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W a t y k a n   

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !  
Droga  Eminencjo,  Boski  Odkupiciel  i  Zbawiciel  w  sposób okrutny zosta³ umêczony

i   zabity  przez  naród  wybrany,  a  nastêpnie  zmartwychwsta³,  a  wszystko  to  uczyni³  dla  nas
z   woli  Ojca  Przedwiecznego  i  spe³ni³  Dzie³o  Swe  do  samego  koñca,   wiêc  ja  córka  Jego 
urodzi³am  siê  w  takich  czasach,   ¿e   muszê   daæ   prawdê  o  Nim  poprzez  swoje  odwieczne 
powo³anie,  dlatego  te¿  piszê  ponownie  do  Waszej  Eminencji,  aby  by³  ju¿  wszczêty  proces
badawczy  nadprzyrodzonej  misji  mej,  bo  tego  wymaga  ode  mnie  mój  Niebieski  Pan, tak¿e
Dzie³o  Jego,   które   prowadzê   w   Nim   muszê   równie¿  spe³niæ  do  samego  koñca,  jak  On
spe³ni³  Swe. 

 Na  ma  dla  mnie  nic  dro¿szego  na  tym  zniewolonym  œwiecie nad wolê Bo¿¹ i ufam, 
¿e  Boski  Oblubieniec  nie  pozwoli  mi  w  tym  uczuciu  os³abn¹æ  i bêdzie mnie podtrzymywa³ 
do   koñca   ¿ycia   mego  ( Aniela   Godecka ),    tak¿e   w   Ukochanym   nie   spodziewam   siê,
¿e  kiedykolwiek  bêdê  wolna  od  walki  w  Imiê  Jego,  tym  bardziej,  ¿e  z  wielkiej mi³oœci do
Niego  pe³niê   umi³owan¹   wolê   Jego  i  wszystko  te¿  zniosê  dla  Niego,  aby  we  wszystkim
zadowoliæ  tylko  Jego  oraz  Matkê  Jego,  Maryjê.

Jako  duchowa  córka  Kap³ana  Niebieskiego  jestem  nad  wyraz zapalona mi³oœci¹ Jego,
tak¿e  ¿adne  poœwiêcenia,  choæby  najwiêksze  wraz  z  utrat¹  ¿ycia  s¹  niczym,  bo  tam, gdzie
jest   mi³oœæ,   nie   mo¿e   byæ   trudu,   a   je¿eli   jest   trud,   to   go   mi³uje  siê,  jak  to  wiedz¹
wszystkie  oddane  owce  Panu  naszemu,   i   o   czy  te¿  pisz¹  na  ten  temat  wszyscy  Mistycy, 
a  poniewa¿  zdajê  sobie  sprawê  z  tego,   ¿e  sprawy  Bo¿e  nie  od  razu  dochodz¹  do  skutku, 
w   zwi¹zku  z  czym  pokornie  i  z  wielk¹  cierpliwoœci¹  pozwalam  mówiæ  i  dzia³aæ  Stwórcy
poprzez   mnie   do   ca³ej   ludzkoœci   maj¹c   ca³y  czas  wielkie  staranie  o  Dzie³o  Jego,  które
odwiecznie  by³o  przeznaczone  na  duszê  m¹.

Tak  jak  zbawienie  œwiata  przysz³o  przez  niesamowite  cierpienie,  tak  i  ka¿de Dzie³o
Nieœmiertelnego  musi  przejœæ  przez  niewyra¿alny  tygiel  cierpienia,   aby   wszyscy  wiedzieli, 
¿e  to  jest  Dzie³o  tylko  i  wy³¹cznie  Zmartwychwsta³ego, tak¿e na tej ziemi wygnania rozpiêta
na  zbawczym  Krzy¿u  Chrystusowym  nie  dziwi  mnie walka z ustawicznymi przeciwnoœciami,
które  s¹  nic  nie  warte  w  porównaniu  z  przysz³¹  Chwa³¹  Pana naszego. Ukrzy¿owany nigdy
nie  skar¿y³  siê  na  krzy¿owników,   lecz   im   b³ogos³awi³,   tak  i  ja   b³ogos³awiê  tê  ciszê  od
Waszej  Eminencji  na  duchowe  przesy³ki  me,  bo  przecie¿  Dzie³o  Wszechmocnego  jest  nad
wyraz  trudne,  i   aby   ono   by³o   zatwierdzone   przez  Koœció³,  to  muszê  je  dobrze  obroniæ,
a  poniewa¿  moje  duchowe  ksi¹¿ki  nie  s¹  czytane,   dlatego  te¿  zmuszona  jestem  broniæ  je 
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za  pomoc¹  listów,  które  wysy³a³am  i  wysy³am  do  duchowieñstwa,  bo  przecie¿  nie  szukam
tutaj  zadowolenia  swego,  ale  jedynego  zadowolenia  Bo¿ego. 

Trzeba   o   tym   wiedzieæ,   ¿e  ¡  najlepsza  modlitwa  -  zgadzanie   siê   z   wol¹  Bo¿¹, 
najlepsza  pokuta  -  ciche  poddanie  siê  woli  Bo¿ej,  najlepsza  mi³oœæ - wierne spe³nianie woli
Bo¿ej ¢ (Œwiêta  Urszula  Ledóchowska),  tak¿e  w  moim  g³êbokim,  mistycznym  ¿yciu  jestem 
niez³omn¹   uczennic¹   mi³osiernego   Pasterza   Niebieskiego,    która    niestrudzenie   d¹¿y   do
wype³nienia  woli  Jego,  dlatego  te¿  poœwiêci³am  siê  ca³kowicie  Ukochanemu,  aby  stanowiæ 
w  Nim  nierozerwaln¹   jednoœæ  (J 17, 21)  w  Jego odwiecznym Ÿródle pokoju i mi³oœci. Pragnê 
¿yæ   jedynie  w  œwietle  Ojca  Przedwiecznego,  który Samym Sob¹ oœwieca ka¿dego cz³owieka,
i   przemieniona   przez   Ducha   Œwiêtego   kontemplujê   bolesn¹   mêkê   Ukrzy¿owanego,  jak
i  wszystkie  tajemnice  Jego,  które  zosta³y  objawione  w  prawdach  Ewangelii  Jego. 

Jako  dusza  wybrana  z  wielu  powo³anych  ju¿  dawno  nie  mam  woli swej, tak¿e wola 
Bo¿a   króluje   w   sercu   mym,   jak   i   w   duszy   mej   czyli   we   mnie,  i  skoro  przebywam 
z  Ukochanym,  co  jest  najwiêkszym  skarbem,  to  wiadomo,   ¿e  mam  niezmiernie  u³atwione 
¿ycie,  bo  przecie¿  w  Nim  wszystko  jest  ³atwe.  W  moim   odwiecznym   powo³aniu   kieruje 
i  niesie  mnie  ³aska  Tójjedynego  Boga,   tak¿e   podda³am  siê  jej  wp³ywowi,   i   dziêki  temu 
dusza  moja  nie  reaguje  ju¿  na  udrêki  i  niezadowolenia,  a  ja  równie¿  nie  myœlê  o  wadach 
swych,   ani   te¿   nie  pogr¹¿am  siê  w  smutku,   kiedy  napotykam  przeciwnoœci,  bo  przecie¿ 
pogr¹¿ona  jestem  w  Oblubieñcu  swym.   Tak   szczerze   mówi¹c   D z i e ³ o    B o ¿ e,    które 
prowadzê   jest   ponad   si³y   me   i   nikt   mi   w   tym   nie   zaprzeczy,  bo  przecie¿  wiadomo, 
¿e   jestem  nêdz¹  i  nicoœci¹,  i  sama  z  siebie  nic  bym  nie  uczyni³a  przy  swojej  bezsilnoœci 
do   niepojêtych  tajemnic  Pana  naszego,   bo  w  zmys³owych  ciemnoœciach  diabe³  sprzysiêga
siê   przeciwko   nam,   tak¿e   prze¿ywamy   jedynie   wiele   mêk,   lêków   i   bojaŸni,   które  s¹ 
równoznaczne  z  mêkami  piekielnymi.  Mimo, ¿e  jestem  nicoœci¹  nad  nicoœciami,  ale  nicoœæ
i   nêdza  ma,  a  przede  wszystkim  grzechy  me  nie  zniechêci³y  Trójcy  Œwiêtej  do ³askawego 
spojrzenia  na  mnie  i  wybrania  duszy  mej  do  tak  wielkiej  nadprzyrodzonej  misji,  która jest 
skierowana  do  wszystkich  owiec  Bo¿ych,  które  obra¿aj¹  Pana  naszego myœlami nieczystymi 
czy  te¿  œmiercionoœnymi  czynami.

Z   pomoc¹   mi³osiernego   Oblubieñca   Niebieskiego   odpowiedzia³am   na  wezwanie 
czasu  i  odciê³am  siê  od  œwiata,  aby  w  heroicznej modlitwie i pokucie przekazywaæ wszystko 
to,   co   dzieje   siê  z  duszami   po   przekroczeniu   progu  œmiertelnego  na  podstawie  prze¿yæ 
duszy  mej,   która  w  Bogu  opuszcza  cia³o  podczas  mistycznych  nocy  w  po³¹czeniu  z  moj¹ 
drog¹  œwiêtoœci.  Nie   mo¿na   lekko   czy  te¿  bezmyœlnie  traktowaæ  wa¿nych  spraw  Bo¿ych, 
dlatego  te¿  w  moim  odwiecznym  powo³aniu  znajduje  siê  du¿a  dokumentacja,   która  ci¹gle 
jest  uzupe³niona  nowymi  faktami,   bo   przecie¿   moje  mistyczne  ksi¹¿ki  musz¹  byæ  bardzo 
wnikliwie  sprawdzone  pod  wzglêdem  teologicznym,  w  których  ma  jaœnieæ  moc Bo¿a, tak¿e 
wszystko  muszê  napisaæ  i  dopracowaæ  za  ¿ycia  swego, aby nikt nie pos¹dzi³ mnie o rzekom¹ 
nadprzyrodzon¹  misjê,  któr¹  niby  prowadzê  w  Imiê  Bo¿e.

Mi³osierne    ³aski    Przewodnika    Niebieskiego   wprowadzi³y   niegodn¹   duszê   moj¹ 
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w  niepojête  i  wspania³omyœlne  sfery  Jego,   które   znajduj¹   siê   poza   nasz¹   zmys³owoœci¹ 
i   s¹   wprost   nie   do  przyjêcia   przez   zwyk³ych   i   grzesznych  œmiertelników.  Dusza  moja 
niezmiernie   ceni   sobie   d a r y   B o ¿ e,   którymi    jest    tak    czêsto   obdarowywana   przez 
Boskiego   Oblubieñca   i   nie   mo¿e  wprost  nadziêkowaæ  siê  Jemu  za  tak  wiele  ³askawoœci 
ze  strony  Jego,  który  odwiecznie  wybra³  j¹  do  tak  wielkich  godów  Swych,  mimo,  ¿e  ona 
niczym  nie  zas³u¿y³a  sobie.   Wszechpotê¿ny   Stwórca   ca³ego   Wszechœwiata  nieprzerwanie 
obmywa  duszê  moj¹  z  jej  grzechów  i  czyni  j¹  godn¹  widoku  Swego,   aby  ona  mog³a  ju¿ 
tutaj   na   tej   grzesznej   ziemi   kosztowaæ   tê  niepojêt¹  s³odkoœæ  i  pojmowaæ  m¹droœæ  Jego 
oraz,   ¿ebym   mog³a   tê   niewielk¹   namiastê   tajemnic   Jego   przekazaæ   potomnym,  mimo, 
¿e  ona  jest  nieopisywalna,  bo  przecie¿  nie  mieœci  siê  w  formach.

W   g³êbokiej   pokorze   dusza  moja  zanurza  siê  w  Panu  swym,   któremu  zawierzy³a
we  wszystkim,  tak¿e  ona  jest  w  drodze  do  Ukochanego,  który   jest   jedynym   Ÿród³em  jej
si³y,   dlatego   te¿   nie   zwa¿am   na   swoje  dolegliwoœci,  ani  te¿  na  przeciwnoœci,  bo  moc¹ 
Chrystusa   poprzez   Ró¿ê   Mistyczn¹,  Maryjê  wype³niê  wolê  Jego  wzglêdem  duszy  mej  na 
wiekuist¹  Chwa³ê  Niebios.

Najbardziej  ceniê  sobie  samotnoœæ  i  obcowanie  z  Bogiem,   i   zawsze   od   stworzeñ
wracam  do  siebie,  gdzie  wewn¹trz  duszy  mej  czeka  na  mnie Jedyny Oblubieniec Niebieski, 
który   uczy   mnie   M¹droœci   Swej,   i   z   którym   coraz   bardziej   jednoczê  siê.   Pos³usznie 
s³ucham  tylko  g³osu  Boga  i  za  przyczyn¹  Ducha  Œwiêtego  wesz³am   w   g³êbiê   K r z y ¿ a, 
aby  mieæ  pe³ny  udzia³  w  misterium  Chwalebnego  Krzy¿a  Zmartwychwsta³ego  Jezusa.  Jeœli 
chcê  byæ  pierwsza,   to  muszê  byæ  ostatnia  we  wszystkim  i  s³ug¹  wszystkich  ( Mk  9,  35 ), 
a  poza  tym  mam  patrzeæ  na  prawdê  Bo¿¹  z  wielk¹  mi³oœci¹,  i  ¿ycie  moje  sk³adaæ siê  ma 
z  jednej  myœli,  jednej  mi³oœci,  mi³oœci  Bo¿ej.

Kap³an  Niebieski  zanim  pos³a³  mnie  miêdzy  wilki  doczesnego  œwiata,   to  najpierw
pob³ogos³awi³  mnie,   a  nastêpnie  nieprzerwanie  koronowa³  mnie  przede  wszystkim  poprzez
cierpienia  duchowe,   aby   dusza   moja   wypalona  w  tyglu  cierpienia  i  mi³oœci  Jego  nabra³a
cech  Jego,  i  abym  by³a  jak najlepiej przygotowana do duchowego Dzie³a Jego. Wszechmocny 
broni  Dzie³a  Swego,   które   prowadzê   z   woli   Jego,   tak¿e   nie   zwa¿am   na  przemijaj¹ce
cierpienia  i  pora¿ki,  i  walczyæ  bêdê  a¿  do  ostatniego  tchu,  aby  wype³niæ  swoje  odwieczne 
powo³anie,  w  którym  jedynie  mogê  spe³niæ  siê.   Ka¿dy   kolejny   dzieñ   zbli¿a   mnie  coraz 
bardziej   do  brzegu  wiecznej  szczêœliwoœci,   dlatego   te¿  dziêkujê  Boskiemu  Oblubieñcowi, 
¿e  po  tak  wielu  trudach  w  koñcu  dokona³  On  ca³kowitej  przemiany we mnie,  ¿e w obecnej 
dobie  czasu  dusza  moja   jako  oblubienica   Jego   mo¿e  w  ³askach   Jego  kosztowaæ  mi³oœci 
Jego,  która  jest  zupe³nie  obca  dla  tego  zdeformowanego  przez  grzechy  œwiata.

W  niepojêtym  Majestacie  Najwy¿szego   duchowe   ogniste   gromy,   które  spadaj¹  na
duszê  czy  te¿  na  g³owê  m¹  maj¹  moc  lecznicz¹,   bo   przecie¿  one  przemieniaj¹  duszê  m¹ 
w  Ukochanego,   tak¿e   ona   zalana   ca³ym   Umi³owanym  pogr¹¿ona  jest  tylko  w  Nim.   Na 
swojej   drodze   œwiêtoœci   oparta   jestem   wewnêtrznie   jedynie  na  Oblubieñcu  swym,  który
w  ka¿dym  momencie  jest  ze  mn¹  i  czyni  ze  mn¹,  jak  i  z  dusz¹  moj¹  wszystko to, co Mu 
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podoba  siê,  tak¿e  duch  mój  zawsze  jest  rozradowany  w  Panu  swym.   Rozpalona   mi³oœci¹ 
do   Wszechpotê¿nego   w   pos³uszeñstwie  i  pokorze   przechodzê   czas  próby  i  doœwiadczeñ
w  tym  doczesnym  pielgrzymowaniu,  aby  w  wiecznej szczêœliwoœci dusza moja mog³a zatopiæ 
siê  w  Panu  swym.

S³owo   Wcielone,   które   duszê   m¹   poci¹gnê³o   do   wy¿szego,   wielowymiarowego
œwiata  ods³ania  jej  tajemnice  Swe   i   to   do  samej  ich  g³êbi,   gdy  podczas  snu  ona  opuœci 
w  Nim   cia³o,   tak¿e   wówczas   ona   przeobra¿ona   w   Niego   wch³ania   niepojêtoœci    Jego
mi³oœci¹  Jego.   Tak   na   marginesie   dodam,   ¿e   w   takich   niepojêtoœciach   niewidzialnego 
œwiata,  gdy  dusza  ma  lewituje  w  Panu  swym,   to  ona  rozpalona  mi³oœci¹  Jego  swobodnie
zachowuje  siê  w  wiekuistych  prawdach  Jego,  natomiast,  gdy  kiedyœ  mia³am  wizje cielesne, 
o  których  ju¿  pisa³am,   to  sytuacja  by³a  diametralnie  inna,   bo  w  tego  typu  ³askach,  kiedy 
by³am  pora¿ona  œwiat³em  Najwy¿szego,  to  jedynie  dziêki  ³asce  Bo¿ej  ledwo przetrzyma³am 
te  nadprzyrodzonoœci,  które  w  sposób  widzialny  wkroczy³y  w  moj¹  doczesnoœæ.

W  zjednoczeniu  z  Umi³owanym   dusza   moja  jest  niewyra¿alnie  swobodna  i  wolna,
bo   przecie¿  ona  przebywa  w  najczystszej  mi³oœci  Pana  swego,   który  jest  drog¹  i  prawd¹
¿ywota  wiecznego,  co  mamy  zapewnione  to  w  Piœmie  Œwiêtym.  

Dusza   moja   jest   oblubienic¹  Boskiego  Oblubieñca,   który  dosyæ  czêsto  zalewa  j¹
niepojêt¹  radoœci¹  i  mi³oœci¹  Sw¹,  ¿e  nie  sposób  opisaæ  to,  dlatego  te¿,  gdy  ona przebywa 
w  Ÿródle  mi³osierdzia  Jego  w  ciele  czy  te¿  poza  cia³em,  to  staram siê  z  pomoc¹  Gwiazdy 
Morza,   Maryi,   która   nic   nie   odmawia   mi,   przekazaæ   to   wszystko   w   Panu  swym  dla 
wszystkich  pokoleñ,  aby  ludzkoœæ  wiedzia³a,  co  prze¿ywaj¹  dusze,  gdy w ca³ej pe³ni zatrac¹ 
siê  w  mi³oœci  Wszechmocnego.  Bez  granic  oddana  jestem  Dzie³u  Bo¿emu, które odwieczne 
by³o   przeznaczone   na   duszê  m¹,   tak¿e   za   nie   odda³abym   ¿ycie   i   jestem   nad   wyraz 
szczêœliwa  w  Oblubieñcu  swym,   gdy   w³aœnie   piszê  w  Imiê  Jego,  bo   gdy   nie   piszê,   to 
równie¿  odczuwam  obecnoœæ  Pana  swego,  ale  w  nieco  mniejszym  natê¿eniu, tak jakby moc 
Jego  by³a  nieco  s³absza,  co  jest  zrozumia³e,  ¿e  wiêcej  mocy  i  œwiat³a  Jego potrzebujê przy 
przekazywaniu  niepojêtych  spraw  Jego.

Kap³an  Niebieski,   który   bezpoœrednio   kieruje   mn¹   poprzez  w³aœnie  fizyczne  czy 
te¿  duchowe  cierpienia,  przeciwnoœci  i  najprzeró¿niejsze  przeœladowania  przygotowa³  duszê
moj¹,   ¿e   w   koñcu  sta³a  siê  ona  ofiar¹  ca³opaln¹  i  z  ka¿d¹  chwil¹  staje  siê  doskonalsza, 
tak¿e   duch  mój   hartuje  siê  w  cnotach  Jego.  W  cierpieniach   czy   te¿   w   pomyœlnoœciach 
zawsze  otrzymujê  du¿o  œwiat³a  od  Pana  swego,  z  którym  nieprzerwanie  ³¹czê siê i z wielk¹ 
radoœci¹   wielbiê   Go,    bo   przecie¿   On  jest  dla  duszy  mej  i  serca  mego  jedyn¹  mi³oœci¹ 
i  odpocznieniem.

Z  Boski   Nauczyciel   najlepiej  wie,   co   le¿y  mi  na  sercu  i  na  duszy,  tak¿e  dziêki
odwadze  i  sile  Jego  z  jak  najwiêksz¹  szczeroœci¹  pe³niê  wszystko  to, co On ¿ad¹ ode mnie, 
dlatego  te¿  nie  spocznê  dopóki nie rozpocznie siê proces badawczy Dzie³a Jego w Kongregacji
Nauki  Wiary,  aby  prawda  wiekuista mog³a zwyciê¿yæ w Nim. £aska Bo¿a nieustannie wspiera 
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mnie,  tak¿e  dusza  ma  jest  pe³na  Pana  swego,   a   to,   ¿e  zdrowie  trochê  mi  szwankuje,  to 
absolutnie  nie  ma  najmniejszego  znaczenia,  bo przecie¿ swoje odwieczne powo³anie realizujê
w  duchu  mi³oœci  ducha  duszy  mej, który jest przesi¹kniêty Duchem Œwiêtym, i z pomoc¹ Jego 
mogê z  ³atwoœci¹  przekazywaæ  g³êbiê  bezdennego  oceanu  mi³osierdzia  Pana  naszego,  które 
rozprzestrzenione   jest   w   ca³ym   Wszechœwiecie.  W  godzinach  ³aski  Umi³owanego,   kiedy
jestem  przeistoczona  mi³oœci¹  Jego  rozwa¿am  dobrodziejstwa  Jego,   i  te  przeb³ogie  chwile 
odpocznienia  w  Nim  daj¹  mi  si³ê  Jego  do  walki  w  Imiê  Jego,  która  na wskroœ przepojona 
jest  jedynie  mi³oœci¹  Jego,  dlatego  te¿  wszystko  wykonujê  z  jak  najwiêksz¹  stanowczoœci¹ 
i  starannoœci¹  dla  Niego.

Na   swojej   drodze   œwiêtoœci   jestem   pos³uszna   tylko   Oblubieñcowi  swemu,  który
poprzez  nieprzerwane  ³aski  Swe  wprowadzi³  duszê  m¹  w  niezg³êbione  zamiary  Swe,  tak¿e 
niejednokrotnie  ona  przebywa³a  w  Nim  w  przepaœci  grzechów  ludzkich,  jak  i  w  przepaœci 
mi³oœci  Jego,   dlatego   te¿   rozpalona   mi³oœci¹   Jego   ¿yje   ona  w  œcis³ej  za¿y³oœci  jedynie 
tylko  z  Nim.  W  swojej  nadprzyrodzonej  misji  liczê  tylko  na  Boskiego Oblubieñca, i wiem, 
¿e   dobrnê   szczêœliwie   do   wyznaczonej   odwiecznie  mety,   bo  przecie¿  Ukochany  uczyni³ 
mnie   zdoln¹   do   wykonywania   Dzie³a   Swego,   tak¿e   On   daje   mi   moc  Sw¹   do  walki, 
i  w  walce  tego  doczesnego  œwiata  w  szczególny  sposób  broni  mnie,   a   poza   tym  poucza 
mnie  wewnêtrznie,   co   mam   czyniæ,   tak¿e   jak   widaæ   pe³nienie   woli   Bo¿ej,   które  jest
jedynym  celem,  aby  dusza  zosta³a  zbawiona,  jest  niezwykle  ³atwe  w  Panu  naszym.

Wed³ug  wszystkich  Mistyków  i  Mistyczek,  którzy  byli  jednoczeœnie  Œwiêtymi,  i  co
samo  to  doœwiadczy³am,  ¿e  im  bli¿ej  szczytu  mistycznej  Góry  Doskona³oœci,  to  tym  idzie
siê  coraz  l¿ej  i  pisze  siê  te¿  z  ³atwoœci¹  w  Imiê  Oblubieñca  Niebieskiego,   i  ju¿  w  takim 
stadium  dojrza³oœci  duchowej  dusze  kieruj¹ siê jedynie mi³oœci¹, m¹droœci¹ i dobroci¹,  a poza 
tym  bezgranicznie  ufaj¹,  ¿e  nieskoñczone  mi³osierdzie  Pana  naszego  doprowadzi  ich  dusze 
do  niepojêtej  m¹droœci  i  piêknoœci  Ojczyzny  Jego. 

Moje   pisanie   jest   a d o r a c j ¹   Najœwiêtszego,  który   jest   Opok¹  ca³ej  ludzkoœci, 
dlatego  te¿  w  pokorze,  mi³oœci  i  prawdzie  przekazujê  swoje  mistyczne  ¿ycie  na tle obecnej 
epoki,  w  której  przysz³o  mi  ¿yæ,   gdzie  decydenci  bezprawia  skrywaj¹  prawdê,  manipuluj¹ 
spo³eczeñstwem,  jak  i  pozoruj¹  bezpieczeñstwo  narodów  oraz  jawnie  rezygnuj¹  z  wolnoœci 
Bo¿ej.  Jestem  mocna  w  Chrystusie  z  woli  którego  zaanga¿owa³am  siê  w  sprawy  Koœcio³a 
i  œwiata,  dlatego  te¿  jako  mistyczna  córka  Jego  zawsze  s³ucham  tylko  Jego,  tak¿e  zawsze 
d¹¿ê  do  tego,  co  jest  w  Niebie.   Œwiêty   i   nieœmiertelny   Najœwiêtszy  tak  bardzo  ubagaca 
moje  szare,  ziemskie  ¿ycie,  ¿e  dusza  ma  nie  mo¿e  doczekaæ  siê  tej  chwili,   kiedy   bêdzie 
wyzwolona  z  wiêzów  œmierci,  aby  móc  przebywaæ  ju¿  na  ca³¹  wiecznoœæ  w  �ródle  Wody 
¯ycia  Wiecznego.   Ojciec   Niebieski   nape³nia   duszê  m¹  obecnoœci¹  i  mi³oœci¹  Sw¹,  tak¿e 
ona  czuje  siê  jakby  by³a  w  Przedsionku  Nieba,  ale  przecie¿,  gdy  ona  jest  w  ciele,  to  ona 
nie   mo¿e   poiæ  siê  bez  przerwy  odrobin¹  wiecznej  szczêœliwoœci  Jego,  bo  to  jest  dla  niej 
za  ma³o,   dlatego  te¿  ona  usilnie  prosi  Go,   aby  On  ulitowa³  siê  nad  jej  têsknot¹  za  Nim 
i  zabra³  j¹  ju¿  do  Siebie,  ale  na  ca³¹  wiecznoœæ.  Dusza  moja   podczas   snu   dosyæ   czêsto 
opuszcza  cia³o  w  Panu  swym,   tak¿e   ona   w   zaœwiatach   Najwy¿szego   poznaje  tajemnice 
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Jego   i   raduje  siê  z  tej  duchowej,   wiekuistej  szczêœliwoœci,   a   gdy  ona  powraca  do  cia³a 
swego,  to  te  powroty  dobijaj¹  j¹,  bo  ona  ma  ju¿  dosyæ  tej  fikcyjnej  rzeczywistoœci,  gdzie 
ludzie  s³uchaj¹  jedynie  innowierców  i  ¿yj¹ w niewoli grzechów oraz d¹¿¹ do tego co na ziemi. 
 

Jako   duchowa   córka   Mistrza   Niebieskiego    przebywam   na   pograniczu   d w ó c h
przeciwstawnych   œwiatów,    gdzie   w   jedynym   zmys³owym   œwiecie,   wszystko   to  co  jest
duchowe   jest   niewidzialne   dla   naszego   umys³u,  i  dlatego  te¿  tak  bardzo  odrzucane  jest 
przez  faryzeuszy  Pana  naszego,    którzy   ¿yj¹   jedynie  wed³ug  rozpustnego  katalogu  swego,
który   pragn¹   narzuciæ  wszystkim  owcom  Bo¿ym,  natomiast  w  drugim  duchowym  œwiecie 
w³aœnie   te   niepojêtoœci   niewidzialne   s¹   widzialne  dla  duszy  mej  szczególne  wtedy,   gdy
we  œnie  na  czas  okreœlony  ona  opuœci  w  Panu  swym  swoj¹  tymczasow¹  cielesn¹ pow³okê, 
i  przebywa  w  bezkresie  i  bezczasowej  wiecznoœci  Jego.   W  pokorze   i   czystoœci  realizujê 
swoje  umi³owane  powo³anie,   które   przecie¿   zawarte   jest   w   Ukochanym   i   ono  zawsze
pozwala  mi  obcowaæ  tylko  z  Nim,  tak¿e  wraz  z dojrzewaniem duszy mej w Duchu Œwiêtym 
przez  Pana  naszego,  równie¿  dojrzewa  owoc duchowego Dzie³a Jego, które prowadzê w Nim.

Dusza   ma   dosyæ   czêsto   ¿yje   w   odwiecznym,   niewyczerpanym   Ÿródle   Boskiego
Odkupiciela  w  pe³ni  œwiat³a  Jego,   tak¿e   ona   jest   przylgniêta   do   Niego   i   do   Koœcio³a
Jego,   dlatego   te¿  wewnêtrznie  wyciszona  w  milczeniu   s³ucham  Najœwiêtszego  z  wielkim
zaanga¿owaniem   i   g³êbokim  oddaniem  wype³niaj¹c  testament  Jego  wzglêdem  duszy  swej,
i  obecnie  pod  wp³ywem  Ducha  Œwiêtego  podam  jedn¹  przeb³og¹ ³askê, która dosiêg³a duszê
m¹  29 wrzeœnia 2013 roku,  co  oczywiœcie  jest  ona  udokumentowana  w  moich mistycznych
ksi¹¿kach  napisanych  w  Chrystusie,   a   mianowicie:   we   œnie   dusza   ma  opuœci³a  w  Bogu 
czasoprzestrzeñ  i  znalaz³a  siê  w  Niebie  na  wprost  Umi³owanego   próbuj¹c  odrobinê  pe³niê 
wiecznego  ¿ycia  Jego,   i   ta   transcendentna  i  œwiêta  moc  Jego  nape³ni³a  j¹  niewys³owion¹ 
s³odycz¹,  ale  w  tej  niepojêtej  radoœci  wiedzia³a  ona,  ¿e  jest  tutaj  jedynie  krótkotrwale,  bo 
jeszcze  nie  wype³ni³a  siê  pe³nia  Wszechmocnego, aby zosta³a ona tutaj na wiecznoœæ.  W tych 
najg³êbszych  sferach  Nieba  Boski  Oblubieniec  tak czule patrzy³ na ni¹ i by³ radosny, ¿e dzia³a 
duchowa  strona  internetowa  Dzie³a  Jego,  i  rzek³  jej  jeszcze parê zdañ, ale strzêpów nie bêdê 
przekazywa³a,   które   zosta³y  przekazane  do  pamiêci  mej,  bo  jak  podawaæ  to  jedynie  same 
pewniki.

 
Wszystko  to,  co wykonujê jest Dzie³em £aski, darem Ducha Œwiêtego i 3 - ech z 7 - miu 

Archanio³ów  ( Micha³,  Gabriel  i  Rafael ),   którzy   s¹   mi   bardzo   pomocni   w   d¹¿eniu  do
wype³nienia   woli   Bo¿ej   wœród   tylu   niebezpieczeñstw   ziemskiej   wêdrówki,   i  radujê  siê 
w  Boskim  Odkupicielu,   ¿e   jestem   zdana   jedynie   tylko   na   Niego,  a  gdy  spowiadam siê
u obojêtnie którego kap³ana,  to  jedynie  wyznajê  grzechy  nic  nie  mówi¹c  o  nadprzyrodzonej
misji   swej,   ani   te¿   o   moim   duchowym  ¿yciu,   tak¿e  moja  spowiedŸ  trwa  maksymalnie
3 - 4  minuty,  tak¿e   przestrzegam  bardzo   przem¹drych   s³ów   K s i ê d z a    S t a n i s ³ a w a 
M i ³ k o w s k i e g o,   które  zacytujê:  � Ze  spowiednikami  nie  wdawaj siê zbytnio w dysputy 
i  idŸ  do  najprostszego,  wyznaj  jak  rozumiesz swe winy,  proœ o rozgrzeszenie.  Resztê - obcuj 
z  Chrystusem.  On  ci  wszystko  rozjaœni,  bo  ciê  mi³uje mi³oœci¹ wieczn¹.    Ojciec Niebieski 
tak  zaplanowa³  moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê,  ¿e  w  ca³ej  pe³ni  mam siê opieraæ na Nim, a nie 
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na niejednokrotnie niedoœwiadczonych i niedouczonych kap³anach, którzy nie znaj¹c ani sprawy, 
ani  te¿  wnêtrza  cz³owieka  mog¹  paln¹æ  mu  dosadne  k³amstwo,  co parê razy doœwiadczy³am 
ju¿  tego  w  ¿yciu  swym,   tak¿e  opieraj¹c  siê  na  krzywdz¹cych  i  niesprawiedliwych  s¹dach, 
które   s¹   pozornymi   s¹dami,   opartymi  na  z³oœci  i  pod³oœci  ludzkiej  mo¿na  wejœæ  jedynie 
tylko  na  drogê  zatracenia  ( W³adys³aw  Kluz ).

W  Dziele  Bo¿ym,   które  prowadzê  dzia³am  przez  Boga  i  nie  zb³¹dzê,  bo  wszystko 
przekazujê   w   powi¹zaniu   z   Eucharysti¹,   a   ponadto,   co   ja   mam   czyniæ  w  Imiê  Króla 
Bo¿ego ?,  to  zawsze  natchnie  mnie  Duch  Œwiêty  czy  te¿ podpowie mi Sam Mistrz Niebieski 
s³odkim  g³osem  Swym  w  samej  twierdzy  duszy  mej,  tak  jak i obecnie,  ¿e robiê ju¿ ostatni¹
korektê  moich  duchowych  wypisek,  aby  wszystko  dokoñczyæ, co do ka¿dej litery S³owa Pana
naszego,  dlatego  te¿  z  ca³¹  pewnoœci¹  wiem  w  Bogu, ¿e przyjdzie zmartwychwstanie Dzie³a 
Bo¿ego,  tak¿e  prze¿yjê  liturgiê  ¿ycia  swego  w  tajemnicy  zmartwychwstania. 

Pan  mój  pod  duchowym  p³aszczem  Swym   uwraŸliwi³   mnie   na   bliŸniego,  dlatego
te¿   z   ufnoœci¹   pracujê   w   winnicy  Jego  z  dala  od  ludzi  skalanych  mi³oœci¹  w³asn¹,  aby 
w  pe³ni   czasów   wydaæ   nadprzyrodzony   owoc   Jego,  który  zawstydzi  ca³y  zdeprawowany
œwiat,  który  poi  siê  zgniliznami  i  obrzydliwoœciami lewicowo - liberalnych popleczników z³a.
Wiem   jedno,   ¿e  bez  pomocy  Pana  mego  nic  nie  zrobiê  w  tym  tak  wielkim  Dziele  Jego, 
gdzie   najwiêksze   autorytety   koœcielne  wraz  z  Wasz¹  Szanown¹  Eminencj¹  zachowuj¹  siê 
biernie   przy   iloœci   tak   wielu  nades³anych  duchowych  ksi¹¿ek  i  listów  napisanych  przeze 
mnie  w  Chrystusie. 

¡  Duch  Œwiêty  jest  sprawc¹  wszystkich  ³ask,  jest  bowiem   PIERWSZYM   DAREM 
w  którym  wszystkie  dary  otrzymujemy  darmo.  To  zaœ,   ¿e   natura   ludzka   zosta³a  przyjêta
do  jednoœci  Osoby  Boskiej,  by³o  dzie³em  ponadobfitej  ³aski  ¢ ( Œwiêty  Tomasz z Akwinu ), 
dlatego  te¿  w  Duchu  Œwiêtym  dusza  ma  otrzymuje  tak  wiele  ³ask  Bo¿ych,   które   s¹   nad
wyraz  trudne   i   nie  do  przyjêcia  dla  zwyk³ych  œmiertelników,  którzy  ¿yj¹  jedynie  tym,  co 
zniszczalne,  tak¿e  ¿yj¹c  w  duchu  tego  zniewolonego  œwiata  upajaj¹  siê  oni barbarzyñskimi 
prawami  na  czele  z  mordowaniem  nienarodzonych  dzieci,  in  vitro,  ma³¿eñstwami   czy   te¿ 
zwi¹zkami  tej  samej  p³ci,   czy   te¿   nawet   zmian¹   p³ci,   w  zwi¹zku  z  czym  przed  takimi
odczepieñcami  nie  ma  co  otwieraæ  sekretów  wiary,   bo  zabij¹   cz³owieka,  a  w  najlepszym
wypadku  zakrzycz¹,  wyœmiej¹  czy  te¿  sponiewieraj¹.

�  ¯ycie   mistyczne   polega  na  zjednoczeniu  cz³owieka  z  Bogiem  przez  mi³oœæ.  Do 
tego   zjednoczenia   prowadzi   d³uga   droga   rozwoju  duchowego,  który  jest  mo¿liwy  dziêki 
³asce  chrztu  i  bierzmowania.   Kolejnymi  etapami  rozwoju  duchowego  s¹  3  drogi:   w³aœnie 
droga  oczyszczenia,  oœwiecenia  i  udoskonalenia    ( Mieczys³aw  Gogacz ),   a   poniewa¿   od
samego  pocz¹tku  mej  drogi  krzy¿owej  prowadzona  jestem  w  Bogu  w  prawdzie Jego, tak¿e
trzymaj¹c  siê  dzie³  Œwiêtego  Jana  od  Krzy¿a   zrozumia³am   w   Boskim   Oblubieñcu  mym,
¿e   dusza  ma  przesz³a  przez  wszystkie  stadia  nocy  ciemnej  wiary,  jak  i  ducha, i z mi³oœci¹
i  odwag¹  mogê  powiedzieæ  do  Boskiego  Pana  mego: ¡ Dusza  ma  Tob¹  zajêta jedynie. Ca³e 
moje  jestestwo  Twe  s³u¿ba   poch³ania !   Nie  strzegê  ju¿  stada.  I  nie  mam  innego  starania. 
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Zajêciem moim jest s³odycz kochania ¢ (Œwiêty Jan od Krzy¿a).  Z  ca³ym  oddaniem wype³niam 
wolê  Ojca  Niebieskiego,   któremu   nikt   nie   sprzeciwi   siê   i   wszystko  spe³ni  siê  zgodnie
z  odwiecznymi  zamiarami  Jego w stosunku do duchowego Dzie³a Jego, gdzie On jest Autorem 
Jego,  a  ja  jedynie  nieudolnym  narzêdziem  w  Œwiêtych  Rêkach  Jego. 

Na  mej  drodze  doskona³oœci,  na  której  jestem  niejednokrotnie  w  nad  wyraz œcis³ym
zjednoczeniu  z  Boskim  Mistrzem,  który  tak  bardzo  ubogaca  moje  mistyczne  ¿ycie  ³askami
Swymi,  mam  tylko  jedno  pragnienie,  które jest równie¿ pragnieniem Umi³owanego, ¿e pragnê 
w  ca³ej  pe³ni  wype³niæ  wolê  Jego,  tak¿e  zawsze  dostosowujê  siê  do  zarz¹dzeñ  odwiecznej 
m¹droœci  Jego,   bo   przecie¿   tylko   jego   plany   licz¹  siê   w   tym  sodomistycznym  œwiecie 
nasi¹kniêtym  genderyzmem,  neopogañstwem,  ateizmem  i  nad wyraz zbrodniczymi ustawami,
co  wszystko  to  wo³a  o  pomstê  do  Nieba. 

� Wola  Boga  natchnê³a  Abrahama,  ojca  wierz¹cych, powo³a³a Moj¿esza, pokierowa³a 
Dawidem,    przygotowa³a   Maryjê,    wspomaga³a   Józefa,    sprawi³a,    ¿e    Chrystus   sta³   siê 
cz³owiekiem  i  za¿¹da³a  Jego  ofiary,  da³a  pocz¹tek  Koœcio³owi.  Równie¿  wola  Boga bêdzie 
prowadziæ  dalej,   a¿   do   skoñczenia  czasów  Dzie³a  Odkupienia     ( Carlo  Carretto ),  tak¿e 
z  mi³oœci¹  wykonujê  wolê  Stwórcy,   która   na   pewno   jest  zaskoczeniem  dla  ca³ej  Stolicy
Apostolskiej  na  czele  z  Wasz¹  Eminencj¹,   która   myœla³a,   ¿e   poprzez   ciszê  na  duchowe
przesyki  me,  zniechêci  mnie  na  dobre,   ale   tak  naprawdê,  to  ja  w  Chrystusie  rozkrêci³am
siê   na   dobre   i  bêdê   pisa³a   dot¹d   a¿   w   koñcu   bêdzie   otworzony   przewód   badawczy
nadprzyrodzonej  misji  mej  w  Kongregcji  Nauki  Wiary. 

S z a n o w n a   E m i n e n c j o,   tak   jak   ja,   tak   i   Wasza   Eminencja   dobrze  wie,
¿e  bez  mej  strony  internetowej,  na  której  umieszczone  s¹  listy  miêdzy  innymi  i do Waszej
Eminencji,   nie   pobudzi³am   Waszej   Eminencji   do   dzia³ania,  a  tak  jest  nadzieja,  ¿e  przy
nag³oœnieniu   ze   wstydu  w  koñcu  Wasza  Eminencja  zacznie  traktowaæ  powa¿nie  duchowe 
Dzie³o  Stwórcy,  które  prowadzê  w  Nim,  a  nawet  jakbym nie doczeka³a siê ¿adnego odzewu,
to  jak  to  przem¹drze  powiedzia³  Papie¿  Franciszek  na  jednej  ze  swoich  homilii,  ¿e  ka¿dy
urz¹d   w   Koœciele   powinien   wygasaæ,   i   nie   ma   w   Koœciele  do¿ywotnich  przywódców,
tak¿e  wszystko  zostawiam  to  Panu  naszemu,  który  wielokrotnie  rzek³  mi,  ¿ebym  pisa³a do
samej  œmierci  swej,  ¿e  nawet  sobie  przedtem  nie  wyobra¿a³am,  ani  te¿  nie  œni³o mi siê to,
¿e  a¿  tyle  bêdê  pisa³a  w  Boskim  Oblubieñcu  mym. 

Nieœmiertelny,   który   ¿yje  w  ka¿dym  z  nas  ubogaca  i  przemienia  duszê  moj¹,   aby
przyobleczona  w  si³ê,  m¹droœæ  i  blask  Jego  œwiadczy³a  ona  o  nieskoñczonym  mi³osierdziu
Jego a¿ po wsze nieskoñczone czasy.  Dusza ma w twierdzy swej obcuje sam na Sam ze S³owem 
Wcielonym,   który  coraz  bardziej  wtajemnicza  j¹  w  tajemne  niepojêtoœci  Swe,   dlatego  te¿ 
ona  tak  bardzo  pragnie  opuœciæ  to  doczesne  pielgrzymowanie,  gdzie  bezbo¿nicy tego œwiata 
zach³ystuj¹  siê  nieprawoœciami  tej  przemijalnoœci.  Mimo,  ¿e dusza ma tak bardzo doœwiadcza
w  sobie  Boga   i   pojmuje   nieco   z   tego  nieskoñczonego  i  niewypowiedzialnego  bogactwa
Jego,   to   coraz   mniej  mogê  o  tym  wszystkim  mówiæ,  bo  przecie¿  jest  to  najintymniejsza 
sprawa  miêdzy  dusz¹  m¹  a  Stwórcê,  o  czym  to  te¿  pisa³a  miêdzy innymi wielka Mistyczka 
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A n g e l a   z   F o l i g n o,   i   obecnie   zacytujê   jej   jedno   zdanie:  ¡  Duszê  trwaj¹c¹  przed 
Bogiem  otaczaj¹  Jego  ciemnoœci.  Dusza  nie  mo¿e  zupe³nie nic powiedzieæ, poniewa¿ nie ma 
takiego  s³owa,  którym  by  mog³a  to  wszystko  wyraziæ  i  opisaæ.   Co   wiêcej,   nie  ma  takiej 
myœli  ani  umys³u,   które   mog³yby  to  ogarn¹æ,  tak   bowiem   dalece   znajduje  siê  to  ponad 
wszystkim;  tak  jest  z  Bogiem,   którego   natury   nie   da   wyt³umaczyæ  siê,  uciekaj¹c  siê  do 
jakichkolwiek  porównañ. ¢  

Z  woli  Kap³ana  Niebieskiego  za  spraw¹  b³ogos³awionej mej krzywdy moralnej sprzed
30  lat  z  9. 10. 1985 r.  zadanej  mi  przez  pseudonaukowców z Wydzia³u Rybactwa Morskiego
Akademii   Rolniczej   ze   Szczecina,    a    podtrzymanej    przez   naukow¹   sitwê   z   Instytutu
Meteorologii   i   Gospodarki   Wodnej   z   Warszawy   i   Centraln¹  Komisjê  do  Spraw  Stopni 
i  Tytu³ów  z  Warszawy,  dotycz¹cej  bezprawnego nie nadania mi stopnia doktora po obronionej
pracy  doktorskiej,   o   czym   ju¿   wczeœniej   pisa³am,   œwiat   zosta³   ukrzy¿owany  we  mnie,
a   poza   tym   zosta³am   ukrzy¿owana  w  œwiecie  i  dla  œwiata,   co  jednoczeœnie  s¹  to  etapy
modlitwy   adoracyjnej  ( Mieczys³aw  Gogacz ),   tak¿e   dziêki   temu   w   jednoœci   mistycznej
w   pokoju   i   m¹droœci   Najœwiêtszego   dusza   ma   mog³a   wejœæ  w  niepojête,  nadnaturalne 
tajemnice  Królestwa  Niebieskiego,  które  nie  mieszcz¹  siê  w  ¿adne  formy  i  pojêcia. 

Zacietrzewieni   pseudonaukowcy   z   którymi   mia³am   do   czynienia   na   mej  drodze
doskona³oœci  mimo,   ¿e  byli  i  s¹  z³ymi  ludŸmi,   ale   Wszechmocny  u¿y³  ich  do  spe³nienia
woli   Swej   wg.   postanowienia   odwiecznego   testamentu   Swego,    abym   mog³a   otrzymaæ
wewnêtrzn¹,  cierniow¹  koronê  i  wewnêtrzne  stygmaty,   i   jako   umi³owana   córka   Jego  na 
Œwiêtym  Krzy¿u  Jego  wyda³a  nadprzyrodzony  owoc  Jego  pod  postaci¹  duchowego  Dzie³a,
który  skierowany  jest  dla  ca³ej  ludzkoœci  i  wszystkich  nastêpnych  pokoleñ.   Owoce   moich
krzywd,   cierpieñ,   osch³oœci   czy   te¿   najprzeró¿niejszych   doœwiadczeñ   s¹   ju¿   widoczne, 
a  najbardziej  bêd¹  widoczne  po  œmierci  mej,  tak¿e  nie  szczêdzê  wysi³ku  na  swojej drodze 
doskona³oœci,  bo  wiem,  ¿e poprzez pe³nienie tak wielkiego Dzie³a Wszechpotê¿nego pomagam 
wielu,  wielu  duszom,  które  odrodzone  w  Panu  naszym  bêd¹  ustawicznie  pod¹¿aæ  za  Nim.

Dziêki  ³asce  i  mi³osierdziu  Pana  naszego  znajdujê  siê  w  Œwiêtych  Ramionach Jego,
a  skoro  On  pragnie  uczyniæ  duszê  m¹  uczestnikiem  Swojego  wiecznego  ¿ycia  i  niepojêtej
wiekuistej  szczêœliwoœci  Swej,  dlatego  te¿  tak  bardzo  tulê  Krzy¿ Jego do serca i duszy swej,
który   jest   przecie¿   k l u c z e m   do   wszystkich   odwiecznych   zamys³ów  Jego,  w  którym
znajduje  siê  pe³ne  objawienie  mi³oœci  Jego  do  nas  ( Œwiêty Jan Pawe³ II - gi ).  Jako œwiadek 
Bo¿ej   m¹droœci   i   mi³oœci   poprzez  pisanie  w  Boskim  Oblubieñcu  odrobinê  kojê  têsknotê 
za  Nim,  a  poniewa¿  Ukochany  œwiat³em  Swym  przewodzi duszy mej w ciemnej nocy ducha, 
tak¿e  niejednokrotnie  w  najg³êbszym  i  najdoskonalszym  doœwiadczeniu  duchowym  doznaje 
ona   moc   nadprzyrodzonej   s³odyczy,   która  przecie¿  pochodzi  z  najczystszej  mi³oœci  Pana
naszego,  który  z  mi³oœci  do  nas  odkupi³  nas  przez  mêczeñstwo  Krzy¿a  Swego.

Na  tym  zdestabilizowanym,  totalitarnym  œwiecie,    gdzie   cz³owiek   nieprawy   gotuje
tylko  z³o  ( Prz 16,  27 )  i  topi  siê  w  burzliwej  topieli  grzechów,  odwa¿nie  i  godnie  cierpiê 
w  Panu  swym,   który   da³   mi   ³askê   Sw¹,   ¿e   urzeczywistni¹  siê  wszystkie  zamiary  Jego 
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wzglêdem  duszy  mej.   Poprzez   Dzie³o   Ukochanego,  które  w  heroicznej  mi³oœci  prowadzê 
w   Nim,  wys³awiam  pod  Niebiosa,   a   ci,   którzy  “  bêd¹  walczyæ  przeciwko  mi,  i  tak  nie 
zdo³aj¹  zwyciê¿yæ  mnie,   bo  Pan  jest  ze  mn¹ ” ( Jr 1, 19 ).  Dziêki  Boskiemu  Oblubieñcowi 
jestem   oswojona   z   cierpieniami,   bo   przecie¿   On   jedyny    wspiera    mnie   w   udrêkach, 
chorobach,  przeœladowaniach  i  tylko  w  Nim  jedynym  znajdujê  mi³osne  wytchnienie.

“ Boga  mo¿na  znaleŸæ  tylko  w  samotnoœci ”  ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ),  i  w  samotni
te¿  za  wstawiennictwem  Gwiazdy  Duchowej,  Maryi  w  Jej  Synu Jezusie Chrystusie powsta³o
duchowe  Dzie³o  Niebios,  tak¿e  w  absolutnej  ascezie  kontemplacji  Boga wiernie i cierpliwie 
podda³am  siê  Odwiecznej  M¹droœci,   która   prowadzi   duszê  moj¹   do   G³êbin  Boskich,  do 
Bezmiaru  Mi³oœci  Bo¿ej.

W  tym  sodomistycznym  ziemskim  œwiecie jestem najbogatszym cz³owiekiem, bo mam
w  twierdzy  duszy  swej  Boskiego  Oblubieñca  czyli  mam  wszystko,  bo  On  da³ mi moc Sw¹ 
i  Duchem  Swym  prowadzi  mnie  w  Sobie,  i  uczy  mnie  te¿  S³owem  Swym,   tak¿e  jest  On
jedynym   œwiat³em   mego   rozumu   i   serce  me  spoczywa  w  Nim,  które  mi³uje  tylko  Jego
i  niczego  nie  pragnie,   w   zwi¹zku   z   czym   dusza   ma   coraz   bardziej  doznaje  niepojêtej 
rozkoszy  Jego,  która  jest  zupe³nie  obca  dla  odczepieñców  Jego. 

S z a n o w n y    K s i ê ¿ e    K a r d y n a l e,   nikt   nikomu  nie  ka¿e  zostaæ  ksiêdzem,
a  skoro  Ksi¹dz  zosta³  nim,  to  nale¿y  w  dojrza³oœci  duchowej  pe³niæ  swe  obowi¹zki,  a nie
nieustannie  “ olewaæ ”  moje  duchowe  przesy³ki, a poniewa¿ w Stolicy Piotrowej jest niewielki
procent  pseudoksiê¿y,   którzy  s¹  czy  te¿  byli  niedojrzali  do  pe³nienia  tak  wa¿nych  funkcji
kap³añskich  czego  przyk³adem  by³  pseudoksi¹dz  Krzysztof  Charamsa,  który  ¿yje w œlepocie 
duchowej,  dlatego  te¿  nasunê³a  mi  siê  myœl,  ¿e  skoro  on  urzêdowa³  w  Kongregacji  Nauki
Wiary,  to  przecie¿  moje  listy  musia³y  przechodziæ przez œwiêtokradzkie rêce jego, i byæ mo¿e
trafia³y  one  za  ka¿dym  razem  do  kosza,  a  nie  na  pó³kê  do  której  nikt  nie  zagl¹da,  jak  ja
to  pierwotnie  myœla³am  i  pisa³am  te¿  o  tym.  Pseudoksiê¿a, którzy ¿yj¹ w œwieie zmys³owym
maj¹   swój   umys³   przytêpiony,   tak¿e   znajduj¹   siê   oni   w   gêstej   mgle  grzechów,  które
zaæmiewaj¹  jasnoœæ  s¹du  Bo¿ego  i ich dusze s¹ ciemne w sprawach dotycz¹cych Trójjedynego
Boga.  Jedynie  ksiê¿a  oczyszczeni  z  mg³y  œwiatowych  grzechów mog¹ prawid³owo rozs¹dzaæ 
p r a w d y   B o ¿ e   i   za   przyczyn¹  Ducha  Œwiêtego  poznawaæ  tajemnice  Bo¿e,  jak  to  te¿ 
zaznaczaj¹  wszyscy  Mistycy,  którzy  byli  jednoczeœnie  Œwiêtymi.

Pseudoksiê¿a,  którzy  rozmi³owani  s¹  w  nierz¹dzie,  oparci  jedynie  o rzeczy nietrwa³e 
i  przemijaj¹ce  nie  mog¹  znieœæ  mocnych  argumentów  prawdy  Boskiego  Odkupiciela,  która 
niesie mi³oœæ, nadziejê i wiarê,  tak¿e  z takimi pseudoduszpasterzami przy zdegeneralizowanych 
ich  umys³ach,  które  pozbawione  s¹  prawdziwej,  ewangelicznej  m¹droœci  w nadprzyrodzonej
misji  mej  nic  bym  nie  zrobi³a,  bo  przecie¿  oni jako autorytet zerowy kompromituj¹ nie tylko
siebie,   ale   ca³y   Koœció³   Pana  naszego,  i  swoimi  sodomistycznymi  przemyœleniami,  które
pragn¹  narzuciæ  owcom  Bo¿ym  pragn¹,   aby   one   wraz   z  nimi  grzêz³y  w  nieprawoœciach 
i  przewrotnoœciach  tego  œwiata,  co  jest  przeciwstawne g³êbokim chrzeœcijañskim wartoœciom.
Ci  nowoczeœni  pseudoksiê¿a,  którzy  promuj¹  nierz¹d,  jawnie  szydz¹c  i  drwi¹c z Chrystusa, 
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s¹  oczywiœcie  zwyciê¿eni,  ale  jedynie  w  sodomistycznym  œwiecie,  i  ich  zwyciêstwo  to jest 
samym  zwyciêstwem  jak  zwyciêstwo  diab³a,   które   by³o   przegranym   zwyciêstwem  i  jego 
moc  by³a  i  jest  bezsiln¹  moc¹.   Rozrywkowi   ksiê¿a  w  swoich  problemach  niejednokrotnie 
szukaj¹  zapomnienia  w  zmiennym  œwiecie,  przez  co  przywi¹zani  s¹  do  ziemi,   w  zwi¹zku
z  czym  ich  wola  jest  skrêpowana,  bo  ziemia  opanowa³a i skrêpowa³a ich serce,  tak¿e w tym 
czasie  ich  dusze  cierpi¹  jak  niewolnik,  bo  przecie¿  wiadomo,   ¿e  tylko  serce  oderwane  od 
stworzeñ  jest  wolne,  i  dziêki tej wolnoœci dusza otrzymuje ³aski Bo¿e  (Œwiêty Jan od Krzy¿a).

Pseudoksiê¿a   opanowani   przez  szatana  nie  maj¹  si³y  zwalczaæ  i  opanowaæ  swoich 
zwierzêcych  popêdów,  bo  dla  nich  najwa¿niejsze  s¹  przyjemnoœci  i  uciechy  cielesne w tym
przemijaj¹cym  ziemskim  œwiecie,  i  dla  tych  prawie  upad³ych  ju¿  dusz  nie  ma  miejsca  dla 
umi³owanego  Stwórcy,   w   którym   ka¿da   dusza   mo¿e  zaspokoiæ  swoje  pragnienia,  i  tacy
zwyrodnialcy   nieustannie   rani¹   i   zabijaj¹   Nieœmiertelnego,   w   którym   wszystkie  skarby 
m¹droœci  i  wiedzy  s¹  ukryte  ( Kol  2,  1 - 4 ).  U  kap³anów  prawdziwie  oddanych  powo³aniu
kap³añskiemu  ich  ciernista  droga  duchowa nie mo¿e przebiegaæ bez jakichkolwiek przywi¹zañ
ziemskich,  które  by  zaciemnia³y  w³aœciw¹  drogê  Bo¿¹,   która   przecie¿  wiedzie   do   prawd 
Bo¿ych,  które  mieszcz¹  siê  w  znaku  Krzy¿a, dlatego te¿ modlê siê o œwiat³o Ducha Œwiêtego
dla  wszystkich  kap³anów  oraz  o  ich  uzdrowienie  wewnêtrzne,  a  ponadto  o  dar   rozeznania
prawd  Bo¿ych,   które   przekazujê   w   Imiê  Oblubieñca  Niebieskiego  dla  owiec  Jego,  które
zaœlepione  i  zaciemnione  s¹  w  swych  dzia³aniach,  w zwi¹zku z czym przebywaj¹ one jedynie
w  nocy  zmys³ów,  która  wstrzymuje  dzia³ania,  aby  wejœæ  w  œwiat  ducha.      

Z  nienawiœci  bior¹  siê  grzechy,  i  poprzez  zdradê  grzechu  cz³owiek  staje  siê  znowu 
starym   cz³owiekiem,  tak¿e  lekkomyœlnie  s¹dzi  sprawy  i  ludzi  oraz  wydaje  s¹dy  o  intencji 
drugiego  cz³owieka,   a   przecie¿  s¹dy  takie  nale¿¹  do  Boga.   Wrogowie  Boga  potrafi¹  ¿yæ 
dla  cia³a,  a  nie  dla  ducha,   tak¿e   ich   dusze  znajduj¹  siê  na  krawêdzi  wiecznej  przepaœci, 
bo  przecie¿  maj¹  oni  nieujarzmione  namiêtnoœci,   zadraœniêt¹   mi³oœæ   w³asn¹,  a  ich  pycha
nie  chce  upokorzyæ  siê,  natomiast  zmys³owoœæ  nie  chce  byæ  umartwiona,  a  ich wyobraŸnia 
potêguje  jeszcze  przyczynê  roztroju,   dlatego   te¿  Ojciec  Niebieski  zsy³a  nieustannie  œwiête 
znaki  czasu,  aby  ludzkoœæ  otrz¹snê³a  siê  z  przeogromu  z³a  ( Matka  Czacka ).

S z a n o w n a   E m i n e n c j o,  steruje  Eminencja  Kongregacj¹ Nauki Wiary czyli jest
Eminencja  jej  Sternikiem,  ale  na  podstawie mojego paroletniego pisania do Waszej Eminencji 
mogê  stwierdziæ,  ¿e  Ksi¹dz  nie  radzi  sobie  z  tym  sterowaniem,  w  którym  trzeba kierowaæ 
siê  prawd¹  i  mi³oœci¹,  bo  przecie¿  ¡ Koœció³  potrzebuje  œwiêtych kap³anów, szafarzy, którzy 
bêd¹   pomagali   wiernym   doœwiadczyæ  mi³osiernej  mi³oœci  Pana  i  bêd¹  jej  przekonuj¹cymi 
œwiadkami ”  ( Benedykt  XVI - ty )  ¢,    tak¿e    jako    przybrana   córka   w   Chrystusie,   która 
bezwarunkowo odda³a siê Jemu i Koœcio³owi Jego jest mi wstyd,  ¿e  mamy tak nieopowiedniego
Sternika  w  tej  Kongregacji,   tak¿e   ja   ju¿   zw¹tpi³am   czy   za   kadencji  Eminencji  dostanê
jak¹kolwiek   rzeteln¹   odpowiedŸ   w   sprawie   nadprzyrodzonej  misji  mej.   To  przemyœlane
i  wyrachowone  nie  zajêcie  siê  duchowym  Dzie³em  Pana  naszego,   co   jest   jedynie   pustk¹ 
i  nicoœci¹  w  mej  drodze  doskona³oœci,  w  ostatecznym rozrachunku i tak jest niezwyciê¿onym 
dobrem,  bo  ono  zawsze  zwyciê¿a  z³o,  tak¿e  bior¹c przyk³ad z Niepokalanej, która tak bardzo
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cierpia³a  z  powodu  z³oœciwoœci  faryzeuszów  i  wrogów  Jezusa, a jednak Serce Jej ufa³o Bogu 
i  w  nadprzyrodzonym  pokoju  i  w  radoœci  Bo¿ej  kontynuowa³a  swoje odwieczne powo³anie,
w   zwi¹zku  z  czym  ta  cisza  na  duchowe  przesy³ki  me  nie  jest  absolutnie  dla  mnie  ¿adn¹
pêtl¹  œmierci  i  przemocy,  i  ona  nigdy  nie  pozwoli  udusiæ  siê  Dzie³u  Bo¿emu,   bo  prawda
Bo¿a  obroni  siê  sama,  co  ju¿  niejednokrotnie  pisa³am  na  ten  temat. 
 

Z  W   mojej   duchowej   drodze  dziêkujê  Trójjedynemu  Bogu  za  dar  rozpoznawania 
duchów  w  ludziach  ( 1 Kor  12, 10 ),  i  za  to,  ¿e  poprzez  nadprzyrodzone  oœwiecenia  widzê 
pod  postaciami  ludzkimi  demony,  a  dalej  powiem  ju¿  s³owami   s i o s t r y   £ u c j i,   która 
by³a  œwiadkiem  objawieñ  w  Fatimie:  ¡ je¿eli  czasem  moja  wyobraŸnia  lub  umys³  podsun¹ 
mi  coœ,   odczuwam   to   natychmiast   i   przerywam  moj¹  pracê  a¿  do  chwili,   gdy  w  g³êbi 
duszy  odczujê,  co  Bóg  chce  powiedzieæ  mi. ¢   Jestem   znudzona   ludŸmi,  którzy  wykazuj¹ 
wielkie   zainteresowanie   doczesnymi  rzeczami  i  w³adze  swoje  maj¹  pogr¹¿one  w  rzeczach 
tego  przemijaj¹cego  œwiata,  ale  dziêkujê  Bogu,  ¿e  za  przyczyn¹ Jego w duchowej drodze na
mistyczn¹  Górê  Karmel  wszystkich ustawi³am sobie tak, ¿e odzywam siê tylko grzecznoœciowo 
i  tyle,  jeœli  musia³am.

Ojciec  Niebieski  stopniowo  objawia³  mi  zamiary  Swe i przygotowywa³ do przysz³ych 
zadañ,  tak  i  ja  stopniowo  objawiam  œwiatu  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê,   i   skoro  w  pe³ni
czasów   Najœwiêtszy   rzek³   mi,   ¿ebym   po   tak   wielu   latach   w   sposób   prawny   ruszy³a
fundament  duchowy  Dzie³a  Jego  czyli  moj¹  krzywdê  moraln¹  z  9. 10. 1985 r.,   to  przecie¿
wszystko  wykona³am  z  polecenia  Jego,  ale  przecie¿  On  nie  obieca³  mi,  ¿e  za  ¿ycia  dojdê 
praw  swych,  jedynie  tylko,  ¿ebym  pisa³a,  a  co  za  tym  idzie  wszystkie  mo¿liwoœci  prawne 
wyczerpa³a,   o   czym  ju¿  wczeœniej  pisa³am  na  ten  temat.   Jedynie  tylko  z  polecenia  Pana
mego   odwo³a³am   siê    do   T r y b u n a ³ u    P r a w    C z ³ o w i e k a,   który   jako   fikcyjny
Trybuna³  obsadzony  jest  nieobliczalnymi pseudosêdziami, którzy jako mi³oœnicy zniewolonych
praw  ludzkich  przy  prawie  piêœci  i  przemocy  niewygodne  sprawy  nagminnie  odrzucaj¹,  co 
mo¿na  wyczytaæ  na  ten  temat  przez  internet,  pisz¹c  do  wszystkich ofiar tak samo, ¿e skarga 
jest  niedopuszczalna,  nie  wiedz¹c  o  tym,  ¿e  jako  gremium jednoosobowe przy wspó³udziale 
sprawozdawcy  ich  dzia³anie  jest  nad  wyraz  niedopuszczalne,  o  czym  wiêcej  piszê  do  nich 
w  za³¹czonym  liœcie,  który  wys³a³am  do  nich  10. 11. 2015 roku.

Oligarchowie  liberalno - lewicowi  europejskiego  trybuna³u,   którzy   s¹   bardzo  p³ytcy
intelektualnie  postawili  jedynie  na  ³amanie  praw  i  sumieñ  ludzkich  czyli  zafundowali  nam
nowoczesn¹   Sodomê  i  Gomorê  przekazuj¹c  nam  standardowe  europejskie  ba³wochwalstwa,
których  przecie¿  mamy  strzec  siê  (1Kor 10, 14),  tak¿e  w  swoich  pseudoorzeczeniach,  które
dokonywane  s¹  bez  ¿adnej  rozprawy  i  bez  ¿adnego  rzeczywistego  rozpatrzenia,  zaznaczaj¹
równie¿,  ¿e  nie  mo¿na  siê  odwo³ywaæ  do  nikogo  i  zwracaæ  siê  te¿  do  nich o jakiekolwiek
wyjaœnienia    czyli   w   swoich   agonalnych   podrygach   boj¹   siê   otrzymywaæ   jakiekolwiek
wiadomoœci  na  temat  ich  ciemnych stron wziêtych rodem z komunizmu, stalinizmu i nazizmu. 
Na  mojej  ciernistej  drodze  doskona³oœci  doœwiadczam  istotnie  Trójjedynego Boga wewn¹trz 
siebie,  i poprzez cierpienie dosz³am do wielkiej mi³oœci Wszechmog¹cego i prawdziwego z Nim
zjednoczenia,  i  w  Nim  te¿ wesz³am we wszystkich cz³onków tego bezprawnego europejskiego
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trybuna³u,   który   idealnie   “ w y ¿ y n a ”  bulwersuj¹ce  sprawy,  poprzez  ich  natychmiastowe
odrzucenie,   i   dla   dobra   Unii   Europejskiej   powinien  byæ  on  natychmiastowo  skasowany. 
Wszyscy  pracownicy  zniewolonego  trybuna³u praw cz³owieka ulegli niewolniczej zwyrodnia³ej 
ideologii,  któr¹  pragn¹ przelaæ na agonalny Koœció³ Oblubieñca Niebieskiego, tak¿e pozbawieni 
s¹  oni  serca  nie  tylko  ludzkiego,  ale  i  duchowego,  w sposób jawny uderzaj¹c w niewygodne
sprawy  czyli  swoim  zniewolonym  orzecznictwem  zak³adaj¹  na  sta³e  kaganiec  na  œwiadków 
prawdy  i  sprawiedliwoœci,   aby  wszystko  by³o  zniewolone  przy  obowi¹zuj¹cej  poprawnoœci 
politycznej.  Szermierze  b³êdnej  moralnoœci  tak  siê  ustawili  w  tym sodomistycznym œwiecie,
¿e  nie  mo¿na  ich  za  nic  potêpiæ  ze  wzglêdu  na  poprawnoœæ  polityczn¹,  tak¿e  za  nic maj¹
oni   zatrzêsienie   ciemnych   stron   bezprawia   swego,   a   poniewa¿   jako   cz³onek   Koœcio³a 
katolickiego  jestem  córk¹  Kap³ana  Niebieskiego, dziêki któremu sta³am siê mistykiem w Nim,
to  mam  na  sercu  i  duszy  jedynie  dobro  wszystkich  dusz Jego, tak¿e publicznie sprzeciwiam
siê  wszystkim  prowodyrom  z³a,   którzy   rani¹  Pana  mego  Jezusa  Chrystusa  i  spowodowali 
i  powoduj¹  te¿  agoniê  Koœcio³a  Jego.

W³adca   niepojêtej   mi³oœci,  Jezus   Chrystus   odsun¹³   duszê   moj¹   od  bezprawnego
œwiata  ton¹cego  w  morzu  nicoœci  nad  nicoœciami, gdzie fa³szywi bracia i siostry z fa³szywymi 
argumentami   nieustannie   rozkrêcaj¹   tzw.  nowoczesn¹  cywilizacjê,  która  rozmi³owana  jest 
w  k³amstwie  i  œmierci,   aby   dusza   moja   w   oderwaniu   od   wszystkiego  co  doczesne,  od 
wszystkiego,   co   skalane   jest   grzechem   mog³a   wejœæ  w  niepojête  tajemnice  Jego,   które 
znajduj¹  siê  w  niewidzialnej  doczesnoœci  czy  te¿  w  nadprzyrodzonoœci,  w  zwi¹zku  z czym
w  œwiecie  Umi³owanego  nie  obowi¹zuje  mnie poprawnoœæ polityczna, która jest b³azeñstwem
obecnych  sodomitów.   Sodomicy   z   t¹   swoj¹  zniewolon¹  poprawnoœci¹  polityczn¹  dopadli
mnie,   gdy  10  miesiêcy  temu  napisa³am  w  internecie  opiniê  przy  szpitalu  specjalistycznym
PRO - FAMILIA  w  Rzeszowie,  tak¿e  ona  jest  tylko  do  wgl¹du  w  moim komputerze, gdzie
napisana  jest  adnotacja: ¡ Ta  opinia  narusza  nasze  zasady  zwi¹zane  z treœci¹ i jest widoczna
tylko  dla  Ciebie. ¢   Obecnie  zacytujê  tê  ca³¹  opiniê,  która  tak  bardzo  jest  niewygodna  dla
wspó³czesnych  Herodów, Barabaszów i Pi³atów, oto ona:  � W œwiecie tyranów, kryminalistów, 
oprawców  i  masonów  cierpi¹  milionami  owce  Bo¿e,  aby  wspó³pracownicy  demonów mogli 
upajaæ  siê  ich  cierpieniem,  bo  oni  najlepiej  czuj¹  siê,   gdy   naród  jest  sk³ócony,  wiêziony,
torturowany,   mordowany   i   to   przede   wszystkim  w  krematoryjnych  p³odach  matek  czego 
przyk³adem  jest  w³aœnie  ten  szpital,  który  zbrodnie  przeciwko  dzieciobójstwu  niechcianych, 
nienarodzonych  dzieci  stara  siê  ukryæ,  albo  te¿  swoje  rzezie w jakiœ sposób umotywuje,  aby 
tylko  brutalnie  t³umiæ  wszelkie  oznaki  wolnoœci  dzieci  nienarodzonych,   tak   jak   to  robi³o 
i  robi  w  dalszym  ci¹gu  wielu  popleczników  Heroda.  Ci  zbrodniarze  nienarodzonych  dzieci
rozmi³owani  s¹  w  nieustannym  robieniu  zamêtu,  zastraszaniu  ludzi  i  za nic maj¹ nieludzkie 
rzeŸnie   w   ich   szpitalach   dla   nienarodzonych   dzieci,   tak¿e   obroñców  ¿ycia  za  pomoc¹ 
zwyrodnieniowych  praw  ci¹gn¹  po  s¹dach  i  nieustannie  ich  nêkaj¹,  aby  tylko móg³ kwitn¹æ 
przemys³ aborcyjny, co wszystko to wo³a o pomstê do Boga. Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela Flak  

[  Œwiat  ¿yje  w  stanie  permanentnego  zagro¿enia  z³a,   gdzie   moce  z³a  przeniknê³y 
do   zwyrodnialców   tego   œwiata,   którzy   nie   tylko  kator¿niczymi  ustawami  chroni¹  katów 
mordowania  nienarodzonych,  niechcianych  dzieci,  ale równie¿ swoimi katowskimi nagonkami 
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przy  pomocy  zniewolonych  mediów  libertyñsko - lewicowych  zastraszaj¹  i  wywieraj¹ nacisk 
na  ludzi  s³abych,  bezbronnych,   a   niewygodnych   wszelkimi   sposobami  “ ³ami¹ ”,   abyœmy 
¿yli  w  k³amstwie   i   bez   ograniczeñ  uczestniczyli  w  nad  wyraz  promowanych  seksualnych
pomyjach  i  brudach   czyli   padli   ofiar¹   zdeprawowanej   mi³oœci,   poprzez  któr¹  nigdy  nie
potrafimy   obiektywnie   oceniæ   rzeczywistoœci   nie   tylko   naturalnej,   ale   i   Bo¿ej.  Kap³an 
Niebieski   usynowi³   nasz   byt   i   wyniós³  godnoœæ  ludzk¹  na  piedesta³  Boski,  a  wiêkszoœæ 
dzieci  Jego   nie  przyjmuje  nauki  Jego  i  ¿yje  przemijaj¹cymi  marnoœciami  tego  doczesnego 
œwiata.   Ogrom   z³a   wœród   doczesnego  œwiata  nie  ma  koñca,  bo  przecie¿  ci¹gle  s³yszymy 
o  wywrotowych  rz¹dach,  które  steruj¹ przestêpczoœci¹, o niezwyk³ych zamachach, nagonkach, 
przeœladowaniach    niewygodnych   i   prawowitych   ludzi,    tak¿e    przy    takich    k³amliwych
poplecznikach   z³a   nie   toleruje   siê   prawdy  Bo¿ej,  jedynie  tylko  wprowadza  siê  spaczon¹
prawdê  i  wolnoœæ,  która  oczywiœcie  prowadzi  na  wieczne  potêpienie.   

Zawsze  by³o  i  bêdzie,   ¿e   ludzie   ze   œwiata   zmys³owego   pragn¹,  aby  owce  Bo¿e 
ze  œwiata  duchowego  mog³y  zrozumieæ  ich  wywrotowe  ¿ycie,  które  dalekie  jest  od   Boga.
Jak mo¿na zrozumieæ grzeszników,  którzy morduj¹ wyznawców Chrystusa czy te¿ nienarodzone 
dzieci,   i   którzy   pragn¹   ka¿d¹  wielkoœæ  indywidualn¹  sprowadziæ  do  zera,  a  nawet  zabiæ 
j¹ ?,   przecie¿   ci   widoczni   zatraceñcy   ¿yj¹  w  chorej  rzeczywistoœci,  która  jest  obok  nas. 
Jak  mo¿na  te¿  zrozumieæ  karierowiczów,   którzy   zrobili   karierê   na   niczym,  i  wszystkich 
tych,  którzy  dorwali  siê  do  w³adzy,  aby  potem  komuœ  dokuczyæ, odebraæ nadziejê, oczerniæ, 
a  nawet  niewinnie  skazaæ  do  wiêzienia  czy na œmieræ. W tym wielkim re¿imowym bezprawiu
“ wielcy ”  tego  œwiata  s¹  ow³adniêci znieczulic¹ na notoryczne naruszenia religijnych swobód,
bo  przecie¿  oni  interesuj¹  siê  tylko  sob¹  i  swoimi  bliskimi,  a  poniewa¿  pragn¹ ¿yæ jedynie
w  laickich  pañstwach,   w   zwi¹zku  z  czym  robi¹  wszystko,  abyœmy  oddalali  siê  od  naszej
to¿samoœci religijnej i moralnej. Przy takich “ wielkich ” tego œwiata, którzy s¹ antyklerykalnymi 
ekstremistami  czyli  tzw.  fundamentalistami  laickimi,  którzy  doprowadzaj¹  do  wyizolowania 
i  os³abienia  Koœcio³a  katolickiego,  nie  ma  co  dziwiæ  siê,  ¿e  w  krajach muzu³mañskich, dla
których  dobroæ  i  mi³osierdzie  Bo¿e  jest  zupe³nie  obce,   tak  bardzo  przeœladuj¹  chrzeœcijan, 
wy¿ywaj¹c  siê  w  diabelskich  pogromach,  wy¿ynaj¹c  ich  na  oczach  ca³ego  œwiata, pal¹c ich 
mienia,  koœcio³y,   a  z  ich  zadawanych  tortur  i  œmierci  robi¹  sobie  zwyrodnia³e  heppeningi
czyli  u¿ywa  siê  barbarzyñskiej  przemocy  do  szerzenia  wiary,  co  jest  charakterystyczne  dla 
wszystkich  zboczeñców  ¿¹dnych  krwi  i  œmierci,  tak  samo  jak  w  przypadkach  mordowania 
nienarodzonych,  niechcianych  dzieci  w  legalnych  aborcyjnych  rzeŸniach. 

S z a n o w n y    K s i ê ¿ e    K a r d y n a l e,   skoro   zosta³am   wybrana   w  Chrystusie 
z   ca³ego   zniewolonego   œwiata   do   tak  wielkiego  Dzie³a  Pana  mego,  który  da³  mi  prawo 
dzia³ania  w  Imieniu  Swym,  aby  wszystko  dokona³o  siê  na  Chwa³ê  Jego  ( J 15, 16 ),  to nie 
mogê  zawieœæ  Jego  i  muszê  wydaæ  nadprzyrodzony  owoc  Jego jak najbardziej dopracowany 
i   st¹d  te  moje  korekty,  bo  przecie¿  on  pochodzi  z  Winnicy  Jego, i ta moja obecna korekta,
której   w   ogóle   nie   spodziewa³am   siê,   by³a   wielkim   zaskoczeniem  dla  mnie,  ale  skoro
w   tej   sprawie   us³ysza³am   g³os   Umi³owanego  w  samej  twierdzy  duszy  swej,  dlatego  te¿ 
w  pokorze  i  z  mi³oœci¹  wykonujê  dyrektywy  Niebios,  i  jak  ju¿  dobrze  zorientowa³am  siê,
¿e  ta  ostateczna  ju¿  korekta  by³a  niezbêdna,  poniewa¿  znalaz³am  sporo  b³êdów literowych.
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Podczas  robienia  korekt  duchowego  Dzie³a  Nieœmiertelnego  jestem silnie skoncetrowana i na
tyle  mam  utrudnione  zadanie,  ¿e  jak  piszê teksty w programie WordPerfect ’12, to gdy zrobiê 
jakiœ  literowy  b³¹d  w  wyrazie,   to   nie   wyœwietla  siê  ten  wyraz  czy  jest  Ÿle  napisany,  jak 
to  jest  uwzglêdnione  w  programach,   które   s¹   dostosowane   do   pisania  polskich  tekstów. 
Od  samego  pocz¹tku  wejœcia  w  komputer  piszê  w  programie  WordPerfect ’12,  do  którego
przyzwyczai³am  siê  i  bêdê  te¿  pisaæ  w  nim  do  samej  œmierci  swej,   tylko   póŸniej   muszê
wszystko  przegraæ  na  program  PDF,   aby  wszystkie  foldery  i  podfoldery  otwiera³y  siê  bez 
problemu   na   wszystkich   komputerach.   Ca³e   swoje   odwieczne   powo³anie   realizujê   pod 
natchnieniem  Ducha  Œwiêtego,   i   na   obecn¹  pe³nê  czasu  nad  duchowym  Dzie³em  Niebios
pracujê  bez  porównania  wiêcej jak dotychczas (do10 - ciu godzin dziennie w³¹cznie z sobotami
i  niedzielami ),   tak¿e   jestem   nieugiêta  w  poczynaniach  Pana  swego  i  wiem,  ¿e  wszystko
wype³niê  w  Nim  co  do  ka¿dej  litery  S³owa  Jego,  i  dusza moja dobrnie do Portu Zbawienia,
bo  przecie¿  ona  jest  w  g³êbokiej  jednoœci  z Umi³owanym i w wolnoœci Jego pe³ni wolê Jego. 

Ostateczn¹ korektê zaczê³am robiæ dok³adnie 13 - go sierpnia 2015 r.  i  ju¿  sprawdzi³am
co  do  ka¿dej  litery  S³owa Pana mego 9 ksi¹g “ Dzie³a ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy
Trójk¹ta  Bermudzkiego ”,   ¡  Œwiat³oœæ   w   ciemnoœci   w   rzeczywistoœci  nadprzyrodzonej ¢, 
¡ Lewitacje  duszy  wybranej  w  niepojêtych  sferach doczesnoœci i nieskoñczonoœci ¢  (4 czêœci)
oraz  wszystkie  listy  jakie  wys³a³am  w  sprawie  nadprzyrodzonej  misji  mej,  co  wszystko te¿ 
jest  ju¿  poprawione  na  mej  stronie  internetowej.   Przy   takim   tempie   pracy   w  przysz³ym
roku   za    wstawiennictwem    Niepokalanej    w    Panu    naszym    powinnam    ju¿    skoñczyæ 
o s t a t e c z n ¹   k o r e k t ê   Dzie³a   Niebios.  Pracujê  na  pe³nych  obrotach  w  Panu  naszym 
dla  niepojêtych  spraw  Jego,   i   jestem   te¿   ciekawa   na   jakich  to  obrotach  pracuje  Wasza 
Eminencja  ? ? ?,   aby   móg³   byæ   wszczêty   proces  badawczy  w  Kongregacji  Nauki  Wiary 
mojego   odwiecznego   powo³ania,    które    skierowane   jest   do   wszystkich   przyjació³,   jak 
i  nieprzyjació³  Najwiêtszego,  którzy  rozproszeni  s¹  po  ca³ym  zdeprawowanym  œwiecie.  

Podczas  robienia  ostatecznej  korekty Dzie³a Stwórcy piszê te¿ duchowe listy do Waszej
Eminencji  i  Ojca  Œwiêtego Franciszka,  poza  tym  czasami  piszê  te¿  duchowe  teksty  w  mej 
obecnej  28 - mej  duchowej  ksi¹¿ce,  i  czasami  te¿  odezwê  siê  na  moim  profilu,   tak¿e  mój
czas   oddany   jest   tylko  i  wy³¹cznie  do  dyspozycji  Niebieskiego  Oblubieñca  mego,   dziêki
któremu  otrzyma³am  to,  co  zawsze  pragnê³am, bo sta³am siê pustelniczk¹ wewnêtrzn¹ mojego
umi³owanego  Karmelu,  który  znajduje  siê  w  twierdzy  duszy  mej.   Moje  przerwy  od  spraw
duchowych  ograniczaj¹  siê  przede  wszystkim   do   wykonywania   niezbêdnych  obowi¹zków, 
które  s¹  konieczne,  aby  organizm  utrzymaæ  przy  ¿yciu.  W  tak  wielkiej  misji  danej  mi  od
Pana  mego  musia³am  mieæ  oczyszczony  wzrok  ze  wszystkiego,   aby   w   radoœci   duchowej 
w  widzeniu  przemijaj¹cym  widzieæ  w  Boskim  Odkupicielu tajemnice Jego, które odwiecznie
przeznaczone  by³y  na  duszê  m¹,   aby   w  pe³ni  czasów  by³y  one  przekazane  potomnym  po 
d³ugim   procesie   badawczym   w   Kongregacji   Nauki   Wiary.  Podczas  swojego  doczesnego
pielgrzymowania  niosê   Krzy¿  zbawienia  z  Ukrzy¿owanym,  w  którym  mieœci  siê wszystko: 
cierpienie,  mi³oœæ  i  zbawienie,  i  dziêki  te¿  jedynie  ukrzy¿owanemu  Chrystusowi  dusza  ma
mog³a  wejœæ  w  nad  wyraz  niepojête  tajemnice  Jego,  dlatego  te¿ ca³e moje ¿ycie jest prawie, 
¿e   nieustann¹   kontemplacj¹,   która   przecie¿   jest   najpewniejsz¹   i   najszybsz¹   drog¹,  aby 
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posi¹œæ  niepojêtoœci  Niebios,  które  przekraczaj¹  nasz  ograniczony  rozum  i  s¹ zupe³nie obce
dla  zwyk³ych  œmiertelników.

¯yjê  tak,  jakby  wokó³  mnie  nie  by³o  nikogo,  tylko  mój Boski Oblubieniec i ja, tak¿e
mego  serca  nie  zatrzymuje  ¿adna  rzecz  stworzona  (  Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ),  i  skoro ¿ycie 
moje,  to  jest  Chrystus,   wiêc  i  ono,  podobnie  jak  Jego  musia³o  staæ  siê   nieustaj¹c¹  ofiar¹
i  wyniszczeniem  ( Siostra  Maria  od  Najœwiêtszego  Serca ).  W  g³êbi  duszy  mej  dzia³a  Sam 
Stwórca,   który   rozporz¹dza  jej  w³adzami,  które  s¹  zale¿ne  od  Niego,  i  dziêki  ³asce  Jego 
zbli¿am   siê   do   blasku   i   pewnoœci   bliskiego   triumfu  i  ³aski  Jego.   Odkupiciel  ujarzmia 
wszystkie  w³adze  duszy  mej,  i  przemawia  w twierdzy duszy mej jêzykiem okrytym tajemnic¹ 
dla  zmys³ów,   dlatego  te¿  On  cierpliwie  oczyszcza  j¹  i  odrywa  od  siebie  samej,  aby  by³a 
ona  jak  najgiêtszym  narzêdziem  w  Rêkach  Jego.  

D r o g a    E m i n e n c j o,   skoro   z   woli   Pana  naszego  zosta³am  powo³ana  do  tak
wielkiej  i  nad  wyraz  przes³odkiej  nadprzyrodzonej  misji,   to   w   Nim   umiejêtnie  wszystko
odczytujê  i  realizujê  na  Chwa³ê  Imienia  Jego,   i   ta   moja   niepokonana   si³a   przebicia  siê
przez  wrota  Kongregacji  Nauki  Wiary p³ynie z Krzy¿a Chrystusowego, tak¿e w osamotnionym
Ukrzy¿owanym  niepokonan¹  mi³oœci¹  Jego  pokonujê  wszystkie  przeszkody,  i  gdy  dalej  nie
bêdê  mia³a  odpowiedzi  od  Waszej  Eminencji  na  moj¹  duchow¹  przesy³kê,   to  ju¿  wkrótce
ponownie  wyœlê  kolejny  list  do  Waszej  Eminencji,  która  przecie¿ nie pozbawi mnie odwagi,
ani  te¿  nie  uczyni  mnie  biern¹   w   mojej   apostolskiej   pracy,   któr¹   latami  wykonywa³am
w  wielkim  milczeniu  i  pokorze.  Zgodnie z wol¹ Boskiego Oblubieñca mego pisaæ mam dot¹d 
do  Watykanu,   a¿  bêdzie  wszczêty  proces  badawczy  Dzie³a  Umi³owanego,  z  którym  dusza 
ma  jest  œciœle  zwi¹zana   w   najwiêkszych   ciemnoœciach   nocy   ciemnej   ducha,   tak¿e  tych 
wysy³ek   do   Watykanu  za  ¿ycia  mego  mo¿e  byæ  razem  nie  44,   ale  77  lub  te¿  i  wiêcej, 
bo  przecie¿  to  upojne  pisanie  jest  dla  mnie  modlitw¹,   w   zwi¹zku   z   czym  sta³o  siê  ono
najzwyklejsz¹  i  obowi¹zkow¹  czynnoœci¹  na  ka¿dy  dzieñ  jak  oddychanie,  i   gdy   przestanê
oddychaæ,   to  przestanê  te¿  pisaæ  w  Oblubieñcu  mym.   Z  drugiej  te¿  strony  po  wys³anych
44 - ech  wysy³kach   do   Watykanu   pragnê³abym   wyciszyæ   siê   w   Oblubieñcu  Niebieskim,
podobnie   jak   œwiêtobliwa   siostra   £ucja   dos   Santos   po   wype³nieniu   misji   swej,   tylko 
w  duchowym  Karmelu  mym,  który  jest  w  twierdzy  duszy  mej,  aby  móc  bez  reszty  oddaæ 
siê  Panu  swemu,  ale  w  tej  materii  mówiê  wola  Twoja  Panie.

Na  rêce  Waszej  Eminencji  wysy³am  dwie  takie  same  p³yty  kompaktowe  CD - R, na 
których w programie PDF nagrane jest ca³e Dzie³o Pana mego, ponadto kopiê listu skierowanego 
do   Ojca   Œwiêtego   Franciszka    oraz     list   od   ( 15. 10. 2015 r. )    i    do   ( 10. 11. 2015 r. )
Europiejskiego  Trybuna³u  Praw  Cz³owieka  ze  Strasburga,  które  widniej¹  ju¿  od  10. 11. br.
na  mej  stronie  internetowej,  tak¿e  gdy  tylko otrzymam dowód nadania wysy³ki do Watykanu, 
to  te  dwa  listy  znajd¹  siê  równie¿   na   mej   stronie   internetowej,   która   przekroczy³a   ju¿ 
258 000  odwiedzin. 

Szczêœæ  Bo¿e !  
   
                                 Anna  Aniela  Flak 
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