,  ¿e  pseudoprawnicy  maj¹  serce  i  umys³y  roztrojone  na  nicoœci daj¹c
narodom unijnym zniewolon¹ rzeczywistoœæ  czyli jak widaæ upajaj¹ siê z doznawanych ludzkich
niesprawiedliwoœci.   “ Wielcy ” dyktatorzy  tego  œwiata  nadu¿ywaj¹cy  w³adzy  nie  reaguj¹  na
zatrute “sumienie” Unii Europejskiej,  które dopuszcza siê przemocy w niewygodnych sprawach,
bo  przecie¿  oni  maj¹  za  nic  godnoœæ  cz³owieka  przy  swoim  zatrutym sumieniu, dlatego te¿
nigdy  nie  maj¹  wyrzutów  sumienia,   kiedy  to  niejednokrotnie  zabija  siê  niesprawiedliwymi
orzeczeniami  ofiary. 

K  Jak  mo¿na  szanowaæ  wyroki ?  wypaczonego  ETPC,  który  podobnie jak wszystkie
inne  sêdziowskie  kasty  s¹dz¹  po  swojej  myœli,  aby  nigdy  nie  mo¿na  by³o  dojœæ  do  prawd 
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maj¹c  za  nic  rzetelne  dowody  jak  moje,   ¿e   nawet  nie  s¹  potrzebni  œwiadkowie.  Z  takim
wypaczonym  “ sumieniem ” Europy,  którego  dzia³alnoœæ  jest  nikczemna  i  haniebna nie leczy
siê ran niesprawiedliwoœci,  w  zwi¹zku z czym zawsze bêdziemy przebywaæ w ba³wochwalczym
systemie pozbawionym oznak jakiegokolwiek cz³owieczeñstwa,  dlatego te¿ nale¿y stawiaæ silny 
opór,   aby   wykorzeniæ   tê   nieu¿yteczn¹   prawnicz¹   zarazê,    która   swoimi  barbarzyñskimi 
orzeczeniami  wyklucza,  poni¿a  i  w  sposób  okrutny  zabija  niewygodne  sprawy. 

Na   duchowej   drodze  mej  wezbrane  wody  duchowych  oceanów  wyp³ukuj¹  z  duszy
mej  wszelkie  niedoskona³oœci,  aby  w   ¿yciu   przysz³ym   mog³a   ona   jaœnieæ  w  przepiêknej 
jasnoœci   przy   tronie   wiekuistego  Trójjedynego  Boga,  dlatego  te¿  moim  obowi¹zkiem  jest 
przedstawiæ  prawdê  o  dwóch  “ s u m i e n i a c h ”  œwiata,  o  które  dog³êbnie  otar³a  siê moja
nadprzyrodzona   misja,   która   ma   przetrwaæ   na   wszystkie   pokolenia.  Jesteœmy  obdarzeni 
rozumem  i  woln¹  wol¹,  dlatego  te¿  pragniemy  pod¹¿aæ drogami prawdziwego dobra, mi³oœci
i  wolnoœci,  w  zwi¹zku  z  czym  musimy  odrzuciæ  totalitarny,  niszczycielski  system nie tylko
E T P C,   ale   ca³ej   zniewolonej   Unii   Europejskiej,  który  pozbawiony  jest  sprawdzaj¹cych 
mechanizmów. ¡ Wszystko  jest  za³atwiane  w  zamkniêtych  gabinetach,  na spotkaniach i tylko
ogólnie  informuje  siê  opiniê  publiczn¹.  Pod  tym  wzglêdem  trzeba  powiedzieæ,  ¿e  Komisja 
Europejska  jest  cia³em  znacznie  mniej  czytelnym  i  znacznie  mniej przeœwietlanym ni¿ rz¹dy
krajowe ¢ ( Ryszard Legutko).  Euroko³choz  przy  wykluczeniu  prawd  moralnych i naturalnych 
d¹¿y  do  laicyzacji,   dlatego   te¿   przeœladuje   siê   Koœció³   Pana   naszego  przy  wielkim  te¿
zobojêtnieniu  na  pogromy  chrzeœcijan,  krzywdy  i  cierpienia ludzkie, gdzie oprawcy za nic te¿ 
maj¹  osobist¹  odpowiedzialnoœæ,  bo  przecie¿ nad nimi czuwa ob³udna poprawnoœæ polityczna.

S z a n o w n a   E k s c e l e n c j o   prowadz¹c  nadprzyrodzon¹  misjê  m¹  przy  okazji 
ods³oni³am  na  arenie  ca³ego  œwiata  na  pó³  gwizdka  duszpastersk¹ pracê Waszej Ekscelencji, 
która  za   nic  ma  s³u¿bowy  i  moralny  obowi¹zek  zaj¹æ  siê  duchowymi  moimi  przesy³kami, 
i  wyraŸnie  widaæ,  ¿e  Ksi¹dz  jest  niedouczonymi  i  niedoœwiadczonymi  kap³anem,  który  nie
sprosta³  zobowi¹zaniom,  które  wynikaj¹  z  przyjêcia tak odpowiedzialnej funkcji.  Nasuwa  siê
jasny  wniosek,  ¿e  Ksi¹dz  wspó³pracuje  ze  zmys³owymi  kap³anami  i  pewnie to wszystko tak
dzia³a,  ¿e  osoby  odpowiedzialne  za  przesy³ki  do  Papie¿a  Franciszka  nic  nie przet³umaczaj¹
i  zdecydowa³y  siê  nie  interweniowaæ  w  niczym  i  nie dopuszczaæ te¿ do tego, aby ktokolwiek
interweniowa³  w  tak  wa¿nej  sprawie.
 
 Na   mojej   ciernistej   i   mi³osnej   drodze   œwiêtoœci   wielokrotnie  by³o  mi  odbierane
cz³owieczeñstwo przez prowodyrów z³a,  którzy bezskutecznie odbierali mi godnoœæ, a zadawane
rany  ¿ycia  mego  wzmacnia³y  mnie  w  Ukrzy¿owanym,   który   jako  jedyny  zawsze  wspiera³
i  wspiera  mnie  w  tym  doczesnym  pielgrzymowaniu,   i   chwa³a   Jego  objawia  siê  w  mojej 
s³aboœci,   dlatego   te¿  prowadz¹c  tak  wielk¹  nadprzyrodzon¹  misjê  w  niczym  nie  ryzykujê,
bo  nad  wszystkim  ma  pieczê  Nieœmiertelny.  Jedynie  tylko  dziêki  Zbawicielowi otworzy³am
siê  na  ca³y  œwiat  czyli  wysz³am  z  w³asnych  ograniczeñ,  aby  poprzez  p r a w d ê  z  pomoc¹
Ukochanego  leczyæ  rany  nie  tylko  swoje,  ale  i  wrogów,  którzy  w  coraz  wiêkszym  stopniu
ulegaj¹  sekularyzacji  uczestnicz¹c   w   walkach   ideologicznych  i  politycznych  przy  “  braku
poszanowania  dla  ludzkiego  ¿ycia,   co   powoduje   codziennie   przerywanie   istnienia   wielu 
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niewinnych  istot,  których  krew  wo³a  do  nieba ” ( Papie¿  Franciszek ).   Jedynie  tylko  Bosk¹
mi³oœci¹,  która  przywraca  nam  pokój  i  spokój  ducha  mo¿na  zmieniæ owce Bo¿e, aby mog³y
one odbudowaæ swoj¹ nale¿yt¹ godnoœæ, dlatego te¿ trzeba kroczyæ drogami œwiêtoœci,  aby  móc
byæ wiernym œwiadkiem S³owa Wcielonego,  i  poprzez  Niego w Duchu Œwiêtym zdecydowanie 
i wielkodusznie przemawiaæ do pobratymców diab³a,  aby  mogli  oni  przemieniæ  siê  z  pomoc¹ 
Chrystusowej  £aski. Dobrze zdajê sobie sprawê z tego, ¿e w wype³nianiu woli Nieœmiertelnego 
moje  si³y  s¹  niewyczerpalne,  poniewa¿  Pan  mój  nieprzerwanie  odnawia je w Sobie, i w Nim
z³ama³am   wszelkie   zasady   w   prowadzeniu   jakichkolwiek   dzie³   Bo¿ych  z  jednoczesnym
przedostaniem  siê  nawet  do  najgorszych  szamb  faryzeuszy,  aby udowodniæ im, ¿e cudzo³o¿¹
z  nieprawdami.   W   pos³uszeñstwie,   jak  i  w  pokorze  a¿  do  granic  najwiêkszego  heroizmu 
za  wstawiennictwem  Matki  Bo¿ego  ¯ycia Maryi wype³ni³am Dzie³o Jej Syna Jezusa Chrystusa
co  do  ka¿dej  litery  S³owa  Jego  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Jego  i  jak widaæ nie przygniot³y mnie 
¿adne  przeciwnoœci,  i  nikt  te¿  nie  zwyciê¿y³  i  nie zwyciê¿y mnie w Panu naszym, który i tak
wszystko  doprowadzi  do  szczêœliwego  koñca  jak nie za ¿ycia, to przynajmniej po œmierci mej.

S t w ó r c a   na  obraz którego zostaliœmy stworzeni i do którego w ca³ej pe³ni nale¿ymy,
jak  to  oznajmia  nam  Pismo  Œwiête,  w  którym  znajduje  siê  klucz niewyczerpanych skarbów
m¹droœci  Boskiego  Odkupiciela  odwiecznie  wybra³  mnie  do  szczególnych  zadañ wybieraj¹c
mi  takie  ¿ycie  jakie  chcia³,   abym  mia³a  do  wykonywania  woli  Jego,   w   zwi¹zku  z  czym
zawsze  odpowiadam na wezwania Jego,  które niejednokrotnie wykonywane by³y w uci¹¿liwych 
cierpieniach,  i  skoro  zosta³am  wezwana  po  imieniu,  aby  iœæ  za  Nim,  to  na  tej  zbawiennej
drodze    j u ¿    d a w n o    w y b a c z y ³ a m    swoim    oprawcom,   pesudodobrodziejom,   jak
i   pseudoprawnikom  przez   których  tak  bardzo  niesprawiedliwie  cierpia³am  bior¹c  przyk³ad
z  Ukrzy¿owanego,  który  przebaczy³  oprawcom  Swym. 

¯yjemy  w  œwiecie  niesamowitych  represji  najokrutniejszych  re¿imów,    które   broni¹
bezkrólewia  i  bezkarnoœci,  gdzie  przemoc psychiczna, jak i fizyczna s¹ na porz¹dku dziennym, 
i  gdzie  zabija  siê  chrzeœcijan  z  nienawiœci  do  wiary,   i   gdzie  te¿  nienarodzone  niechciane
dzieci   mordowane   s¹   w   aborcyjnych   holokaustach,   dlatego   te¿  w  tej  obecnej  Sodomie 
i  Gomorze  Ojciec  Niebieski  zes³a³  nastêpne  Dzie³o  Swe,   które   prowadzê  w  Nim,  aby  po 
raz  kolejny  przejrzeli  grzesznicy,  którzy  pozbawieni  mi³oœci  do  bliŸniego uwa¿aj¹ siê nawet
za  wierz¹cych,  ale  ich  wiara  bez  uczynków  jest  martwa,  tak jak martwe jest cia³o bez ducha 
( Jk 2, 26 ).  Ateiœci,  ludzie  z  ró¿nych  sekt  czy  te¿  wypaczonych  religii,  którzy  s¹  niechêtni
na   jak¹kolwiek   dobroæ   Bo¿¹   zdopingowali   mnie   swoimi  bezwartoœciowymi  i  bolesnymi
czynami  do  jeszcze  wiêkszej  pracy  w  winnicy  Mistrza  Niebieskiego,  abym  poprzez  Dzie³o 
Jego  mog³am  uderzyæ  w  nich  wszystkich,  które  przecie¿  ma  obudziæ ich zatwardzia³e dusze 
do   ¿ycia   wiecznego.   Gdybym   n i e   p i s a ³ a   o   niepojêtych   niezwyk³oœciach   na   mojej
drodze   œwiêtoœci,   to   nie   mia³abym   absolutnie   ¿adnych  szans  na  obronienie  Dzie³a  Pana
naszego,  bo  przecie¿  ono  jest  dzie³em  wybitnie  naukowym,  tak¿e w Ÿródle mi³oœci i prawdy 
Umi³owanego    musia³o    byæ    ono    wszechstronnie   opracowane   i   dopracowane  w  bardzo
zrozumia³ym  jêzyku,  aby  nie  budzi³o  ono  kompletnie  ¿adnych  zastrze¿eñ  i  w  pe³ni czasów 
by³o œwietlanym wzorem dla wszystkich zniewolonych wiêŸniów tego œwiata, którzy przebywaj¹ 
w  mrokach  zemsty,  nienawiœci,  k³amstwa  i  œmierci.
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S z a n o w n y   K s i ê ¿ e   A r c y b i s k u p i e   od  samego  pocz¹tku, gdy wesz³am na 
umi³owan¹  mistyczn¹  Górê  Karmel,   która   prowadzi  do  bezdennej  otch³ani  niezg³êbionych 
tajemnic  Trójcy  Œwiêtej,  to  oddana  jestem  bez  granic  Ojcu Niebieskiemu, a nie œmiertelnym 
istotom,  które  przecie¿ niejednokrotnie wprowadzaj¹ bliŸnich w najprzeró¿niejsze zniewolenia.
Poza   tym   œmiertelnicy  wiej¹  w  zale¿noœci  od  tego  jak  wiatr  powieje  i  boj¹  siê  wolnoœci 
ducha Najœwiêtszego,  w  zwi¹zku z czym boj¹ siê równie¿ stawiæ czo³o trudnym i d³ugotrwa³ym 
próbom   zwi¹zanych   z   dojœciem   do   rzetelnej   prawdy,    a    poniewa¿   w   g³êbokiej  wiêzi
z  Umi³owanym  prowadzê  sama  duchowe  Dzie³o  Jego,  w  zwi¹zku  z  czym  nie  dbam  o  to,
aby  przed  kimœ  dobrze  wypaœæ,  bo  za nic mam ten relatywistyczny œwiat, który nie reaguje na
niesprawiedliwoœæ,  która  wdar³a  siê  miêdzy innymi nie tylko do fikcyjnego ETPC, ale równie¿ 
i do Watykanu,  który ch³ostany jest silnymi wiatrami i burzami,  które pochodz¹ od zmys³owych 
ksiê¿y,  którzy  topi¹  siê  na  ³odziach  swojego  ¿ycia powoduj¹c agoniê Koœcio³a Pana naszego. 

Na   ludzki   ograniczony  rozum  ta  moja  nadprzyrodzona  misja  jest  taka  niemo¿liwa, 
tak  jak  niemo¿liwoœci¹  by³o,  aby  Bóg  w  Jezusie  Chrystusie  zst¹pi³  na  ziemiê,  aby poprzez
niemi³osiern¹  mêkê  i  œmieræ  Sw¹  zbawiæ  nas  wszystkich,  aby  nastêpnie  po   trzech dniach
zmartwychwstaæ,  tak¿e  jak  widaæ   dla   Boga   nie   ma   nic   n i e m o ¿ l i w e g o  (£k 1, 37),
dziêki  któremu  np.  Jonasz  wzbraniaj¹cy siê przed wykonaniem misji Bo¿ej uciekaj¹c na statku
zacz¹³  topiæ  siê,  ale  dziêki  Stwórcy  po³knê³a  go  ryba,   która   po   trzech  dniach  wyrzuci³a
go  z  wnêtrznoœci  ( Jon 3, 1 - 10 ).   Je¿eliby  ta  moja  nadprzyrodzona  misja  pochodzi³aby  od 
ludzi,   to   rozpad³aby  siê  ona  ju¿  dawno  tak  jak  wszystkie  rozwi¹zania  tajemnicy  Trójk¹ta
Bermudzkiego  do  tej  pory,  ale  to  wszystko  pochodzi  od Boga i nikt nie potrafi jej zniszczyæ,
bo  walcz¹c  z  ni¹,   to  ludzkoœæ  walczy³aby  z  Samym  Bogiem  ( Dz 5, 38 - 39 ),   co  dopiero 
oka¿e  siê  to  po  d³ugim  procesie  badawczym,  a  ja  mówiê  to  obecnie  póki jeszcze ¿yjê, aby 
póŸniej  nie  by³o  ¿adnego  zaskoczenia. 

Przesi¹kniêta    m¹droœci¹,    mi³oœci¹    i    pokor¹   Umi³owanego   na   najprzeró¿niejsze
sposoby  cierpiê  w  Nim  przy  jednoczesnym  realizowaniu  nadprzyrodzonej  misji  mej,   która
jest    z i a r n e m    œ w i ê t o œ c i    rzuconym   na   ca³y   zdemoralizowany   œwiat,   w   którym
oligarchowie  tej  zmiennej  i  przejœciowej  doczesnoœci  wœród  korupcyjnych  interesów  swych
szerz¹  niesprawiedliwoœæ  i  nierównoœæ  spo³eczn¹  robi¹c  wszystko,  abyœmy  byli ich ofiarami 
przemocy  i  bezprawia  uzale¿nionymi  od  ich  wynaturzonych  praw,   w  którym  prym  wiod¹: 
aborcja,  genderyzm,  eutanazja,  eksperymenty  na  embrionach  i  inne  wypaczenia. 

K  W   nadprzyrodzonej   misji   mej  w  ca³ej  pe³ni  oddana  jestem  transcendentalnemu 
Trójjedynemu  Bogu  i  to  g³oszê  w  duchowym  Dziele  Jego,   w   którym   absolutnie   nie  ma
¿adnych  dogmatycznych  b³êdów,   bo   ono   prowadzone   jest   w   odblaskach   Najœwiêtszego
za  wstawiennictwem  Niepokalanej,   przez   co   realizujê   apostolat   modlitwy,  ofiary,  pokuty 
i  cierpienia  solidaryzuj¹c  siê  z  ubogimi  i  cierpi¹cymi  owcami  Bo¿ymi miêdzy którymi brak 
jest  równoœci  spo³ecznej.   W   mojej   doczesnoœci   czasami  pojawia³y  siê  b³êdy,  ale  jedynie
w  stosunku  do  oceniania  danych  osób,  bo  jako  zwyk³y  œmiertelnik  jestem  omylna,  a  poza 
tym  najwiêksi  prorokowie  równie¿  siê  mylili,  gdy  dan¹ sprawê rozpatrywali jedynie w duchu
swym.   By³y   takie   wypadki,   ¿e   w   duchu   dan¹  osobê  dobrze  rozpatrzy³am,  ale  na  dan¹ 
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chwilê,  a  ta  osoba  za  jakiœ  czas  diametralnie  siê  zmieni³a  tak  jak  np.  bardzo  myli³am  siê 
do  najwa¿niejszego  naczelnika  Polski   pana   J a r o s ³ a w a   K a c z y ñ s k i e g o,   który  na 
oczach  ca³ej  Ojczyzny  z  wielkiego  patrioty  przekszta³ci³ siê w zdrajcê, który niewra¿liwy jest 
na  cierpienia  nienarodzonych  niechcianych  dzieci,  ale  bardzo  wra¿liwy jest na czarne marsze 
i  rozkazy  g³ównodowodz¹cych  z  Izraela  i  Brukseli. 

Do  pustelni  mej, któr¹ mam g³ównie w twierdzy duszy swej od czasu do czasu docieraj¹ 
odg³osy  od  ciemiê¿ców  tego  œwiata,  którzy  niszcz¹ latoroœle Pana naszego, który jest winnym 
krzewem  (J 15, 5)  i  te  odg³osy  z³oczyñców z³a czasami zak³ócaj¹ mi spokój ducha, w zwi¹zku
z  czym  Zbawiciel  nie  ma  tak  wyœmienitego  spoczynku  w  twierdzy  duszy  mej  i  jak  widaæ
daleko  duszy  mej  do  ca³kowitego  zjednoczenia  z  Umi³owanym,  który czasami daje jej ³askê,
¿e  przekracza  ona  wszystkie  mistyczne  szczeble,  aby  po  zakoñczonej  ³asce  znaleŸæ siê tam,
gdzie  by³a  poprzednio.   Poprzez  swoje  tak  liczne  cierpienia  fizyczne  jak  i  duchowe,   które 
otrzymujê z umi³owanej Rêki Boskiego Oblubieñca zosta³am w szczególny sposób uwra¿liwiona 
na  niewyra¿alnie  niewymowne  cierpienia  Jego,   dlatego   te¿   mog³am   odrobinê  skosztowaæ 
nieopisywalnego  bólu  i  mêczarni  Jego   w   chwilach   agonalnych   Jego  na  Œwiêtym  Krzy¿u 
Jego,  który  prowadzi  wszystkie  dusze  do  wiekuistego  zbawienia  w  Nim  Samym. W swojej 
bezradnoœci  i  s³aboœci  opatrzona  darami  Ducha Œwiêtego,  i  przyobleczona te¿ w nienasycon¹ 
Bosk¹  mi³oœæ  wspinam  siê  w  Ukochanym  do  Boskiego  poziomu  Jego,  do nadprzyrodzonej 
harmonii  Jego,   która   pozwala   duszy   mej   pojmowaæ   niepojêtoœci  Jego  niezrozumia³e  na 
poziomie  ludzkim  w  naszym  œwieckim  ¿yciu.  Trójjedyny  Bóg  da³ mi du¿o, dlatego te¿ du¿o 
wymaga  (£k 12, 48),   abym  w  œwiat³oœci  Jego  na  podstawie  prze¿yæ  duszy  mej  w  Boskim 
wymiarze  Jego  przekaza³a  chocia¿  niewielk¹  namiastkê  wieczystych  przybytków  Jego, które 
s¹  czêœci¹  niepojêtego  Królestwa  Jego.  W  tej  przemijaj¹cej  cywilizacji  k³amstwa  i  œmierci 
¡ wobec  pomyœlnoœci  cz³owieka  nawet  wrogowie  s¹  mu  przyjació³mi,  a w niepowodzeniach 
oddali  siê  nawet  przyjaciel ¢ (Syr 12, 9),  dlatego  te¿  na  naszych  drogach  krzy¿owych mamy 
byæ  wytrwali  jedynie  w  Panu  naszym,  który  nigdy  nie  zawiedzie  i  nie opuœci ¿adnej duszy, 
która  tak  bardzo  pok³ada  w  Nim  nadziejê.

Kilkanaœcie   lat   temu  w  wewnêtrznej  modlitwie  parê  razy  mówi³am  do  Oblubieñca
Niebieskiego,  ¿eby  dba³ o umartwiania me, bo ja tak specjalnie nie bêdê siê umartwia³a, chocia¿
by³  w  moim  ¿yciu  taki  okres, ¿e przez 11 lat jad³am gorzej jak pustelniczka zwi¹zana œlubami
wewnêtrznymi,   aby  œwiat  siê  nawróci³,  który  jeszcze  bardziej  tonie  w  sodomii  i  wówczas
ma³o  brakowa³o  mi,  abym  przed  czasem  zakoñczy³a  swoje  ¿ycie,  bo przecie¿ do organizmu
nie  dostarcza³am  odpowiednich  witamin.   W   ówczesnym   czasie   na  Florydzie  otrzyma³am 
dyspensê  od  z³o¿onych  wewnêtrznych œlubów, podczas których ksi¹dz prosi³ mnie, abym dba³a
o  swoje  zdrowie,  bo  i  tak  œwiata  nie  nawrócê.  W³aœnie  poprzez nadprzyrodzon¹ misjê sw¹,
dziêki  której  dusza  ma  ¿yje  na  g³êbokich  Boskich  wodach   p r a g n ê   chocia¿   minimalnie 
nawróciæ zniewolony œwiat,  który ¿yje w dobie niesamowitego kryzysu materialnego, moralnego 
oraz duchowego.  Obleczona  w  mi³osiern¹  zbrojê  Mistrza  Niebieskiego  wchodzê w Nim w te 
ziemskie  wypaczenia,  aby  to  wszystko  poj¹æ  w  Nim  i  m¹drze  te¿ przekazywaæ w Nim, aby 
pobudziæ  jak  najwiêcej  owiec  Bo¿ych  do  wejœcia  na  drogê  nawrócenia,  na  której  to mamy 
zapewnione  wieczne  ¿ycie  ( J 3, 16 ).   W   drodze  na  umi³owan¹  Górê  Karmel  odda³am  siê
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w  pe³ni Wszechmog¹cemu,  który  z  nieskoñczonego mi³osierdzia Swego wprowadza dusz¹ m¹ 
nie  tylko  w  nad  wyraz  grzeszne  sfery  doczesnoœci,   ale   i   nadprzyrodzonoœci,   tak¿e   mam 
zachowan¹   równowagê   w   pe³nieniu  tak  niezwyk³ego  duchowego  Dzie³a  Niebios,  podczas
pe³nienia  którego  dusza  ma  przy  poznawaniu  tych  tajemnic  coraz  bardziej  w Bogu wg³êbia
siê  w  nie.   Dusza  ma  w  czystoœci  i  pos³uszeñstwie  obejmuje  Boskiego  Oblubieñca  swego, 
który  jest  jedyn¹  jej  mi³oœci¹  i  to  mi³oœci¹  tak¹,   któr¹   ona   nigdy   nie  mo¿e  nasyciæ  siê, 
dlatego   te¿   ona   tak   bardzo   pragnie   byæ   ci¹gle  z  Nim,  co  w  przemijaj¹cej  doczesnoœci
w   œmiertelnym   ciele   jest   to   niemo¿liwe,   ale  przecie¿  nic  wiecznie  nie  trwa,   tak¿e  gdy 
ona  przejdzie  do  niepojêtej  nieœmiertelnoœci  Umi³owanego  na  wiekuiste  pozaczasowe czasy, 
to    n a r e s z c i e   u s p o k o i   s i ê   ona   w   Panu   swym,   który   tak   bardzo   ubogaca  jej 
¿ycie  duchowe  w  tym  chwilowym,  ziemskim  pielgrzymowaniu.

Na  mojej   ciernistej   i   mi³osnej   drodze   œwiêtoœci   w   jak   najwiêkszej   p o k o r z e 
pracujê   dla   Wszechmocnego   czyli   ¿yjê  tylko  dla  Niego  i  Koœcio³a  Jego,  i  dziêkujê  Mu 
za  wszystkie  duchowe  prezenty  oraz  za  cierpienia,  które  s¹  jeszcze  wiêkszymi  prezentami,
bo  one  bardzo  urodzajnie  wp³ywaj¹  na  duszê  m¹,  jak  i  ca³e  Dzie³o  Jego,  które w wielkiej
mi³oœci   Jego   prowadzê  w  Nim.    Wkrótce  dusza  ma  od³¹czy  siê  w  Oblubieñcu  swym  od 
przejœciowej  cielesnoœci  na  ca³e wiekuiste wieki, ale zostan¹ moje duchowe ksi¹¿ki napisane 
w  Ukochanym,   tak¿e   poprzez   nie   duch   mój   w  Duchu  Œwiêtym  bêdzie  przemawia³  do 
najprzeró¿niejszych  katów  i  oprawców,  jak i do owiec Bo¿ych,  które prze¿ywaj¹ niesamowite 
katusze   przez   tych  tymczasowych  masonów,  których  w  ¿yciu  przysz³ym  ich  dusze  znajd¹ 
siê   w   nieuniknionej,   wiecznej  rozpaczy  w  otch³aniach  swego  diabelskiego  “ przyjaciela. ”
Jestem  pewna  w  Panu  swym,   ¿e   po  mojej  œmierci  czêœæ  popleczników  z³a po zapoznaniu 
siê  z  moj¹  nadprzyrodzon¹  misj¹  zrezygnuje  z  potêpieñczej  drogi,   jak¹  krocz¹  w  szatanie 
i  zrozumie,  ¿e  maj¹  czuwaæ  jedynie  w  Bogu,   bo  przeciwnik  nasz  diabe³,  jak  lew  rycz¹cy 
kr¹¿y  szukaj¹c  kogo  po¿reæ  ( 1P 5, 8 ),  jak  to  podaje  nam  bardzo  dok³adnie  Pismo Œwiête.

Zmartwychwsta³y   Jezus   Chrystus   orzeŸwia  duszê  m¹  w  Sobie,   tak¿e   moc   Jego
nieustannie   sp³ywa   na   ni¹,   w   zwi¹zku   z  czym  ona  w  ka¿dej  sekundzie  odnawiana  jest 
w  Nim,   i   równoczeœnie   przemieniona   w   Niego   odpoczywa   w   Nim.  Boski   Odkupiciel
wprowadzi³   duszê  m¹  w  Paschalne  Misterium  Swe,  aby  mog³a  ona  przyoblec siê w mi³oœæ 
i   m¹droœæ  Jego,   która   pozwoli   jej   poznawaæ  i  kosztowaæ  niepojêtoœci  Jego  w  bezkresie 
nieskoñczonoœci  Jego.  W  œwiecie  mi³oœci  i  wolnoœci  Kap³ana  Niebieskiego  wszystko tryska 
¿yciem  i  radoœci¹  Jego,   ¿e   to    nie   sposób   przekazaæ  ograniczonym,  ziemskim  jêzykiem, 
i   ten   duchowy   œwiat  zaczyna  siê  ju¿  wewn¹trz  nas  za  ¿ycia  naszego,   a   póŸniej  jest  on 
przed³u¿eniem  dla  zbawionych  dusz,  ale  ju¿  w  wiekuistym  Niebie.

 S z a n o w n y    K s i ê ¿ e    A r c y b i s k u p i e   dawniej   latami  w  wielkim  ukryciu
za  wstawiennictwem  Najœwiêtszej  Dziewicy  Maryi  pod  wp³ywem  Ducha  Œwiêtego  w  Panu
naszym  prowadzi³am  duchowe  Dzie³o  Niebios,  a  od  momentu  za³o¿enia strony internetowej 
prowadzê   je   na   oczach   ca³ego   zniewolonego  œwiata  i  w  dobie  internetu  bardzo  jest  mi
pomocny  m ó j   p r o f i l,   na   którym  dokumentujê  nie  tylko  wa¿niejsze  moje  komentarze,
które umieszczam na tak licznych kana³ach na YouTube, ale równie¿ pilne wiadomoœci zwi¹zane
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z  wype³nianiem  woli  Bo¿ej.  Tak to by³o odwiecznie zaplanowane, aby ludzkoœæ mia³a ³atwoœæ
w   zapoznaniu   siê   z   moj¹   duchow¹   misj¹,  bo  przecie¿  bez  ¿adnego  has³a  wchodzi  ona
zarówno  w  moj¹  stronê  internetow¹,  jak  i  profil,   tak¿e   powoli   œwiat   poznaje   nieudolne
narzêdzie  Bo¿e, które zosta³o powo³ane do tak wielkich duchowych spraw, które s¹ niesamowit¹
mistyczn¹  eksplozj¹  nie  tylko  dla  zwyk³ych  œmiertelników,  ale  i  dla ca³ego duchowieñstwa. 
W  duchowym  Dziele  Niebios  dusza ma jest w wielkiej za¿y³oœci i bliskoœci z Nieœmiertelnym,
i  podczas  umieszczania  moich  komentarzy  na  YouTube jestem duchem równie¿ blisko owiec
Bo¿ych,  które  niejednokrotnie  nie  maj¹  w  sercu  swym  Trójjedynego  Boga,  tak¿e  na  miarê 
swoich   mo¿liwoœci   wykorzystujê   talenty   Bo¿e,    aby    przybli¿yæ    innowiercom    prawdê,
sprawiedliwoœæ  i  królestwo  Bo¿e,  które przecie¿ jest poœród nas  (£k 17, 21).  Ca³y czas idê na
¿ywe  spotkanie  ze  Zmartwychwsta³ym,  dlatego  te¿  przesi¹kniêta  jestem  Nim Samym i mam
niezmiern¹  ³atwoœæ w  pisaniu o sprawach Jego, które przecie¿ przekazujê jedynie pod wp³ywem
Ducha  Œwiêtego  i  te  niepojête  sprawy  Jego, jak i mi³oœæ do Niego pragnê wykrzyczeæ na ca³y
zdemoralizowany  œwiat,   a   w   tym   pomaga   mi  prowadzenie  mojej  nadprzyrodzonej  misji,
w  której  z  ma³ego  ziarna  opartego w Chrystusie o mistyczn¹ cyfrê 44  (o tej mistycznej cyfrze
ju¿ sporo pisa³am)  wzrasta  winny  owoc  dla  Królestwa  Bo¿ego  na  Chwa³ê  Niebios.

Duch   Prawdy  i  Mi³oœci   prowadzi   mnie   do   odwiecznej   prawdy,   dlatego  te¿  ca³e 
swoje  odwieczne  powo³anie  przekazujê  w  prawdzie,   bo   tylko   prawda  Bo¿a  nas  wyzwala 
( J 8,  32 )  i  w  niej  dusze  nasze  dosiêgaj¹  zbawienia  w  Panu  naszym,   który   przecie¿  daje 
nam  ¿ycie  wieczne  ( J 10, 28 ).  Boski  Odkupiciel  bardzo  dobrze  wie,  ¿e dusza moja pragnie 
ze  œmierci  od  razu  przejœæ  do  ¿ycia  wiecznego,   dlatego  te¿  najprzeró¿niejszymi  udrêkami, 
osch³oœciami  i  przeciwnoœciami  umacnia  j¹  w  Sobie,   aby  w  mi³osnych  cierpieniach  nigdy 
nie  zniechêca³a siê ona,  bo  tak  jak  zbawienie  œwiata  przysz³o  przez  niesamowite  cierpienia, 
tak  i  ka¿de  Dzie³o  Jego  musi  przejœæ   przez   niewyra¿alny   tygiel   cierpienia,  aby  wszyscy 
wiedzieli,  ¿e  to  jest  Dzie³o  tylko  i  wy³¹cznie  Jego.  Jestem  mocna  w Panu swym si³¹ potêgi 
Jego  ( Ef  6, 10 ),  i  w  moim  odwiecznym  powo³aniu  w  radoœci  i  mi³oœci  zwyciê¿ê  w  Nim 
na  wiekuist¹  Chwa³ê  Jego,  chocia¿by  po  œmierci  swej.

S z a n o w n a   E k s c e l e n c j o   najwy¿sza   ju¿   pora,  aby  surowa  i  osch³a  Wasza
Ekscelencja  wysz³a  z  tego  zmys³owego  bagna,  które  zmuszona  by³am  oskar¿yæ, bo przecie¿
w   œwiecie   Ksiêdza   nie   szanuje  siê   moich  tak  licznych  14 - letnich  przesy³ek  w  sprawie
duchowego  Dzie³a  Niebios,  i  niech  ju¿  wiêcej   poprzez  biernoœæ  nie upokarza Ksi¹dz mojej
nadprzyrodzonej  misji,  tak¿e  ¿yczê  Ksiêdzu nabycia wra¿liwoœci i zaanga¿owania w sprawach
Bo¿ych  i  wzniesienia  siê  na  szczyty  wielkiego  heroizmu,  i  aby  w  koñcu Ksi¹dz popisa³ siê 
swoj¹  duchow¹  wiedz¹,  która  przesi¹kniêta  by³aby wielkimi duchowymi wartoœciami.  Jestem 
œwiêcie przekonana, ¿e wczeœniej czy póŸniej zwyciê¿y dobro,  tak¿e   c z e k a m   na   rzeczow¹ 
odpowiedŸ,   która   mówi³aby   o   nadaniu   biegu   sprawie.   Do   listu   do³¹czam   kopiê   listu
skierowanego  do  Ojca  Œwiêtego  Franciszka 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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