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            Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Drogi   Ojcze   Œwiêty,   tak   jak   nadesz³a  pe³nia  czasu,  ¿e  zes³a³  Bóg  Syna  Swego, 
zrodzonego  z  niewiasty (Ga 4, 4),  tak  te¿  zes³a³ On moj¹ duchow¹ misjê, która zmierza ju¿ ku 
koñcowi,   tak¿e   poprzez   duchow¹   modlitwê   w  wielkiej  pokorze  zakoñczy³am  ju¿  29 - t¹
duchow¹  ksi¹¿kê  pt.: ¡ Zdobywanie  mistycznego  szczytu  Góry  Karmel ¢,  czêœæ  6 - ta,  która
zawiera 200 stron i sk³ada siê ona w du¿ym procencie z komentarzy,  które  za wstawiennictwem
Niepokalanej  umieszcza³am  na  YouTube,   i   które  udokumentowane  s¹  na  moim  interfejsie 
Google +,  tak¿e  s¹  one  do  wgl¹du dla ca³ej ludzkoœci.  W mi³oœci i m¹droœci Wszechmocnego 
realizujê  umi³owan¹  wolê  Jego,  aby  w  mocy  Jego dope³ni³o siê wszystko, co do ka¿dej litery 
S³owa  Jego,  tak¿e  pisa³am  duchow¹  ksi¹¿kê na oczach ca³ego œwiata czyli wyra¿am wszystko
w czynach,  i  nic  z³ego  nie  mo¿e mnie dosiêgn¹æ tym bardziej, ¿e dusza ma sta³a siê Œwi¹tyni¹
Ducha  Œwiêtego.  W  ciemnej  nocy  ducha  pod¹¿am po niewidzialnych drogach Najœwiêtszego,
które  s¹  drogami  jedynie  mi³oœci  i  mi³osierdzia Umi³owanego, którego coraz bardziej poznajê 
i  poznawaæ  te¿  bêdê  do  koñca  ¿ycia  swego.   Pragnê   zaznaczyæ,   ¿e  poprzez  umieszczanie
moich  komentarzy  na YouTube,  co  jest  w³¹czone  w  moj¹  nadprzyrodzon¹ misjê nag³aœniam
jednoczeœnie   Dzie³o   Bo¿e,   które   odwiecznie   by³o   mi   s¹dzone   czyli   nadszed³  moment,
¿e   tak   otwarcie   dajê   œwiadectwo   swojego  odwiecznego  powo³ania,   bo  przecie¿  poprzez
YouTube  otworzy³am  siê  na  ca³y  grzeszny  œwiat czyli zniewolona ludzkoœæ odrobinê poznaje 
nieudolne  narzêdzie  Bo¿e,   które   odwiecznie   przygotowane   by³o   do   tak  wielkich  spraw,
¿e  nawet  jako  pierwsza  na  œwiecie zaskar¿y³am fikcyjny i nieludzki Europejski Trybuna³ Praw
Cz³owieka  do  Rady  Europy,   która   milczy   na   moje   tak   niewygodne  listy,  tak¿e  obecnie
wysy³am  do  nich  ju¿  11 - ty  list,  bo  tutaj  chodzi  o  kamieñ  wêgielny  Dzie³a  Bo¿ego, kiedy
to pseudonaukowcy bezprawnie nie nadali mi stopieñ doktora przy pe³nym wymaganym kworum
i  dobrych  recenzjach.  W sumie  jestem  nad  wyraz  cierpliwa  do  “ olewanych ”  moich  listów
przez  Radê  Europy,  bo  przecie¿  kard. Gerhard Ludwig Müller  te¿  “ olewa ” moje wieloletnie
wysy³ki  myœl¹c,  ¿e  wszystko  rozp³ynie siê w czasie.  Kongregacja  Nauki Wiary jako sumienie 
wiary   katolickiej  prawowitej  w  ca³ym  Wszechœwiecie  ma  rozpatrzyæ  ca³e  duchowe  Dzie³o 
Niebios,  które latami prowadzi³am w wielkim ukryciu zanim otworzy³am siê na ca³y zniewolony 
œwiat,  a  Rada  Europy  ma  zlikwidowaæ  to  zgni³e  “ sumienie ” Unii  Europejskiej,  które sama 
sobie   na   swoje  poœmiewisko  utworzy³a,   aby   ono   dzia³a³o   w   oparciu   o   prawa  jedynie 
lewicowców  i  libera³ów,  którzy  zafascynowani  s¹  jedynie kultur¹ ob³udy, k³amstwa i œmierci. 
 

W   bezgranicznej   mi³oœci   Boskiego  Oblubieñca  z  Ojcem  Przedwiecznym  w  Duchu 
Œwiêtym w mistycznym cichym œpiewie za wstawiennictwem Ró¿y Duchowej Maryi wys³awiam 
Trójcê  Œwiêt¹,  która  tak  bardzo  nape³nia  mnie  si³¹  i  radoœci¹  Sw¹,  tak¿e  wiadomo,  ¿e nie
zachwiejê  siê  na  duchowych  drogach  swych,  które  odwiecznie  by³y  przygotowane na dusz¹
m¹.  W  obecnoœci  Wszechmocnego  z  wielk¹  nadziej¹  w  Nim  przemawiam  do  dzieci  Jego,
tak  jak  On  i  Prorocy  Jego  przemawiali  dawniej  do  ludu  Jego,   w  zwi¹zku  z  czym  proszê
o  szczególne  mi³osierdzie  u  Niego,  abym  w  blaskach,  cieniach  i  cierpieniach  Jego  zawsze 
godnie  realizowa³a  testament  Jego.   W  ¿ywej  wierze,  nadziei  i  mi³oœci  s³awiê  Pana  mego, 
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a  dusza  moja  nad  wyraz  wielbi  Go,  natomiast  duch  mój  raduje  siê  w  Nim (£k 1, 46 - 47),
tak¿e  ju¿  dusza  moja  nie  mo¿e  doczekaæ  siê  tej  chwili,   kiedy   przekroczy   próg  wiecznej
œmiertelnoœci,  aby  móc za¿ywaæ  niezniszczalnego, niepokalanego i niewiêdn¹cego dziedzictwa
niebieskiego,  jak  to  powiada  nam  Pismo  Œwiête.

Jako   szafarka   niewielkiego   r¹bka  tajemnic  Kap³ana  Niebieskiego  nigdy  nie  jestem 
znu¿ona  wykonywaniem  woli  Jego,  ale  nie  znaczy  to,  ¿e  nie  mam  chwil  s³aboœci  czy  te¿ 
zastojów   w   tak   piêknym   duchowym   powo³aniu,  które  w  rzeczy  samej  jest  œwiat³em  dla
umys³u  mego,  bo  z  niego  bije  blask  œwiêtoœci  Umi³owanego,  tak¿e  w  blasku  tej  wiecznej
œwiêtoœci  dusza  moja  zbli¿a  siê  do  niedostêpnej  wiecznej  chwa³y,   aby  w  ¿yciu  przysz³ym 
móc  ucztowaæ  w  duchowej  uczcie  z  Panem  swym.  

W  rozkosznej  radoœci  i  mi³oœci  Boskiego Oblubieñca wykonujê duchowe Dzie³o Jego, 
w  którym  niejednokrotnie  nara¿ona  jestem  na  uczynienie fa³szywego kroku, ale od wszelkich 
b³êdów jestem chroniona,  bo  przecie¿  w  krytycznych  momentach zawsze natchnie mnie Duch
Œwiêty  co  mam  czyniæ,  tak¿e  w ciemnoœciach najciemniejszej nocy ducha jestem prowadzona 
przez  najmi³osierniejszych  Rodziców  Niebieskich.   Na   najg³êbszych   odmêtach  ¿ycia  mego 
niezwyciê¿ony   Boski   Odkupiciel   rozjaœnia   Sob¹   niepojête  drogi  me,  tak¿e  jako  dziecko
œwiat³oœci  w  œwiat³oœci  œwiata  Stwórcy  rozkoszujê siê niepojêtoœciami Ukochanego,  który tak 
bardzo  przemienia  serce  i  duszê  m¹  na  chwa³ê  Sw¹. 

Z  woli   Ukrzy¿owanego   dusza   moja  wesz³a  nie  tylko  w  misterium  mêki  Jego,  ale
równie¿   w   misterium   wszystkich   tajemnic   Jego,   dlatego  te¿  poprzez  obcowanie  z  Nim 
z  pomoc¹  Ró¿y  Duchowej  Maryi  moje  energie  duchowe  przekszta³caj¹  siê  w  twórcz¹ moc 
heroicznej  mi³oœci,  tak¿e  jestem  gotowa  do  jak  najwiêkszych  czynów  w  Imiê  Pana  swego.
Dzie³o   Pana   mego  jest  dzie³em  wybitnie  duchowym,  tak¿e  w  nim  dzia³aj¹  jedynie  prawa 
Jego,   tak¿e  nie  mogê  sugerowaæ  siê  niczym,  co  ziemskie,  i  co  nie  przystoi  Ukochanemu, 
który   przecie¿   nieustannie   prowadzi   mnie   w   Sobie,   abym   wyda³a   owoc  Jego  na  ca³y 
zdemoralizowany  œwiat.

Pasterz   Niebieski   wprowadzi³   mnie   w   g³¹b   Swojej   Przenajœwiêtszej  Rany,  która
widnieje   w   lewym   Boku,   i   ca³a  moja  misja  odbywa  siê  w  Sercu  i  przez  Serce  Jezusa,
a   Duch   Œwiêty   odnosi  mnie  do  mi³oœci  Ojca  Przedwiecznego,  Jezusa  Chrystusa  i  Mamy
Niebieskiej, abym wspó³pracowa³a z Nimi dla dobra Koœcio³a. W swoim odwiecznym powo³aniu 
wszystko  poznajê  nie  œwiat³em  naturalnego  rozumu, lecz blaskiem nadprzyrodzonej M¹droœci 
Bo¿ej,  która  przenika  ciemnoœci  niebiañskie  i  prowadzi   do  Królestwa  Niebieskiego.

Boski   Odkupiciel   wskazuje  mi  drogê  coraz  bardziej  doskonalsz¹  ( 1 Kor  12,  31 ), 
i   udziela   mi   ³ask   wedle   Swego  uznania  i  tyle  ile  jest  niezbêdne,  aby  zrealizowaæ  Jego
odwieczne   zamiary,   tak¿e   Swoj¹   nadprzyrodzon¹   si³¹   porwa³   duszê   moj¹  po  schodach 
mistycznych  i  prowadzi  j¹  do  ca³kowitego  zjednoczenia  ze  Sob¹.

W  swoim  odwiecznym  powo³aniu   nigdy   nie   oci¹gam  siê,  tak¿e  jak  piszê  w  Imiê 
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Wszechmocnego,   to  wówczas  w  szczególny  sposób  jestem  przepe³niona  Nim,   dlatego  te¿
w   wielkiej   ³¹cznoœci   z   Nim   w  œwietle  najwy¿szej  i  niezawodnej  mocy  Jego  kontynuujê 
zakoñczone  pod  wzglêdem pisemnym Dzie³o Jego, które w pe³ni czasu i tak bêdzie zakoñczone
co  do  ka¿dej  litery  S³owa  Jego  na  Chwa³ê  Jego.  Na  swojej drodze doskona³oœci nie zra¿am
siê  przejœciowymi  trudnoœciami,  bo  przecie¿  one  na  sta³e  wpl¹tane  s¹  w  uœwiêcanie ka¿dej 
duszy,   która  przez  te  przeciwnoœci  coraz  bardzie  uodpornia  siê  i  nabiera  cech  Oblubieñca 
swego.  Niebieski  Duchowy  Przewodnik  bardzo  dok³adne  zna  duszê m¹, dlatego te¿ najlepiej
wie  jak  oszlifowaæ  j¹  na  wzór  Swój,  tak¿e  On  jedyny  przenika niespokojnego ducha mego, 
aby  on  przesi¹kniêty  wiecznoœci¹  Jego  by³  skupiony  jedynie  w  Nim.

Na   mistycznym   Uniwersytecie   Mistrza   Niebieskiego  w  sposób  niewypowiedziany 
pokocha³am   czyst¹,   bezinteresown¹   walkê  dla  dobra  Pana  mego,  z  którym  nieprzerwanie
dzielê  siê  zarówno  cierpieniami,  jak  i  radoœciami,   dlatego   te¿   pewna  ufnoœci  idê  zawsze
za  Nim,   aby   pokonaæ   i   zwyciê¿yæ   wrogów   Jego,  którzy  s¹  przecie¿  i  moimi  wrogami.
Król   Mi³osierdzia,   Dobrodziej   nieskoñczonoœci   da³   œwiat³o   rozumowi   memu,   abym  na 
podstawie    prze¿yæ    duszy   swej   w   heroicznej    mi³oœci   Jego   p r z e k a z a ³ a    niepojête 
i  niezg³êbione  tajemnice  Jego,  które  znajduj¹ siê w wy¿szych sferach Jego.  W pos³uszeñstwie
Najwy¿szego  piszê  kolejn¹  mistyczn¹  ksi¹¿kê,   która   pozwala   duszy  mej,  jak  i  rozumowi 
memu  przebywaæ  w  niepojêtym  �ródle  Wody ¯ywej, w którym p³onie najczystszy, mistyczny 
ogieñ  mi³oœci  Pana  mego.

W  mojej  umi³owanej  pustelni  nigdy  nie  jestem  sama,  bo  przecie¿  mój  Oblubieniec 
Niebieski   jest   ze   mn¹,   za   pomoc¹   którego  w  prostocie  i  pokorze  w  duchowym  transie
z  ³atwoœci¹  przekazujê  niepojête  tajemnice  Jego,   które   tak   czêsto   doœwiadcza  dusza  ma,
gdy  jest  ona  w  ciele  czy  te¿  w  Bogu poza cia³em mym.  W ciszy wewnêtrznej i w milczeniu, 
moc¹  i  si³¹  Umi³owanego  idê  za  poznan¹  wol¹  Jego,   która   nie   tylko   jest   sta³ym  moim 
pokarmem,   ale   równie¿,   dziêki  niej  rozkoszujê  siê  odrobin¹  ¿ycia  i  szczêœcia  wiecznego,
jakie  przysz³o  doznawaæ  mi   w   P r z e d s i o n k u   N i e b a   na   tej   grzesznej ziemi, gdzie 
¿yjê  z  dala  od  zaborców  tego  œwiata,   którzy   tzw.   duchu  tolerancji  aprobuj¹  mordowanie 
nienarodzonych  dzieci,  zwi¹zki  partnerskie  tej  samej  p³ci,  eutanazjê  i  inne  wypaczenia.

W   swoim   ziemskim   pielgrzymowaniu   idê   za   wol¹  Bo¿¹,  a  nie  za  zwodniczymi 
radami   nieoœwieconych   kap³anów   czy   te¿   osób   œwieckich,  bo  przecie¿  moje  odwieczne
powo³anie  ma  dobro  jedynie  Wszechmocnego,   który   udziela   mi   tak  wiele  wewnêtrznych 
³ask,  a  poza  tym  we  œnie  dusza  ma  tak  czêsto  opuszcza  w  Nim  pow³okê  cielesn¹, ¿e tego 
wszystkiego  nie  sposób  wypowiedzieæ  w  ograniczonych  s³owach.   Umar³am  dla  œwiata,  ale 
moja  duchowa  misja  skierowana  jest  w³aœnie  do  tego  nad  wyraz  oziêb³ego,  bluŸnierczego, 
niewdziêcznego,   œwiêtokradzkiego   i   bezbo¿nego   œwiata,  tak¿e   cia³em   jestem   na   ziemi, 
a  duchem  w  Niebie,  i  duch  mój  w  Duchu  Bo¿ym rozumie te niepojêtoœci Wszechw³adnego, 
które   pochodz¹   z   nie   z   tego   œwiata.   W   milczeniu,  pokorze  i  pos³uszeñstwie  w  œcis³ej 
za¿y³oœci  z  Ukochanym  pracujê  dla  Niego,   który   tak   bardzo   obdarowuje   mnie   ³askami 
Swymi,   dlatego   te¿   nie   spoufalam   siê   z   nikim  i  nie  mówiê  o  swoich  prze¿yciach,   bo 
przecie¿  z  kim  tutaj  mówiæ ?,  skoro  zmys³owe,  nieistotne  rozmowy  piekielnie  mêcz¹ mnie, 
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tak¿e   zak³ócaj¹   mi   spokój  ducha,   a   po  drugie  ja  nie  pasujê  do  tego  grzesznego  œwiata.
Skoro  nie  poci¹gaj¹  mnie  u³udy  tego  bezbo¿nego  œwiata, tzn. muszê mieæ do nich œmiertelne 
obrzydzenie,  tak¿e  poza  Boskim  Oblubieñcem  nie  mam  nigdzie  zadowolenia,  i  dusza moja 
ci¹gle  umiera  z  têsknoty  za  Panem  swym  i  umrzeæ  nie  mo¿e.

Boski  Oblubieniec  poci¹gn¹³  i  przyj¹³  duszê  moj¹  do  za¿y³ego  obcowania ze Sob¹, 
dlatego   te¿   za  pomoc¹  umi³owanych  dzieci  Swych  szlifuje  j¹  na  podobieñstwo  Swe,   aby 
ona   w   zupe³nym   wyniszczeniu   siê   zapomnia³a   o   sobie   i   ¿y³a  tylko  Nim.  Z  w³asnego 
doœwiadczenia  mogê  powiedzieæ,   ¿e   ciosy  ludzkie  odbierane  w  Bogu  powoduj¹,  ¿e  dusza 
zaczyna  odczuwaæ  niechêæ  do  wszystkiego,  co  stworzone,  tak¿e  ona  nie  ma  ju¿  pokus  do 
doczesnego  œwiata,  bo  stara  siê  byæ  ¿ywym  odbiciem  Pana  swego,  który  jako jedyny mo¿e 
zaspokoiæ  j¹  we  wszystkim  i  nape³niæ  j¹  Sob¹.

Niepojêcie   przes³odkie   ³aski  Pana  mego  sta³y  siê  sta³ym  pokarmem  duchowym  dla
duszy   mej,   dlatego  te¿  w  ¿adnym  wypadku   nie   mogê   zmarnowaæ   ich,  kiedy  mamy  do
czynienia   z   jawn¹   rzezi¹   niewinnych,   nienarodzonych   dzieci  w  p³odach  krematoryjnych
matek,  z  rzezi¹  która  zosta³a  zapocz¹tkowana  przez  Heroda,   tylko   obecnie   na   skalê  bez
porównania  wiêksz¹.   Skoro   od   S³owa   Wcielonego   otrzyma³am   mocne   przynaglenie   do 
wys³ania  nastêpnej  mistycznej  ksi¹¿ki,   to   widocznie  nasta³a  ju¿  pe³nia  czasu  Dzie³a  Jego, 
które  prowadzê,  bo  przecie¿  demoralizacja  owiec  Jego  we  wszystkich  kierunkach osi¹gnê³a 
szczyt  najwiêkszej  deprawacji,  tak¿e  w  ¿adnym  wypadku  nie  mogê   byæ obojêtna w obliczu 
wprowadzonej  poprawnoœci  politycznej   czy   te¿   narzuconym   nowoczesnym  trendom  ¿ycia 
moralnego,   które   opiera   siê   przede   wszystkim   na   ³amaniu   praw   Pana   mego.    Dziêki 
wszechmocy  mi³osiernego  Stwórcy  przekazujê  w  Nim  niepojêtoœci  Jego  poza jakimkolwiek 
wzrokiem  i  dzia³aniem  ludzkim  i  mimo,  ¿e  nieustannie  przebywam  w  Nim,  ale nie znaczy 
to,  ¿ebym  odizolowa³a  siê  od  œwiata,  w  którym  jeszcze  ¿yjê,   tak¿e  nie  obra¿aj¹c  bliŸnich 
jestem  zmuszona  wytkn¹æ  ich  pod³oœci,   bo   jako   umi³owana  córka  Pana  swego  nie  mogê 
milczeæ   na   ewidentne   z³o,   jakie   jest   czynione   przez   nich   w   tej  cywilizacji  k³amstwa 
i  œmierci,  które  grozi  zag³ad¹  œwiata.

Gdy  z  woli  Wszechmocnego  dusza  moja  lewituje  w  niepojêtych sferach doczesnoœci 
czy  te¿  nieskoñczonoœci,  to  wówczas  ona  jest  przeobra¿ona  w  Pana  swego   czyli  znajduje
siê  w  zaœlubinach  duchowych  z  Ukochanym,   tak¿e   ona   nie   myœli  o  wielkoœci  Jego,  ani
te¿  o  sobie,  bo  to  jest  poza  ni¹,   tak¿e   ona   poch³oniêta  i  zdana  jest  w  ca³ej  pe³ni  na  tê
wszechpotê¿na  moc  Najwy¿szego.  Na  swojej  mistycznej  drodze ods³aniam nie tylko poznane 
niepojêtoœci  przez  duszê  m¹  w  nieskoñczonych  wiecznoœciach,   gdy   by³a   ona   w   Boskim
Oblubieñcu  poza  pow³ok¹  cielesn¹,   ale   równie¿   opisujê   stan   duszy   swej,   gdy  ona  jest 
w  ciele  i  duch  jej  tonie  w  Ukochanym,  tak¿e  poprzez  ten  upojny  stan  w  Panu  mym  ton¹
wszystkie cz³onki cia³a mego,  który  poprzez  duchowe  pociechy zalewa duszê m¹, która obcuje 
z  Nim,  jako  z  Niebieskim  i  Niezmiennym  Towarzyszem w ka¿dym momencie mojego ¿ycia.

Obojêtnie  czy  dusza  moja  jest  w  ciele  czy  te¿  poza  cia³em,   ale   ona  dosyæ  czêsto
jedynie  milczeniem  wielbi  Wszechmog¹cego,  i  równie¿  w  milczeniu,  w  niepojêtej  cichoœci 
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niepojêtych  nadprzyrodzonoœci  poznaje  tajemnice  Ukochanego,  z  t¹  tylko  ró¿nic¹,   ¿e   gdy
ona  znajduje siê  w  Panu  swym  poza  pow³ok¹  cielesn¹,  to  tam  ju¿  nie  ma  ¿adnych,  nawet 
najmniejszych  zas³on,  co  do  tajemnic  Jego,  oczywiœcie  jedynie  dla  dusz  zbawionych.

Z  Na  mojej  drodze  doskona³oœci  dosyæ  czêsto  mam  wyrzuty sumienia, ¿e zbyt wiele 
myœlê  o  tych  przemijaj¹cych  sprawach,  swoich  grzechach  czy  te¿  osobach,   i   to  wszystko 
nie  s³u¿y  w  doskonaleniu  siê  w  Panu  naszym,   ale  trzeba  zaznaczyæ,  ¿e  mi³osierny  Ojciec 
Przedwieczny  tak  zaplanowa³  moje  odwieczne  powo³anie, ¿e czasami zmuszona jestem wejœæ 
w  tê  nad  wyraz  u³udn¹  doczesnoœæ,  w  której  owce  Bo¿e kuszone i karmione s¹ z³udzeniami 
i   wywrotowym  szczêœciem,   bo   przecie¿  w  swoich  mistycznych  ksi¹¿kach  nie  tylko  piszê 
o  œwiecie  duchowym,   ale   równie¿   o   tych   beznadziejnych   pomyœlnoœciach  zniewolonych
ideologii,   które  oparte  s¹  na  zawiœci,  pod³oœci  i  g³upocie  ludzkiej,   tak¿e   ograniczam   siê 
tylko  do  tego,   co   powinnam   wiedzieæ  i  zarazem,  co  muszê  napisaæ,   aby  wype³niæ  wolê 
Bo¿¹  w  stosunku  do  duszy  mej.

Dusza   moja   w   najtajniejszej   g³êbi   Umi³owanego  ¿yje  jedynie  wol¹  Jego,  i  skoro 
Pan  mój  jeszcze  nie  zabiera  duszy  mej  do  Siebie,  to  widocznie  wola  Jego  ca³kowicie  nie
wype³ni³a   siê   we   mnie,  dlatego  te¿  jako  umi³owana  córka  Jego  wiernie  wype³niam  wolê
Jego,  aby  w  wiekuistym  Niebie  dusza  ma  znalaz³a siê w wiecznym zdroju mi³osierdzia Jego.

W  niepojêtej  têsknocie  za  Ukochanym  w  wewnêtrznej  ciszy  oœwiecona  przez  Pana
swego  poprzez  zmys³y  swoje  piszê  o  sprawach  duchowych,   które   nie   podlegaj¹   ani  pod
¿adne  formy,  ani  te¿  pojêcia,  a  skoro  muszê  przekazaæ  je  jednak w zdaniach,  to przekazujê 
wszystko   jêzykiem   mi³oœci,   tak   jak   tylko   potrafiê  najlepiej,  aby  wype³ni³a  siê  we  mnie 
wola  Niebios.  W  moim  odwiecznym,  tak  przeb³ogim  powo³aniu  nie  interesuj¹ mnie obecne 
czy  te¿  przysz³e  trudnoœci,  ani  te¿  milczenie  ze  Stolicy  Piotrowej,  ani  te¿  nawet milczenie 
od   Generalnego   Sekretarza   Rady   Europy   Thorbjorna   Jaglanda,   bo   nie   interesuje  mnie 
taktyka  za³atwiania  wa¿nych  spraw  Bo¿ych  czy  te¿  œwieckich  ani  te¿,  co  obecnie  s¹dz¹ te
owce  Bo¿e  o  moich  poczynaniach,   bo   po   prostu   ja  zaufa³am  jedynie  Panu  swemu  i  On 
jedyny  bez  przerwy  jest  ze  mn¹,  tak¿e  wszystko  mam  w  Nim.

Na   mojej  ciernistej   i   mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  z  mi³oœci¹  i  pokor¹  Najwy¿szego
przyzwyczai³am   siê    do   najprzeró¿niejszych   upokorzeñ,   przeœladowañ,   przeciwnoœci,   bo 
w  tych  wszystkich  wzgardach  i  w  najprzeró¿niejszych  cierpieniach  bardzo  uodporni³am  siê 
na  nienawiœæ, wœciek³oœæ i z³oœæ bezbo¿ników,  a  poza  tym  wszystko  to  pracowa³o  na wzrost 
mojej   duchowej   dojrza³oœci  i  to  do  takiego  poziomu,   jaki   jest   niezbêdny,   abym   mog³a 
dobrze  wybroniæ  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê.

Wiadomo,   ¿e   bez   szczególnych   ³ask   Ukochanego,   który   zawsze  broni  mnie  nie
da³abym rady nieœæ krzy¿a swego,  ale  w  Nim  nic  nie  jest ciê¿kie, i z w³asnego doœwiadczenia 
mogê   powiedzieæ,   ¿e   kiedy   by³am   zupe³nie   sama   z   Bogiem   w   tych   najtrudniejszych 
chwilach  mojego  ¿ycia,  kiedy  to  nawet  by³am  odrzucona  przez  tych  bliŸnich,   od   których 
mog³am  spodziewaæ  siê  jakiejkolwiek  pomocy,   to  wówczas  w  pokorze  zawsze  nabiera³am 
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mocy  i  si³y  jedynie  w  Panu  swym,  dlatego  te¿  w  obecnej dobie czasu jestem gotowa stawiæ 
czo³o  ca³emu  zdemoralizowanemu  œwiatu.

Z  Moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê  prowadzê  w  Chrystusie  mi³oœci¹  Jego  i  wykonujê  j¹ 
poprzez  najprzeró¿niejsze  próby  i  walki,  i skoro osi¹gnê³am odpowiedni¹ dojrza³oœæ duchow¹ 
w Panu swym,  to  poprzez  Niego  jestem  siewc¹  Ewangelii  Jego,  i  mogê  pisaæ  w  Nim,  aby 
poprzez   swoje   mistyczne   ksi¹¿ki,   które   s¹   œwiadectwem   mojej   ¿ywej  wiary  oddaæ  siê 
innym  duszom.  Te  moje  mistyczne  ksi¹¿ki,  to  jest mistyczny hymn ku Chwale Najwy¿szego,
dlatego  te¿  wszystko  podejmujê  w  Panu  swym,   który   jest   jedynym   moim   kierownikiem
duchowym  poprzez  Ducha  Swego,  tak¿e  moje  obcowanie  z  Nim  jest  na  wskroœ  duchowe.
Moje  pisanie  w  Imiê  Ukochanego,  to  s¹  jedne   z   najdrogocenniejszych  chwil  ¿ycia  mego, 
bo   przecie¿   ten   czas   poœwiêcam  Jemu,  i  w  tym  czasie  w  szczególny  sposób  On  obcuje 
ze  mn¹,   bo   przecie¿   ca³a   jestem  zanurzona  w  mi³osnym  Bóstwie  Jego,  tak¿e  pogr¹¿ona 
w  tej  pisemnej  modlitwie  przekazujê  duchowoœci  Jego  na  Chwa³ê  Jego.

Mimo,   ¿e   podczas  pisania  jestem  w  sposób  niezwyk³y   z³¹czona   z   Umi³owanym,
bo   przecie¿  kiedy  dusza  moja  dotkniêta  jest  przez  Niego,   to  w  zapomnieniu  o  sobie  ona
pogr¹¿a  siê  w  Nim,   a   ja  w  Panu  swym  przekazujê  swoje  duchowe  ¿ycie,   które  zaczyna
siê  w  twierdzy  duszy  mej,  kiedy  ona  jest  w  ciele  czy  te¿,   kiedy   ona   jest   poza   cia³em, 
to   wiadomo,   ¿e  w  swoich  mistycznych  ksi¹¿kach   za   pomoc¹   ograniczonego   jêzyka  nie 
oddam   ca³kowitej   g³êbi   tego,  co  doœwiadcza  dusza  moja,  bo  przecie¿  to  moje  nieudolne
pisanie   jest   jedynie   bladym   cieniem   przedstawienia   zarówno   niepojêtej   materii   œwiata 
zewnêtrznego  jak  i  wewnêtrznego.

D r o g i   O j c z e,    podczas  transu  ekstatycznego  pisania  mam  ogrom  ³ask  Bo¿ych, 
które   duszê   moj¹   nape³niaj¹   niewypowiedzian¹   s³odycz¹   i   mi³oœci¹,  tak¿e  ona  emanuje 
niebiañskim   œwiat³em  i   z   ka¿d¹   chwil¹   coraz   bardziej   przeobra¿a  siê  w  Umi³owanego. 
Utajony  Jezus  Chrystus  w  duszy  mej  nape³nia  mnie  moc¹  i  m¹droœci¹  Sw¹, abym obroni³a 
duchowe  Dzie³o  Jego,   które   jest   niesamowit¹,  mistyczn¹  eksplozj¹  przede  wszystkim  dla 
lewicowo - liberalnych  masonów,  którzy  na  szerok¹  skalê  aprobuj¹  z³o.  Ja,  jako  bezbronna 
i   ukrzy¿owana   owca   w   Chrystusie   jestem  ponad  wszystkimi  re¿imowymi  demokracjami,
które  notorycznie  ³ami¹  prawa  ludzkie  uciszaj¹c niepoprawnych politycznie, jak i niewygodne
media,  bo  przecie¿  jako  córka  Ukochanego  ¿yjê  tylko  Nim  i  w  Nim,   dlatego  te¿  brzydzê
siê  zbrodniczymi  ideologiami,  które  nios¹  zak³amanie  i  œmieræ.

Nie   tylko   dusza   moja   przepojona   jest   wielk¹  mi³oœci¹  do  Boskiego  Oblubieñca,
który   wszystkie   dusze  wskrzesi³  do  ¿ycia  wiekuistego,  ale  równie¿  ca³e  serce,  umys³,  jak 
i  wszystkie  cz³onki  cia³a  mego,  dlatego  te¿  pragnê³abym  wykrzyczeæ  na  ca³y Wszechœwiat, 
¿e  tak  bardzo  kocham  Pana  swego,  który  nie  tylko  nape³ni³  duszê  moj¹  Sob¹,  ale równie¿ 
da³  jej  spróbowaæ  odrobinê  ¿ycia  wiecznego w zas³onie niebiañskiej,  jak  i  bez tej wiekuistej 
zas³ony.  To   moje   upojne   pisanie   w   Imiê   Wszechpotê¿nego,    to   przecie¿   kontemplacja 
Ukochanego,   przes³odka  rozmowa  z  Nim  Samym,  i  gdy  nawet  piszê  o  swoich  bolesnych 
sprawach   czy   te¿  o  sprawach  zagubionych  owiec  Jego,   które   w   sposób  niezwyk³y  rani¹ 
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Go,   to   wówczas   ³¹czê  siê  w  szczególny  sposób   z   m ê k ¹   J e g o,  natomiast,  gdy  piszê 
o   przes³odkich   upojnoœciach   Jego,   to  przepojona   jestem   na   wskroœ   niepojêt¹   mi³oœci¹
Jego,   ¿e   nawet  wpadam  w  chwilowe  mi³osne  ekstazy,  co  ju¿  du¿o  wczeœniej  pisa³am  na 
ten  temat.  Nikt  w  ca³ym  Wszechœwiecie  nie  zast¹pi  mi  Pana  mego,  którego  kocham  nade
wszystko,   bo   On   jedyny   jest   zawsze   przy   mnie,  i  to  zarówno  w  chwilach  boleœci,  jak 
i  radoœci,  tak¿e  dog³êbnie  straci³am  ¿ycie  w  Nim,  bo  przecie¿  On  nieprzerwanie  poi duszê 
m¹  ³askami  Swymi,  i  On  jedynie  zapewniæ  mo¿e  duszy  mej  wiekuist¹ szczêœliwoœæ. Dusza 
moja  znajduje  odpocznienie  jedynie  w  Panu  swym  i  to  w  umi³owanej  samotni  swej, gdzie
nie  dochodz¹  do  niej  g³osy  tego  upad³ego  œwiata,  dlatego te¿ w g³êbokiej pokorze pogr¹¿am 
siê  w  Oblubieñcu  swym,  który  prowadzi  mnie  niepojêtymi  i  niezbadanymi drogami Swymi, 
abym  tylko  mog³a  wype³niæ  odwieczn¹  wolê  Jego.

Boski   Oblubieniec   pociesza   mnie   ³askami   Swymi,   abym  na  ciernistej  i  mi³osnej
drodze   œwiêtoœci   mog³am  dotrwaæ  w  pokorze  i  cierpliwoœci  do  granicy  œmierci  swej,  aby 
dusza  moja  mog³a  nareszcie  zrzuciæ  cielesny  ubiór  i  przystroiæ  siê  w  mistyczne  ornaty  na
wieczyste  gody  Pana  naszego.  Z  woli   Oblubieñca   Niebieskiego   dusza   moja   pojona   jest 
ogromem  ³ask,   które   maj¹   miejsce   poza   czasoprzestrzeni¹,  tak¿e  z  ³atwoœci¹  odtwarzam 
w  pamiêci  prze¿ycia  duszy  mej,   a   póŸniej   naszym  ograniczonym  jêzykiem  przelewam  je 
na  papier,  a  w³aœciwie  na  ekran  komputerowy,  aby  one uzmys³owi³y potomnym co dzieje siê
z  ich  duszami,  gdy  one  przekrocz¹  próg  wiecznej œmiertelnoœci na ca³¹ wiekuist¹ wiecznoœæ. 
Przez  tak  wiele,  wiele  lat  dusza  moja  podczas  snów  opuszcza³a  i  jeszcze opuszcza w Panu 
swym  cielesn¹  pow³okê,  tak¿e  ona  przyzwyczai³a  siê  do  tych  ³ask,  a  ja  dziêki  tym ³askom 
czujê  siê  tak  jakbym  by³a  w  Przedsionku  Nieba.

Moja   mistyczna   mi³oœæ   do   Oblubieñca  Niebieskiego   w   sposób  niewyra¿alny  jest
wynagradzana   przez   Niego,   bo   On   nie   zwa¿aj¹c  na  nêdzê  i  ma³oœæ  duszy  mej  objawi³ 
w  niej  wszechpotê¿n¹  wielkoœæ  Sw¹,  tak¿e  ona  jest  w  nieustannej  obecnoœci  z  Nim z tym, 
¿e  czasami  okazywana  jest  silniejsza  moc  Jego  w  niej,   która   powoduje  ¿ywsz¹  obecnoœæ 
Jego,  która   przyczynia   siê   do   tego,   ¿e   ona   poprzez  g³êbie  modlitwy  wprowadzana  jest 
w  tajemnice  Jego.  Dusza  moja   bardzo   czêsto   przebywa   w   radosnym  raju  nadziei,  który
rozprzestrzenia   siê   na   wszystkie   cz³onki   cia³a   mego   czyli    ogarniêta    jestem    radoœci¹ 
wewnêtrzn¹,    która   zosta³a   ukszta³towana   przez   uciski   i   przeœladowania   w   Chrystusie, 
z  Chrystusem  i  dla  Chrystusa.

Z  pomoc¹  Mistrza  Niebieskiego   podjê³am   siê   realizacji   tak   przes³odkiego  Dzie³a
Jego,  dziêki  któremu  dusza  moja  przemienia  siê  w  Niego  i  przebywa w niepojêtych sferach 
Jego,  tak¿e  tym  czym  ¿yjê,  o  tym  te¿  piszê,  i  to  pisanie  w  Imiê  Pana  mego przed³u¿a mi 
moc  przebywania  w  Królewskim  Majestacie  Jego,  dlatego  te¿  serce, oczy, umys³ jak i dusza 
ma  skierowane  s¹  na  Ukochanego,   który  nape³nia  mnie  nienasycon¹  mi³oœci¹  Sw¹.   Boski 
Mistrz  jest  szczodry  i  wywi¹zuje  siê  z  obietnic  Swych, dlatego te¿ jestem spokojna o Dzie³o 
Jego  i  wiem,   ¿e   tê   obecn¹,   kolejn¹   próbê   czasu,   która   spowodowana  jest  milczeniem 
ze  strony  Stolicy  Apostolskiej  przetrzymam  w  Panu  swym,   tak   jak   wszystko  do  tej  pory 
przetrzyma³am  w  Nim  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Jego.
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Poprzez    Dzie³o    Wcielenia   i   Okupienia   Pana   mego   realizujê   swoje   odwieczne
powo³anie  i  wewnêtrznie  obcujê  z  Ukochanym  w  samej  twierdzy  duszy  mej,  która  w Nim
wchodzi  w  nadnaturalne  sfery  Jego.  W  jednoœci  z  Umi³owanym, który jest jedynym Ÿród³em
nadziei  dla  duszy  mej  coraz  bardziej  têskniê   do   pe³ni   ¿ycia   wiecznego,  aby  dusza  moja
mog³a  byæ  twarz¹  w  Twarz  z  Panem  swym  w  wiekuistej  wiecznoœci  Jego.

Ludzkoœæ   o   zniewolonych   sumieniach,   która   swoj¹   prymitywnoœci¹   przekroczy³a
granice  jakiejkolwiek  przyzwoitoœci  zabiera  g³os  na  temat  spraw  duchowych  o  których  nie
ma  najmniejszego  pojêcia,   tak¿e  w  obecnej  dobie  czasów   tyrani   tego   œwiata  manipuluj¹ 
otumanionymi  narodami,  aby  tylko  mog³a  kwitn¹æ cywilizacja k³amstwa i œmierci.  Na swojej 
drodze   krzy¿owej   nigdy   nie   da³am   siê   manipulowaæ   fa³szywym  doradcom,  bo  przecie¿ 
moim  jedynym  doradc¹  jest  Mistrz  Niebieski,  który  mieszka w twierdzy duszy mej,  dlatego 
te¿  On  jedyny  wie,  co  najlepiej  potrzeba  córce  Jego. 

Z  woli  Mistrza  Niebieskiego  dusza  ma  wesz³a   nie   tylko  do  najg³êbszych  tajemnic
Jego,  które  znajduj¹  siê  w  niepojêtej  wiecznoœci,   ale  równie¿  wesz³a  ona  do  najg³êbszych 
niesprawiedliwoœci  tego   zmiennego   œwiata,   który   ogranicza   wolnoœæ,  wprowadza   tyraniê 
i  atakujê  Koœció³  w  imiê  nowo  pojêtej  nowoczesnoœci, której na imiê jest cywilizacja ob³udy, 
k³amstwa i œmierci.  W tej niesamowitej fali z³a, która nieustannie przep³ywa przez poszczególne 
totalitarne  re¿imy,  które  zniewalaj¹  narody mamy do czynienia z najokropniejszymi rzeŸniami, 
w  których  zalegalizowana   jest   a b o r c j a,    tak¿e    miliony   niechcianych,   nienarodzonych 
dzieci   ginie   w   krematoryjnych  p³odach  matek  przy  aprobacie  zmys³owych  owiec  Bo¿ych, 
które  za  nic  maj¹  ¿ycie  ludzkie.  W  œwiecie niesamowitych afer, korupcji, zak³amañ i œmierci 
nie  mo¿e  byæ  mowy  o  prawdziwej  demokracji, jedynie tylko o ob³udnej lewicowo - liberalnej 
demokracji,   w   której   dewastuje   siê   sumienia,   nag³aœnia   siê  nieprawdziwe  dane  i  fakty, 
a  obroñcy  ¿ycia,  wolnoœci  i  wiary  nie  maj¹  prawa  g³osu.

Kap³an   Niebieski   ca³e   moje   ¿ycie   przygotowywa³   duszê   moj¹    do   duchowego 
Dzie³a  Swego,   aby   ona   jak   najgodniej   wykona³a   go,  dlatego  te¿  robiê  wszystko  to,  co 
w  mocy  mej,  aby  tylko  wype³ni³a  siê  wola  Jego  we  mnie.  Dzie³o  Pana  mego, które oparte 
jest   o   Ska³ê   Jego   przesz³o  i  przechodzi  przez  niesamowity  tygiel  cierpienia  zreszt¹,   jak
i  ka¿de  Dzie³o  Bo¿e,  ale  moc¹  i  si³¹  Umi³owanego  realizowa³am  je  w wielkim wyciszeniu
i  skupieniu  wœród  przeb³ogiej  ciszy,   tak¿e  obecnie  ono  dojrzewa  w  Nim  na  Chwa³ê Jego.
Moja   nadprzyrodzona   misja   ca³y  czas  powstawa³a  w  Chrystusie  i  z  Chrystusem  w  ogniu 
mi³oœci  i  cierpienia,  tak¿e  uodporniona  jestem  na  wszelkie  przeciwnoœci,   które   absolutnie
nie  zatruwaj¹  mi  mojego  przejœciowego  ¿ycia,  a  wrêcz  przeciwnie s¹ one przenajœwiêtszymi 
bodŸcami,  które  pobudzaj¹  duszê  moj¹  do  jeszcze  wiêkszej  walki  o  Dzie³o  Pana  mego.

Boski  Mistrz  przysposobi³  mnie  do  tego,   ¿ebym  od  czasu  do  czasu  mia³a  kontakt 
z  tym  wyobcowanym  œwiatem  tym  bardziej,  ¿e  poprzez  swoj¹ nadprzyrodzon¹ misjê pragnê 
uzdrowiæ go,  a  po  drugie  muszê  te¿  doœwiadczyæ  na  sobie  prawdziw¹  gorycz  bezbronnych 
owiec  Bo¿ych,  które  na  potêgê  têpione s¹ przez podstêpnych faryzeuszy.  Podczas problemów 
mojego  doczesnego  ¿ycia  dusza  ma  doœwiadcza  wiele,  ale  to wiele mistycznych niepojêtoœci 
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i  to   na   miarê   najwiêkszych   Œ w i ê t y c h   mimo,   ¿e   tak  daleko  jej  do  œwiêtoœci,  tak¿e 
te   chwilowe,   ma³ostkowe   przeciwnoœci,  które  powoduj¹  nawet  otêpienie  i  brak  dzia³ania, 
jedynie  wzmacniaj¹  duszê  m¹  na  drodze  œwiêtoœci.  Mimo  chwilowych  niedogodnoœci  i  tak 
radoœnie  wspinam  siê  po  drodze  doskona³oœci,  aby  wywalczyæ dla duszy swej ¿ycie wieczne, 
a   te   przejœciowe,   ma³e   poprzeczki  z  czasem  zamieniaj¹  siê  w  niebiañsk¹  s³odycz,   tak¿e
jako   mistyczna   córka  Kap³ana  Niebieskiego  muszê  byæ  usposobieniem  niezwyk³ej  dobroci 
i  cierpliwoœci,  aby  jak  najgodniej  pracowaæ  dla  Królestwa  Pana  mego.

Z   polecenia   Samego   Zbawiciela   podjê³am   siê    opisaæ    r¹bek    nadprzyrodzonych
tajemnic,   które   by³y   i   s¹   objawiane  duszy  mej  na  przestrogê  zmanierowanej  i  grzesznej 
ludzkoœci,   aby   wiedzieli   oni,   ¿e   jedynie   wiara   katolicka   rz¹dzi  ca³ym  Wszechœwiatem, 
gdzie   Bóg   Trójjedyny  nad  wszystkim  ma  pieczê.  We  œnie  dusza  moja  opuszcza  w  Bogu 
czas   i   widzi   oczyma   swymi   jedynie   niewielki  r¹bek  tajemnic  Bo¿ych,   które  mog¹  byæ 
widzialne   jedynie  po  przekroczeniu  progu  œmiertelnoœci,   dlatego   te¿   jest   mi  niezmiernie 
trudno   przedstawiæ  ograniczonym  jêzykiem  niewyra¿alne  i  nieskoñczone  sprawy  œwiat³oœci 
Bo¿ej,   ale   skoro   Boski   Mistrz   nakaza³   p i s a æ   mi   do   samej   œmierci   mej,    to   moje 
nieudolne   pisanie   wybacza   mi,  i   wiem   te¿,   ¿e   da   mi   ogrom   ³ask   Swych  i  cierpieñ, 
bo  w  przeciwnym  wypadku  nie  mia³abym   o   czym   p i s a æ.

Moja   nadprzyrodzona   misja   ma   solidne   i   trwa³e  fundamenty  Chrystusowe,  tak¿e
dusza  ma  nieustannie  zmierza  do  radoœci  wiekuistego  zbawienia,  bo przecie¿ ona doskonale 
wie,   co   znajduje  siê  za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci   zarówno   dla   dusz   potêpionych, 
w  czyœæcu  cierpi¹cych,   jak   i   zbawionych,  poniewa¿   ona   setki   razy  w  Bogu  kosztowa³a 
i   poznawa³a   m i s t y c z n e    t a j e m n i c e    J e g o,    które    napawa³y   j¹   niewys³owion¹
szczêœliwoœci¹,  a  czasami  nawet  i  groz¹,  gdy  np.  widzia³a  ona  potêpione dusze, które mia³y 
piek³o  wewn¹trz  siebie.

Na   swojej   drodze   œwiêtoœci   wszystko   wykonujê  dla  mi³oœci  Samego  Boga,  który 
dodaje  córce  Swej  mêstwa  do  zwyciê¿enia  samej  siebie,   aby  pos³annictwo  Jego  dope³ni³o 
siê  w  Nim  i  z  Nim,  dlatego  te¿  ca³e Dzie³o Jego powierzy³am Opatrznoœci Bo¿ej, i w swojej 
drodze   opieram   siê   na   Eucharystii   i   na   autentycznej   nauce   Koœcio³a   wy³o¿onej  przez 
wielkich  Mistyków.  Stwórca  zapragn¹³  mnie mieæ, abym bezgranicznie odda³a siê za Koœció³, 
dlatego  te¿  zaufa³am  ca³kowicie  kierowniczej  m¹droœci  Jego,  tak¿e  nale¿ê  tylko  do  Niego, 
i  On  rozporz¹dza  mn¹  we  wszystkim  ku  wiêkszej  Chwale  Swej  w  czasie  i  wiecznoœci.

Dyktatura   obecnego   zsekularyzowanego   totalitaryzmu,    która    uœmierca   ewidentne
prawdy   swoimi   wynaturzonymi   prawami   odci¹gaj¹c   wiernych  od   nieœmiertelnego  Boga,
doczeka³a  siê  odpowiedniego  duchowego  Dzie³a  Bo¿ego,   które   prowadzê  w  Bogu  prawie
ca³e   ¿ycie   swe,   dlatego   te¿   o¿ywiona   mi³oœci¹   Pana   naszego   wysz³am   w   Nim   poza
zwyczajnoœæ,  aby  dotrzeæ  drog¹  zbawienia  do  wszystkich  zacietrzewieñców  S³owa  Bo¿ego.
U  kresu mojego ziemskiego pielgrzymowania w odkupieñczej mi³oœci Pana naszego wype³ni³am 
wolê  Jego  czyli  wykona³am  to,  co  powinnam  wykonaæ  (£k 17, 10),  tak¿e przez to duchowe
Dzie³o  Zbawiciela,  w  którym  jestem  œwiadkiem  Jego  niosê  dla  ludzkoœci œwiat³o Ewangelii 
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Jego,  w  zwi¹zku  z  czym  6. 03. 2017 r.   dedykujê  na  mojej  stronie  internetowej  w  punkcie
numer  107  ca³emu  zniewolonemu  œwiatu  44  komentarze,    które   umieszczone   s¹   równie¿ 
w  ostatnim  tj.  50 - tym  rozdziale  mojej  obecnej  duchowej  ksi¹¿ki,  która  jest szóst¹  czêœci¹ 
tytu³u  “ Zdobywanie  mistycznego  szczytu  Góry  Karmel. ”
 

Moja  nadprzyrodzona  misja,  która  przeciwstawia  siê  mocom szatana wiadomo, ¿e nic 
nowego   nie   wnosi,   co   jest   powiedziane   w   Piœmie  Œwiêtym,  ale  w  moich  mistycznych 
ksi¹¿kach   w   duchowym   aspekcie   przekazane  s¹  niepojête  sprawy  Bo¿e,  które  tak  czêsto 
doœwiadcza  dusza  ma  za  spraw¹  Nieskoñczonego,  dla  którego nie tylko ona, ale ka¿da dusza 
jest  niewypowiedzianie  droga,  dlatego  te¿  z  wielk¹  mi³oœci¹  pracujê  w  Winnicy  Pana,  aby 
¡ Duch  Œwiêty  zamieszka³  w  sercach  wszystkich  narodów  i uchroni³ je od upadku, katastrofy 
i  wojny ¢,  jak  to  podawali  wszyscy  Prorokowie  i  Mistycy.

D r o g a    E m i n e n c j o,  zdajê  sobie  sprawê z tego, ¿e ostateczny werdykt w sprawie
nadprzyrodzonej  misji  mej  zapadnie  i  tak  wiele  lat  po  œmierci  mej,   bo  przecie¿  duchowa 
misja  ma  bêdzie  trwa³a  do  koñca  ¿ycia  mego, ale mam nadziejê, ¿e na 100 - lecie pierwszych
fatimskich  objawieñ  zabierze  Wasza  Œwiêtobliwoœæ  g³os,  ¿e  przynajmniej  Dzie³o  Bo¿e  jest
w  trakcie  zapoznawania  siê  z  nim,  bo  przecie¿  na  to  trzeba wiele umys³ów i to najwiêkszej 
klasy  teologów,   i   wiele   te¿   lat,   aby  to  wszystko  wch³on¹æ.  Jako  zakonnica  wewnêtrzna 
w  bojaŸni  Pañskiej  kroczê drog¹ przykazañ Umi³owanego, który m¹droœci¹, mi³oœci¹ i radoœci¹ 
nape³nia  duszê  m¹,  która  z  pe³nym  oddaniem  wykonuje  wolê  Jego i to za wstawiennictwem 
Matki  Bo¿ej  Maryi,   tak¿e   moja   s³aboœæ   i   cierpienia  nie  graj¹  absolutnie  ¿adnej  roli,  bo 
wszystko  to  wzmacnia  mnie  w  Panu  naszym  na  drogach  przemijaj¹cej  doczesnoœci.  

Drogi  Biskupie  Rzymu  i  Nastêpco  Œwiêtego  Piotra  wys³a³am ju¿ tak wiele wysy³ek
w  sprawie  mojej  nadprzyrodzonej  misji,  tak¿e  nie  bêdê  ju¿  w  tym  liœcie  nic  dodawa³a, bo
wszystko  te¿  jest  na  za³¹czonych  dwóch  takich  samych  p³ytach  kompaktowych  CD - R,  na
których  w  programie  PDF  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  naszego   wraz   z   nowo  napisan¹
duchow¹  ksi¹¿k¹,  o  której  wy¿ej  wspomnia³am  i  z  listem  do  Rady Europy,  który  znajduje 
siê  w  folderze “ Kamieñ  Wêgielny  Dzie³a  Bo¿ego ”,  jak  te¿  i  na  mojej stronie internetowej 
/ http:annaanielaflak.eu /,  która  przekroczy³a ju¿ 411 000  odwiedzin.  Do³¹czam równie¿ kopiê 
listu  skierowanego  do  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  kard.  Gerharda  Ludwiga Müllera. 
Wysy³am  ten  list na 4 - lecie pontyfikatu Ojca, zwi¹zku z czym zasy³am Waszej Œwiêtobliwoœci
du¿o  zdrowia,  ³ask Bo¿ych i mocy Bo¿ej w wykonywaniu tak przepiêknego i odpowiedzialnego
powo³ania  Bo¿ego  zapewniaj¹c,  ¿e  zawsze  modlê siê o ca³¹ trzodê Stwórcy,  któremu obecnie
obieca³am,  ¿e  skoro  to  jest  45 - ta  wysy³ka  do  Watykanu  w  sprawie  tak  trudnej  duchowej
misji,  to  dotrwam  do  50 - tej wysy³ki, tak¿e gdy nie bêdê mia³a ¿adnej odpowiedzi, to wkrótce
ponownie  odezwê  siê,   co  oczywiœcie  wszystko  to  uka¿e  siê  na  mojej  stronie  internetowej
czyli   jak   widaæ   sprawdzaj¹   siê   prorocze  s³owa  Boskiego  Odkupiciela,  ¿e  ja  mam  pisaæ 
do  koñca  ¿ycia  swego.   

                                Szczêœæ  Bo¿e !
         
                             Anna  Aniela  Flak 
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