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W a t y k a n   
W³ochy,  Rzym 

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !
Drogi  Kardynale !  jestem  g³êboko przekonana, ¿e Szanowna Eminencja nie zapozna³a 

siê  jeszcze  z  Dzie³em  Pana  naszego,   które  prawie  ca³e  ¿ycie  prowadzê  w  Nim,  poniewa¿
nie  mam  odpowiedzi  od  Eminencji,   a   przecie¿   w   obliczu  przes³anej  tak  licznej  i  pe³nej 
dokumentacji,   któr¹   wys³a³am   26   sierpnia   2011 roku   ( 3,  62  kg ),    która   by³a   u³o¿ona
tematycznie  i  chronologicznie ( 250 dokumentów  na  375 stron ),  to  by³,  i  w  dalszym  ci¹gu
jest  moralny  i  s³u¿bowy  obowi¹zek  Waszej  Œwiêtobliwoœci  odpisaæ  do  mnie  w  tak wa¿nej
sprawie  Bo¿ej.

Szanowny  Kardynale,  zdajê  sobie sprawê  z  tego,  ¿e  Koœció³  boi siê  trudnych spraw, 
i    czasami    namiestnicy   Chrystusa    boj¹    siê   podejmowaæ   trudne   decyzje,    dlatego   te¿ 
wielokrotnie  wiele  spraw  odk³adali,  zbywali  byle  czym,  ¿e czasami potrzeba by³o wiêkszego 
okresu  czasu,   nawet  wiêcej  jak  jeden  wiek,   aby   prawda   Bo¿a   ujrza³a   œwiat³o   dzienne, 
i  tak  myœlê  sobie,   ¿e  z  moj¹  nadprzyrodzon¹  misj¹  mo¿e  byæ  podobna  sytuacja,    dlatego
te¿,    aby    przerwaæ   tê   bezpodstawn¹   b i e r n o œ æ    duchowieñstwa,    która   przecie¿   jest
chorob¹,    jak  to  przepiêknie  wyg³osi³  ju¿  na  ten  temat  abp.  Józef   Michalik,   z  woli  Pana
naszego  wysy³am  ponownie  Dzie³o  Jego,  ale  bardziej  dopracowane  wraz  nastêpn¹ duchow¹
ksi¹¿k¹  napisan¹  w  Chrystusie,  która  dope³nia  moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê.

Od  samego  pontyfikatu  Ojca  Œwiêtego  niestrudzenie  “ pukam ” do  drzwi Jego, czego
dowodem  jest,  ¿e  obecnie  wysy³am  ju¿  18 - ty  duchowy  list  wraz z dopracowanym Dzie³em
Bo¿ym,  ale  jak  widaæ  niekompetentny  Asesor  Mons.  Gabriele  Caccia, który odpowiedzialny 
jest  za  wysy³kê  do  Papie¿a  przyj¹³  postawê  niesamowitej  biernoœci   myœl¹c   b³êdnie,  ¿e  to 
z  czasem  wszystko  rozp³ynie  siê  w  nicoœci.

Ojciec  Przedwieczny  przeznaczy³  duszê  m¹  do  poznania  r¹bka  tajemnic  Jego, które 
przeznaczone  s¹  jedynie dla dusz,  które przekroczy³y ju¿ próg œmiertelnoœci na ca³¹ wiecznoœæ, 
i  dusza  ma  nad  wyraz  rozkocha³a  siê  w  tych  mi³osnych  tajemnicach  Jego,  ¿e  ci¹gle têskni 
ona  za  tymi  mistycznymi  aromatami,  które  nie  maj¹  odpowiednika w grzesznej doczesnoœci, 
i   skoro  Oblubieniec  Niebieski  nakaza³  pisaæ  mi  o  tak  niepojêtych  sprawach  Swych,   które 
doœwiadcza  dusza  ma  na  mojej  mistycznej  drodze,  to znaczy mam przekazaæ tê niewidzialn¹ 
doczesnoœæ  jak  i  nieskoñczonoœæ  Bo¿¹,  aby  przekonaæ  ca³y  œwiat  o  wiecznym  ¿yciu,  który 
zaczyna  siê  dla  dusz,   kiedy  zaœniemy  w  Panu  na  ca³¹  wiecznoœæ,   dlatego   te¿   napisa³am 
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kolejn¹  duchow¹  ksi¹¿kê  ze  swego  duchowego  ¿ycia  pt.:  ¡ ¯ycie  mistyczne  Anny  Flak  na 
ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci ¢ ,  która  jest  ju¿  7 - m¹  czêœci¹  tego  tytu³u.

Z  woli  Trójjedynego  Boga   dusza   ma   wesz³a   ponad   wszelkie   poznanie   ludzkie 
w  niepojête  sfery  doczesnoœci  i  nieskoñczonoœci,  które  nie  sposób  przedstawiæ  w  formach,
ale  jako  pos³uszna  córka  Pana  Boga  przekazujê  swoj¹  drogê mistyczn¹ dla ratowania ca³ego 
zdemoralizowanego   œwiata,    który    schlebia   staŸnikom   k³amstwa   kosztem   ewangelickiej
prawdy,   dlatego   te¿   musia³o   byæ   a¿   21 - en  duchowych  ksi¹¿ek,    aby   nie   by³o   cienia
w¹tpliwoœci  w  tak   nieprawdopodobnym   Dziele   Bo¿ym,  a   oto   tytu³y   moich  mistycznych
ksi¹¿ek  napisanych w Panu mym:  ¡ Dzie³o  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta 
Bermudzkiego ¢  ( 9  ksi¹g ),   ¡  Œwiat³oœæ  w  ciemnoœci  w  rzeczywistoœci  nadprzyrodzonej ¢,
¡ Lewitacje  duszy  wybranej  w  niepojêtych  sferach  doczesnoœci i nieskoñczonoœci ¢ (4 czêœci) 
oraz  ¡ ¯ycie  mistyczne  Anny  Flak  na  ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  ¢  ( 7  czêœci ).

Z  Na  obecnej  mej  drodze  duchowej  Dzie³o  Pana  naszego,  które  z  wielk¹  mi³oœci¹ 
Jego  prowadzê  w  Nim  sk³ada  siê  z  28 - miu  folderów,  które  zawieraj¹  302 podfoldery  na 
3423 strony,   o   ³¹cznej   zawartoœci  123 MB,   dojrza³o  w  Ukochanym,  aby  móg³  rozpocz¹æ 
siê  jego  rzetelny  proces  badawczy  w  Kongregacji  Nauki  Wiary.

 
Na  usilne  proœby   najukochañszego  Boskiego  Oblubieñca   obecnie   zrobi³am  miêdzy

innymi  korektê   tej   czêœci   Dzie³a   Jego,    gdzie   w   ksi¹¿kach   zatytu³owanych  ¡ Œwiat³oœæ 
w  ciemnoœci  w  rzeczywistoœci nadprzyrodzonej ¢  i  ¡ Lewitacje duszy wybranej w niepojêtych 
sferach  doczesnoœci  i  nieskoñczonoœci ¢  (4  czêœci),  relacjonowa³am  swoje  mistyczne  ¿ycie, 
które   s¹   duchowymi   listami   do   pustelniczki   siostry  Miriam  od  Krzy¿a,  która  ma  swoj¹ 
pustelniê  w  Szczecinie,   i   z   któr¹   mia³am   mo¿noœæ   widzieæ  siê  i  rozmawiaæ  3  razy,  co 
wszystko  mam  bardzo  dok³adnie  opisane  w  swoich  mistycznych  ksi¹¿kach.

Pod   wp³ywem   Ducha   Œwiêtego  zrozumia³am,  ¿e  tym  razem  mam  wy³o¿yæ  trochê
inaczej   Dzie³o   Boskiego   Oblubieñca    dla   nad   wyraz  doœwiadczonych   i   uduchowionych 
kap³anów,  którzy  bêd¹  musieli  to  wszystko  rozpatrzeæ  w  Bogu,  zanim  podejm¹  ostateczn¹ 
decyzjê    o    otwarciu   przewodu   badawczego   Dzie³a   Kap³ana   Niebieskiego,    dlatego   te¿
obecnie  wypowiem  siê  trochê  d³u¿ej  w  Ukochanym,  aby  ka¿dy  czytaj¹cy  nie  mia³  ju¿  tak 
du¿ych  w¹tpliwoœci,   co   do   narzêdzia   prowadz¹cego,   tak¿e  zas³ona  niepewnoœci  zostanie 
przerwana.

Ta    duchowa    j a k b y   p u b l i k a c j a    skierowana    do  Szanownej  Eminencji  ju¿
ostatecznie   zadecyduje   o   otwarciu   przewodu   badawczego   Dzie³a   Wszechpotê¿nego,   do
którego  zosta³a  dusza ma  odwiecznie  powo³ana,  tak¿e  podam  trochê  Œwiêtych  S³ów  S³owa 
Wcielonego,   które   by³y   skierowane   do   duszy   mej   wraz  z  wa¿niejszymi  datami,    kiedy 
zosta³y  one  wypowiedziane,   tak¿e   czytaj¹cy   jak   bêd¹   pragnêli   zaznajomiæ   siê   bardziej 
z  tymi  ³askami  Pana  naszego,   to   patrz¹c   na   daty  wszystko  to  szybko  odnajd¹  w  moich  
duchowych  ksi¹¿kach  napisanych  w  Chrystusie,   bo   ka¿dy  rozdzia³  czy  te¿  list  na  samym 
pocz¹tku  zawiera  dok³adn¹  datê.
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Ju¿   prawie   50  lat   temu   podczas   pierwszej   Komunii   Œwiêtej   Boski   Odkupiciel
rzek³  w  twierdzy  duszy  mej  znamienne  s³owa,  które  by³y  powtarzane 3 razy: ¡ Córko Moja, 
przeznaczy³em   ciebie   od   ca³ej   wiecznoœci   do   celu,   który   zwi¹zany   jest   ze   strasznym 
grzechem   œmiertelnym ¢,   które   wówczas   jako   dziecko   nie   rozumia³am,   a   piszê  o  tym
w  ¡  Dziele  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  ¢  w  rozdziale 
zatytu³owanym   “  rzeczy  z  nie  z  tego  œwiata  ”   ( Zeszyt  nr. 3  E ),   tak¿e   proszê  zapoznaæ 
siê  z  tym.

W   przesz³oœci   w   najwiêkszych   moich   cierpieniach,   kiedy   to  w  komunistycznym
re¿imie    po    3 - ech    miesi¹cach    od   momentu   obronionej   ju¿   mojej   pracy   doktorskiej
( 11. 06. 1985 r. ),   komisja  w  zupe³nie  innym  sk³adzie   na    Wydziale  Rybactwa  Morskiego 
Akademii   Rolniczej   w   Szczecinie   9. 10. 1985 roku   bezprawnie    nie   nada³a   mi   stopieñ 
doktora,    to   wówczas   Boski   Mistrz   w   twierdzy   duszy  mej   rzek³   do   mnie,   ¿e  On  to 
wszystko   wynagrodzi   mi   i   to   jeszcze   tutaj,  na  tej  ziemi,   oraz  miêdzy  innymi   i   takie 
s³owa  pad³y  z  ust  Jego :  ¡  Córko  Moja,  ty  bêdziesz  bardzo,  ale  to  bardzo  s³awna. ¢ 

Kap³an  Niebieski  faktycznie  dotrzyma³  obietnicy  Swej,   bo  dusza  ma  bardzo  czêsto 
kosztuje  s³odkoœci  Bo¿ej,  i  w  mistycznych  nocach  czêsto  te¿  opuszcza  ona czasoprzestrzeñ 
i  lewituje  w  Nim  w  niepojêtych  sferach  doczesnoœci  i  nieskoñczonoœci.

Na    mojej    niezmiernie    trudnej    drodze   duchowej   dusza   ma   czasami   rozmawia 
z   Boskim  Kap³anem,   kiedy  w  mistycznych  nocach  opuszcza  ona  w  Nim  czasoprzestrzeñ, 
natomiast,  kiedy  jest  ona  w  ciele,   to   czasami   s³yszy   g³os  Jego  w  samej  twierdzy  duszy 
swej,   który   z   niezwyk³ym  spokojem,  powoli  i  z  wielk¹  mi³oœci¹  zaczyna  do  niej  mówiæ 
od  s³ów:  ¡  Córko  Moja, ...  ¢,   i   powtarza   te   wypowiedziane   s³owa   Swe  prawie  zawsze 
3  razy.

28. 03. 2006 r.   w   dniu  urodzin  Œwiêtej  Teresy  z  Avila,   kiedy  we  œnie   dusza   ma 
opuœci³a  w  Bogu  cia³o,  to  znalaz³a  siê  ona  na  Œwiêtej  Górze  Karmel,  i co dok³adnie dzia³o 
siê  z  ni¹,   to   opisujê   to   w  zakoñczeniu  ¡ Dzie³a  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy
Trójk¹ta   Bermudzkiego  ¢  na  stronie  23 - 24,   jedynie   tylko   zacytujê  rozmowê  duszy  mej 
z  Oblubieñcem  Niebieskim,  który  usiad³  ko³o  duszy  mej  i  tak  czule  patrzy³  siê w oczy jej, 
i  gdy  ona  rzek³a  do  Niego:   ¡ Panie  Jezu,   tak   bardzo   ciê¿ko   mi,   ja   ju¿   naprawdê  nie 
mam  si³  iœæ  dalej  na  Tw¹  Œwiêt¹  Górê  ¢,   to   wówczas   Ukochany   tak   czule  dotkn¹³  jej 
r¹k  i  rzek³: ¡ Córko  Moja  osi¹gnê³aœ  dok³adnie  p o ³ o w ê   d r o g i   Góry  Karmel  i  jestem 
pewien,  ¿e  osi¹gniesz  jej  szczyt. ¢

         
Po  tych  b³ogich  s³owach  Stwórcy  dusza  ma  dalej  mówi³a  do  Niego:   ¡ Panie  Jezu, 

to   wszystko   jest  za  ciê¿kie  dla   mnie,   ja   ju¿   nie  mam  si³   iœæ  dalej  ¢ ,   a   Oblubieniec 
Niebieski   odpowiedzia³   jej:   ¡  Córko   Moja,   Ja  zawsze  jestem  przy  tobie  i  ty  osi¹gniesz
tê  mistyczn¹  Górê  Karmel. ¢   A  dusza  moja  znowu:  ¡ Panie  Jezu,  muszê  trochê odpocz¹æ, 
¿eby   nie   upaœæ   i   nabraæ   si³   na   tak   wielkie   trudy   Góry   Twej ¢,   a   Boski  Nauczyciel
rzek³:  ¡  Córko  Moja,  ty  ju¿  nie  upadniesz,  bo  Ja  jestem  przy  tobie. ¢
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20  lutego  2008  roku  mi³osierny  Jezus  Chrystus  rzek³  do  duszy  mej,  gdy  ona  by³a 
poza   czasoprzestrzeni¹ :  ¡  Córko   Moja,   dusza   twa   bêdzie   z a w s z e   opuszcza³a   cia³o, 
a¿   do   samej   œmierci   twej   ¢,    natomiast   innym   razem  rzek³:   ¡  Córko  Moja,  wszystko 
pokonasz  we  Mnie  ¢ ,   natomiast   jeszcze   innym   razem   rzek³:   ¡  Córko   Moja,  udzielam 
ci  tak  wiele  ³ask  Swych,  aby  wyczuliæ  ciebie  bardziej  na ¿ycie duchowe, które przekazujesz 
w  mistycznych  ksi¹¿kach  dla  owiec  Mych. ¢

Na   obecnym   etapie   mojej   mistycznej   drogi   dusza   ma  coraz  czêœciej  wznosi  siê 
w  Bogu  w  coraz  wy¿szych,  niepojêtych  sferach  nieskoñczonoœci,  tak  jak  to przepowiedzia³ 
jej  Sam  najukochañszy  Boski  Oblubieniec,  aby  mog³a  ona  odrobinê  kosztowaæ  i poznawaæ 
niepojêt¹    M ¹ d r o œ æ    J e g o,    która    jest    jedynie    dostêpna   po   przekroczeniu    progu 
œmiertelnego  i  to  jedynie  dla  dusz  zbawionych. 

5  czerwca   2008  roku,   kiedy   w   mistycznym   œnie   dusza   ma   opuœci³a   w   Bogu
czasoprzestrzeñ  i  znalaz³a  siê  w  sferach  Boskiego  Oblubieñca  twarz¹  w  Twarz  z  Nim,   to 
wówczas  On  rzek³  do  niej:  � Córko  Moja,  poprzez  wszystkie  cierpienia  wypalam  w duszy
twej   wszystkie   przywi¹zania   do   ziemi,  i  pragnê,   abyœ   kontaktowa³a   siê   tylko  ze  Mn¹ 
i   nigdy   nie   szuka³a   jakiegokolwiek   s³ownego   pokrzepienia   w   ludziach,    a    poza   tym 
p a m i ê t a j,   kiedy   jesteœ  ze  Mn¹   zapomnij  o  wszystkim  i  myœl  tylko  o  Mnie,  bo  tylko
Ja  dajê  wieczn¹  mi³oœæ  i  zbawienie.  

24  wrzeœnia  2008 r.   z   woli   Bo¿ej  w  mistycznej  nocy  dusza  ma  opuœci³a  w Bogu
czasoprzestrzeñ   i   znalaz³a   siê   w   niepojêcie   upojnych   nieskoñczonoœciach   Bo¿ych,    ale 
niewiele  zapamiêta³am  w  Bogu  z  tej  przes³odkiej  ³aski,   jedynie  tylko  tyle,   ¿e   dusza   ma 
by³a   tam  w  towarzystwie   Ojca  Przedwiecznego,  Ducha  Œwiêtego  i  Pana  Jezusa,  którzy 
rozczepili  siê  na  moment,   a  póŸniej  z³¹czyli  siê  w  Jedn¹  Œwiêt¹  Ca³oœæ   czyli   dusza  ma 
widzia³a   przed   oczyma   swymi   Samego   Zbawiciela,   który   rzek³  do  niej:  ¡ Córko  Moja, 
z  woli  Mej  jesteœ  w  wy¿szych  sferach  nieskoñczonoœci  Mej. ¢ 

2  paŸdziernika  2008 r.,   kiedy   we   œnie   dusza  ma  opuœci³a  cia³o,   to  momentalnie 
znalaz³a  siê  w  Bogu  na  skraju  Nieba  i  us³ysza³a  wszechpotê¿ny  g³os Ojca Przedwiecznego, 
który   by³   s³yszalny   w   ca³ym  niewidzialnym  œwiecie:   ¡  A n i a,   do   koñca   ¿ycia  swego
bêdziesz  mia³a  do  czynienia  z  Synem  Moim,  Jezusem  Chrystusem  i  z  diab³em. ¢

Pierwszy  raz  Bóg  Ojciec  powiedzia³  do  duszy  mej  imiennie,   ¡ A n i a ¢,   a  zawsze 
zwraca³  siê  do  mnie  od  s³ów:  “ córko  Moja ...  ”,   i   jak   te   œwiête  s³owa  wypowiada³  On 
do  duszy  mej,  to  mówi³  bardzo  powoli,  i  kiedy  rzek³:   ¡  ...  bêdziesz   mia³a   do  czynienia 
z   Synem   Moim,   Jezusem   Chrystusem  ¢ ,   to   by³a   niewielka  przerwa,   i   wówczas   ona
zobaczy³a   w   Niebie   w   blasku   z³ocistym  Zbawiciela,  który  czule  uœmiechn¹³  siê  do  niej 
i   pob³ogos³awi³   j¹,   i   dusza   ma   by³a   nad   wyraz   radosna,   ¿e   bêdzie   przebywaæ  tylko 
w  niepojêtych  œwiat³oœciach  mi³osnego  Oblubieñca  Niebieskiego.

Dusza  ma  by³a  pewna,   ¿e  zdanie  Boga  wypowiedziane  do  niej  ju¿  jest  skoñczone, 
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i  po  tej  krótkiej  niewys³owionej  jej  radoœci  dopiero  S³owo  Przedwieczne  skoñczy³o zdanie: 
¡... i  z  diab³em. ¢    Na  te  s³owo  dusza  ma  momentalnie  znalaz³a  siê  u  bram  piek³a,  gdzie
czeka³  na  ni¹  rozradowany  diabe³,  na  którego  zmuszona  by³a  patrzeæ,  bo  on  by³  przy niej.
W  tym  wielkim  duchowym  bólu,  które  trwa³o  dobre  parê  chwil  dusza  ma  myœla³a,  ¿e  ten 
diabe³   zabierze   j¹   do   piek³a   na  ca³¹  wiecznoœæ,  ale  w  kulminacyjnym  szczycie  cierpieñ 
Ojciec   Niebieski   zabra³  j¹  do  niepojêtych  sfer  Swych,  gdzie  na  ni¹  czeka³a  dusza  Mamy 
jej,  która  doda³a  otuchy  jej,  tak¿e  ona  uspokoi³a  siê  w  Bogu. 

Dusza  Mamusi  zanim  odesz³a  w  zza  œwiaty  Bo¿e   na   po¿egnanie   tak  czule  rzek³a
do  duszy  mej: � Ania,  ja  wszystko  widzê  co  robisz,  i  czym  ty  ¿yjesz,  i  proszê  ciê  zaufaj 
Bogu   we   wszystkim,   bo  z  woli  Jego  jesteœ  wszêdzie  w  Nim,   abyœ   mog³a   te  niepojête 
tajemnice  opisaæ  dla  potomnych  i  przestrzec  grzeszny  œwiat  przed  piek³em.  

5  paŸdziernika  2008 r.,  kiedy  we  œnie  ponownie  dusza  ma opuœci³a w Bogu na czas 
tymczasowy  próg  œmiertelnoœci,   to  w  widzialnej  doczesnoœci  zobaczy³a  ona  zdeprawowane 
owce,   które   w   kolejce  pcha³y  siê  do  piek³a,  chocia¿  one  mia³y  tak¹  œwiadomoœæ,  ¿e  id¹ 
do  raju,  i  widzia³a  ona  te¿  mnóstwo  obrzydliwych  nagich  cia³,   które  by³y  czêœciowo  albo 
te¿  ca³kowicie  wytatuowane  czy  te¿  pomalowane.

W  tej  ponurej  i  zak³amanej  scenerii  znudzonym  ¿yciem  ludzi  krêci³ siê diabe³, który 
obieca³  im  wszystkim  diabelski  raj,  który  niezmiernie  urozmaicony  jest  w rozpustê, dlatego 
te¿  zachêca³  wszystkich  do  czynienia  jak  najgorszych  potwornoœci  na  ziemi, aby wielbiciele 
jego  mogli  zas³u¿yæ  sobie  na  jak  najwiêksze  profity  w  ojczyŸnie  jego.

Dusza   ma   prze¿ywa³a   najokropniejsze   katusze  i  by³a  wewnêtrznie  rozdarta,  kiedy
widzia³a  oczyma  swymi  jak  zniewolone  dusze przez szatana dokonuj¹ bestialskie morderstwa 
dla  uciechy  swej,   i   wówczas   w   wielkiej   beznadziejnoœci   zap³aka³a   ona  na  te  pogromy 
diabelskie,  które  nie  maj¹  koñca.

Ten  przenikliwy  p³acz  duszy  mej  s³yszalny   by³  w  ca³ym   N i e b i e,   tak¿e   raptem 
dusza  ma  znalaz³a  siê  w  Bogu  tu¿  przed  najukochañszym  obliczem umi³owanego Boskiego 
Oblubieñca  w  OjczyŸnie  Jego,  który  tak  bardzo  spokojnie  i  mi³oœnie  rzek³ do niej: ¡ Córko 
Moja,  ty  ocierasz  ³zy  Moje  i  pocieszasz serce Moje.  Bêdê  ciebie  coraz czêœciej wprowadza³ 
w  niepojête  nieskoñczonoœci  Me,  abyœ  to  wszystko  przekaza³a  Moim  owcom. ¢

Na   te   b³ogos³awione   s³owa   Zbawiciela   dusza   ma   odpowiedzia³a:   ¡ Panie  Jezu, 
wybacz  mi  jak  skracam  coœ  z  ³ask  Twych  czy  mo¿e  czasami  coœ  nieopatrznie  dodam,   bo 
to  takie  wszystko  niepojête  do  przekazania,  ¿e  brakuje  s³ów,  ¿eby  ograniczonym  jêzykiem
przekazaæ   w   Tobie   tajemnicze   sprawy   Twe   dla   œmiertelnego   œwiata. ¢   A  na  to  Boski 
Mistrz:  ¡  Córko  Moja,   wszystko  co  piszesz,   to   piszesz   we   Mnie  i  Ja  mam  pieczê  nad 
ca³ym  Dzie³em  Swym,  które  skierowane  jest  dla  ca³ej  ludzkoœci. ¢

Najukochañszy   i   najmi³osierniejszy  Boski  Odkupiciel  wielokrotnie  nakazywa³  pisaæ 
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mi,   w   zwi¹zku   z   czym   zawsze   bêdê   pisa³a,   aby   nie   przekrêcano   moich  s³ów,  tak¿e 
w  Dziele  Bo¿ym  wszystko  jest  czarno  na  bia³ym,  dlatego  te¿  nie  mo¿e byæ jakiegokolwiek 
nie  zrozumienia   czy  przedawnienia,   bo   na   wszystko   s¹   dowody,   tak  jak  nie  mo¿e  byæ
przedawniona  nauka  i  œmieræ  Jezusa  Chrystusa.

1  paŸdziernika  2008  roku,   w   10 - t¹  rocznicê  œmierci  mojej  Mamusi,   gdy  dusza 
ma   by³a   w   Bogu   poza   czasoprzestrzeni¹,   to   spotka³a   siê   ona   ze   Zbawicielem,  który
w  opromienionym  Majestacie  Swym  nad  wyraz  czule  patrzy³  na  ni¹  i  z mi³oœci¹  ojcowsk¹ 
wys³ucha³  j¹. 

W  tej  b³ogiej  ³asce  dusza  ma  rzek³a   do   Zbawiciela:  ¡  Panie  Jezu  jako  nieudolne 
narzêdzie    Twe    jestem    misjonark¹   Tw¹   przekazania  niepojêtych  tajemnic  Twych,  które 
zaczynaj¹   siê   po   przekroczeniu   progu   œmiertelnego,   i   z   woli   Twej   piszê  ju¿  ostatni¹ 
ksi¹¿kê   do   namiestnika   Twego   w   Watykanie   czyli   ju¿   teraz  wype³ni³am  wszystko,  co 
odwiecznie  zaplanowa³eœ  dla  mnie. ¢

Na  te  s³owa  duszy  mej   Oblubieniec   Niebieski   przepiêknie  uœmiechn¹³  siê  i  rzek³:
¡ Córko  Moja,   Ja   ju¿   wkrótce   zabiorê   ciebie  do  Siebie,   ale  jeszcze  tylko  trochê  jesteœ 
potrzebna  tej  grzesznej  ziemi,   ale   pamiêtaj,   ty  masz  zawsze  pisaæ  i  to  do  samej  œmierci 
twej. ¢  A  na  to  dusza  ma:  ¡  Panie  Jezu,   ja   ju¿   nie  mam  si³y  pisaæ  ¢,   a  na  to  Mistrz
Niebieski:  ¡ Córko  Moja,  oto  nigdy  nie  martw  siê,  bo  ty  zawsze  bêdziesz pisa³a si³¹ M¹. ¢

Najukochañszy  Nauczyciel  Niebieski  wie,   ¿e   na   ca³ym  zdemoralizowanym  œwiecie 
nad    wyraz   przera¿a   mnie   i   wewnêtrznie   boli   nadu¿ywanie   w³adzy,   rozpowszechniona 
korupcja, ...   oraz   polityczna   poprawnoœæ,   która  jest  istnym  b³azeñstwem  XXI - go  wieku,
dlatego  te¿  wspomaga  duszê  m¹  w  Dziele  Swym,  które  uderza  w  bezprawie zniewolonego 
œwiata   przy   jednoczesnym   ukazaniu   niepojêtych   tajemnic   Jego,    które    realnie    istniej¹ 
za  zas³on¹  progu  œmiertelnego.

18  marca  2009  roku   we   œnie  dusza  ma  po  opuszczeniu  czasoprzestrzeni  znalaz³a 
siê  w  Bogu  w  Niebie  na  wprost  Tronu  Najwy¿szego  Pana  naszego  Jezusa Chrystusa, który
w  wielkim  smutku  i  zadumie  siedzia³   na   tym  mistycznym  Tronie,  i  z  uœmiechem  patrzy³
siê  na  duszê  m¹,   która  z  wielk¹,   niebiañsk¹   radoœci¹   te¿  patrzy³a  na  Niego  i  mia³a  ona 
takie   uczucie,   ¿e   ju¿   tutaj   zostanie   na   ca³¹   wiecznoœæ.

                                             Pragnê³abym  dodaæ,  ¿e  w  tej
niepojêcie  przes³odkiej  i  b³ogos³awionej  ³asce  Bo¿ej  ca³y  nadprzyrodzony  Tron  Bo¿y,  nasz 
najukochañszy   Oblubieniec   Niebieski,  jak  i  ca³y  mistyczny  pejza¿  z  niepojêtej  wiecznoœci
mieni³  siê  blaskami  z³ocistymi  i  wszystko  by³o  z  jak  najczystszego  z³ota.

W   tej   wiecznej,   nieskoñczonej   i   niewypowiedzianej   szczêœliwoœci   w   widzialnej
nadprzyrodzonej  rzeczywistoœci  dusza  ma  dozna³a  chwilowego  zbawienia,  i  mimo,   ¿e  ona 
wszystko  dok³adnie  przekaza³a  do  pamiêci  mej,   i   ten   nadnaturalny  obraz  mam  dok³adnie 
wyryty  przed  sob¹,  ale  nie  potrafiê  przekazaæ  ognia  mi³oœci  Bo¿ej, który gora³ w duszy mej, 
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ani  te¿  tych  aromatów  i  nadprzyrodzonego  piêkna,   które  wystêpuje  wiecznie  w  OjczyŸnie 
Trójjedynego  Boga.

Z  woli  Bo¿ej  od  czasu  do  czasu  duszê  m¹  ogarniaj¹  takie  s³odkoœci  Bo¿e,   ¿e  nie 
sposób  tego  opisaæ,  poniewa¿  ona  kontempluje  niepojête  skarby  Oblubieñca  Niebieskiego, 
pomimo,  ¿e  znajduje  siê  ona  w  pow³oce  cielesnej,  ale  one  s¹  przewa¿nie  krótkotrwa³e, bo
wówczas  Ukochany  udziela  siê  jej  ukrytym  sposobem. 

Chcia³am  zaznaczyæ  jedn¹  rzecz,  ¿e  bez  porównania  doskonalej  dusza  ma rozmawia 
ze  Zbawicielem,  kiedy  opuœci  ona  w  Nim  cia³o,  bo  wówczas  ona  widzi Go oczyma swymi 
i  wszystko  rozumie  rozumem  Jego,  i  to  obcowanie  z najukochañszym Boskim Oblubieñcem
jest  niezast¹pion¹  kontemplacj¹  jaka  mo¿e  tylko  przytrafiæ  siê  duszy  za  pozwoleniem Jego.

Dusza   ma   poza   cia³em  czuje  siê  swobodnie  i  w  Bogu  poznaje  niepojêtoœci  Jego,
i  lewituje  w  przepiêknym  bezkresie  Jego,  i  w  Nim  te¿  mi³uje  Jego,  natomiast w cielesnym
wiêzieniu   ona   mêczy   siê   niezmiernie   i   nic   j¹   nie   zadowala,   bo   nawet   jak   ona   ma 
krótkotrwa³e  mi³osne  ekstazy,  to  póŸniej  jeszcze  bardziej  prze¿ywa  roz³¹kê  z  Bogiem.

Z woli  Bo¿ej  podjê³am  wymiar  apostolstwa  Bo¿ego,  aby  odrobinê  ujawniæ niepojête 
s³odkoœci  Bo¿e  duchowego  œwiata dla dusz zbawionych, jak i okropnoœci dla dusz potêpionych 
czy  te¿  w  czyœæcu  cierpi¹cych,  które  zaczynaj¹ siê z chwil¹ przekroczenia progu œmiertelnego 
na  ca³¹  wiecznoœæ. 

Od  samego  pocz¹tku  wst¹pienia  na  drogê  duchow¹  wiedzia³am, ¿e z pomoc¹ Niebios 
sprostam   powo³aniu   Bo¿emu,   w   którym   nie   ma   ¿adnych  ustêpstw,   bo  jako  Aposto³ka
Bo¿a  mam   przekazywaæ   prawdê   z   czasoprzestrzeni  Bo¿ej,   z   rzeczywistego  widzialnego 
i   niewidzialnego   Wszechœwiata   dla   antymoralnej  cywilizacji,  która  odrzuci³a  Tego, Który 
zwyciê¿y³  z³o,  pokona³  grzech  i  œmieræ.

Skoro  Opatrznoœæ  Bo¿a  od  ca³ej  wiecznoœci  wybra³a  duszê  m¹,  aby  w  mistycznych 
nocach  opuszcza³a  ona  czas  i  przestrzeñ,  to  nie  mogê  nie wype³niæ zadania Bo¿ego poprzez 
które  dusza  ma  bêdzie  zbawiona,   tak¿e   muszê   pisaæ   a¿   do   samej  œmierci  swej  wed³ug
wielokrotnych  próœb  Samego  Zbawiciela,   który   pragnie,   aby   na  podstawie  prze¿yæ  duszy 
mej  zmanierowany  œwiat  przejrza³  na  oczy   i   ukierunkowa³  siê   na   ŒWIAT   DUCHOWY, 
który   jest  najwa¿niejszy  w  ca³ym  Wszechœwiecie,   poniewa¿   zbawione   dusze   przebywaj¹ 
w  Nim  na  ca³¹  wiecznoœæ.  

W  Dziele  Bo¿ym   jestem   zupe³nie   niezale¿na   od   nikogo  i  jedynie  zdana  w  ca³ej
pe³ni    na    Mistrza    Niebieskiego,    który    steruje    dusz¹    m¹   jak   i   ca³ym   mistycznym 
przedsiêwziêciem Swym,  które  wczeœniej  czy  póŸniej,  ale  i  tak  wyjdzie  na  œwiat³o  dzienne
ca³ego   œwiata,   co  mam  zapewnione  przez  Samego  Zbawiciela,   aby   pokrzepiæ   zagubione 
owce,   i   ponownie   zasiaæ   ziarno   nadziei  w  ¿ycie  wieczne,  które  tak  bardzo  obalane  jest 
przez  faryzeuszy  Boga. 
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Te   moje   duchowe   ksi¹¿ki   napisane  w  Oblubieñcu  moim,   to   jest  wyraŸna  walka 
z  bezbo¿nikami,  którzy  chc¹  naruszyæ  w³aœciwy  porz¹dek  œwiata,  dlatego  mi³oœæ  warta jest
pisania,   aby   zagubione   owce   przejrza³y  w  Bogu   i   zrozumia³y   umys³em  Samego  Boga, 
¿e  nale¿y  siê  ochrona  godnoœci  ludzkiej  i  szacunek  dla  ludzkiego  ¿ycia.

Dusza  ma  dosyæ  czêsto  smakuje  nieocenione i niepojête bogactwa wiecznej Ojczyzny, 
i  im  wiêcej  smakuje  ona  Boskoœci,  tym  bardziej  odpoczywa  ona  w  Bogu,  i przebóstwiona 
w  Boga  poznaje  ona  niezg³êbione  tajemnice  i  prawdy  Bo¿e,   które   czasami  s¹  wymazane 
z  pamiêci  mej,   kiedy   po   nocach   mistycznych  wraca  ona  do  cielesnego  wiêzienia.  Dusza 
ma  nie  tylko  rozkoszuje  siê  Bogiem,   kiedy  we  œnie  wzniesie  siê  ponad  czas  i  przestrzeñ, 
ale  w  samej  twierdzy  duszy  swej,  kiedy  jest  w  ciele,  kiedy  Bóg  jest  w  niej, a ona w Nim.

Dziêki    ³asce    Bo¿ej    miêdzy   dusz¹   m¹   a   Boskim   S³owem   Stworzenia   istnieje
mistyczny   zwi¹zek,   dziêki   któremu   dusza  ma  zosta³a  poœlubiona  Bogu,  i  jako  mistyczna
córka   Boga   jestem   nieustannie  szlifowana  poprzez  najprzeró¿niejsze  krzy¿e,  aby  w  ¿yciu
przysz³ym  dusza  ma  od  razu  znalaz³a  siê  w  Niebie.

Dusza  ma  ¿yje  w  prawdzie  Bo¿ej  i  jest  dusz¹,   która   nale¿y   do   najukochañszego
S³owa   Przedwiecznego,   i   na   podstawie   prze¿yæ   duszy   mej   poprzez    S³owo   Wcielone
przemawiam   do   wszystkich   zagubionych   owiec   za   pomoc¹   mistycznych   ksi¹¿ek,  które 
pisane  s¹  w  Nim.

Z  woli  Bo¿ej  jestem  wezwana  na  obecne  czasy,  w  których  tak bardzo rozpanoszone 
jest  k³amstwo,  i  nie  ma  siê  szacunku  dla  prawdy,  ani  te¿  do  ¿ycia  poczêtego, aby poprzez 
Dzie³o   Bo¿e,   które   prowadzê  w  Bogu,  zatrzymaæ  mêcz¹ce  k³amstwa  i  now¹  inkwizycjê,
która  ma  na  celu  wyeliminowanie  chrzeœcijañstwa,  co  wszystko prowadzi do zag³ady œwiata. 
  

W  mistycznych  nocach  dusza  ma  lewituje w Bogu i przez to staje siê ona jednoczeœnie
Bogiem,   poniewa¿   jest   ona   ca³a   przepe³niona  Bogiem   czyli   zosta³a   ona   przemieniona 
w  Boga  na  czas  wznoszenia  siê  w  sferach  Bo¿ych,  oczywiœcie  na  czas  okreœlony,  chocia¿ 
nieskoñczonoœæ  nie  podlega  czasowi.
  

Moje   nadprzyrodzone  powo³anie  s³u¿y  prawdzie  Bo¿ej  i  prostuje  drogi  doczesnego 
œwiata,   w   którym   jest   k³amstwo   na   k³amstwie,  i  gdzie  manewruje  siê  tym  k³amstwem, 
a   zniewolone   s³owo    podaje    siê    jako    najwy¿sze    dobro    zmiennego    œwiata   w   tych
zmonopolizowanych,  totalitarnych  elitach  rz¹dz¹cych.

Z  woli  Trójjedynego  Boga   obecna   moja   droga   mistyczna   jest   zupe³nie  inna,  jak 
by³a  przed  œmierci¹  b³ogos³awionego  Jana  Paw³a  II - go,   bo   jest  bez  porównania  s³odsza, 
a  poza  tym  dusza  ma  ma  ³aski  na  poziomie  najwiêkszych  Œwiêtych,  mimo,   ¿e  daleko  jej 
do  œwiêtoœci.   

Z   Zanim  poni¿ej  podam  jeszcze  parê  przyk³adów  przeb³ogich  ³ask,   które  dosiêg³y 
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duszê  m¹,  gdy  ona  by³a  w  zaœwiatach  Pana  naszego,   to   pragnê³abym   podaæ   dwie   takie
drobne  uwagi,   które  rzucaj¹  siê  w  oczy,   a   których  nie  zmieniê,  a  s¹  one  umiejscowione 
w   moich   duchowych   ksi¹¿kach,    a    mianowicie    dusza    Jana   Paw³a  II - go  od   samego 
pocz¹tku  jest  w  Niebie  i  jest  Œwiêta,  mimo,   ¿e   na   ziemi  jest  jako  b³ogos³awiona,   tak¿e 
od  razu  nazwa³am  j¹  Œwiêt¹,  bo  ona  ni¹  jest,  i  nie   potrzebujê   potwierdzenia   œwiata,   bo 
dusza  ma  widzia³a  j¹  oczyma  swymi  parê  razy  w  Niebie,   a   ogólnie,   to  spotka³a  siê  ona
z  ni¹  ju¿  kilkanaœcie  razy.

Druga   uwaga   dotyczy   tego,    ¿e   w   moich   mistycznych   ksi¹¿kach   zawsze   piszê 
“ Córko  moja, ...  ”    s³owo   “ moja ”   z  ma³ej  litery,  poniewa¿  bardziej  pasuje  mi  z  ma³ej, 
chocia¿  powinno  byæ  z  du¿ej  litery,   ale   te   dwa   pierwsze   s³owa  od  mojego  dzieciñstwa 
dosyæ   czêsto   s³yszalne   s¹  w  duszy  mej,   które   mówione   s¹   przez   Samego  Nauczyciela 
Niebieskiego,   i   to   On   mówi    do   mnie,   tak¿e   w    moim    odczuciu    zrêczniejsze     jest 
zaczynanie    s³ów   Kap³ana    Niebieskiego,    które   skierowane   s¹   do   duszy   mej,   tak  jak 
zawsze  piszê.  

{ { {  Z  rozkazu  Pana  naszego 14. 10. 2015 r.   wpiszê  obecnie  uwagê,  która
nie   by³a   zawarta   w   liœcie  przewodnim  wys³anym  do  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary,
a    mianowicie   we   wszystkich   moich   duchowych   wypiskach   piszê  ju¿  poprawnie  s³owo
“ Moja ”,   bo   wszystko   ma  byæ  oparte  o  poprawne  wype³nienie  testamentu  Najœwiêtszego, 
a   nie  jak  mi  pasuje  w  odczuciu  mym,   które  jak  okaza³o  siê  by³o  omylne,   bo  wiadomo,
¿e  tylko  Pan  nasz  jako  jedyny  jest  nieomylny,   bo   nawet   Prorocy  wielokrotnie  mylili  siê,
co  wiemy  dobrze  na  ten  temat  z  Pisma  Œwiêtego.    

3. 04. 2005  roku   w   niedzielê   Mi³osierdzia   Bo¿ego,  w  pierwsz¹   noc   po   œmierci
Ojca  Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go   dusza  jego  osobiœcie  odwiedzi³a  mnie  we  œnie.   W  tym 
momencie   pojawienia   siê   duszy   jego,   dusza   ma   opuœci³a  w  Bogu   cia³o  i  spotka³a  siê 
z  ni¹  w  moim  pokoju  przy  komputerze,   widz¹c   oczyma   swymi   równie¿   swoje  cielesne 
wiêzienie,   tak¿e   nie   mog³a  ona  wprost  nacieszyæ  siê  z  tak  przepiêknej  wizyty  za  spraw¹ 
Niebios.  Dusza   moja   od   razu   pojê³a  w  Panu  swym,   ¿e  dusza  Papie¿a,  która   by³a   nad 
wyraz  radosna  i  szczêœliwa,  jest  w  Niebie.  Œwiêta  dusza  Jana  Paw³a  II - go pob³ogos³awi³a 
moje   listy,    które    otrzyma³am   ze   œwiata    na   temat    mojego    odwiecznego   powo³ania, 
a  nastêpnie  b³ogos³awi³a  komputer,  duszê  moj¹,  jak  i  uczyni³a  krzy¿  nad  moim  cia³em.  

Jan   Pawe³   II - gi  mia³  tego  samego  Przewodnika  duchowego  co  ja,  Œwiêtego  Jana 
od  Krzy¿a,   tak¿e  dusza  jego  rozumie  duszê  moj¹,   bo   skoñczyliœmy  ten  sam  Uniwersytet 
Duchowy,  tylko  on  by³  o  wiele  lepszym  studentem  ode  mnie,  bo  zosta³  Papie¿em,  a  poza
tym  jego  Encyklika   “ W i a r a   i   r o z u m ”  ( Fides  et  Ratio )   wydana  w  1998  roku   jest 
wspania³ym  dzie³em  dla  duszy  mej,  tak  jakby  specjalnie  zosta³a  napisana  dla  mnie.

15. 07. 2005 r.   dusza   moja   po   od³¹czeniu  siê  od  cielesnego  wiêzienia  we  œnie  po
raz   czwarty   spotka³a   siê   z   dusz¹   naszego   ukochanego   Œwiêtego   Papie¿a   Jana   Paw³a 
II - go  oraz  z  duszami   swoich   drogich   Rodziców  w  miejscu,   gdzie  urodzi³  siê  mój  Tata 
( Teptiuków,  blisko  Hrubieszowa ),   i   najpierw   dusza   Papie¿a   skierowa³a   s³owa  do  dusz 
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moich   Rodziców:   ¡ Ja   wiem,  ¿e   córkê   wasz¹   Pan   Jezus   odwiecznie   przygotowa³  do 
ods³oniêcia   dla   wszystkich   pokoleñ   tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego. ¢  PóŸniej  znalaz³a 
siê   ona   na   ³¹czach  telewizyjnych  ca³ego  œwiata  i  przemówi³a:   ¡ Ja  wiem,  ¿e  Anna  Flak 
odwiecznie   przeznaczona   jest   przez   Boga   do   ods³oniêcia   dla  ca³ej  ludzkoœci  tajemnicy 
Trójk¹ta  Bermudzkiego. ¢  Nastêpnie  dusza  Papie¿a  Jana  Paw³a  II - go  z  wielk¹ powag¹, ale 
z  radoœci¹  Bo¿¹   spojrza³a   na   duszê  m¹  i  rzek³a  jej:  ¡ Nie  martw  siê  niczym,  ja  zawsze 
bêdê  przy  tobie ¢,  po  czym  ona  pob³ogos³awi³a  j¹  i  rzek³a  jeszcze  raz:  ¡ Ja jestem zawsze 
przy  tobie  i  bêdê  zawsze  przy  tobie. ¢   Dusza   Papie¿a  mówi³a  do  duszy  mej  tak,  jak  do 
siostry.

Przed   dusz¹   Œwiêtego   Papie¿a  Jana   Paw³a  II - go  moje  odwieczne  powo³anie  jest 
o d k r y t e,   i   jako   namiestnik  Pana  Jezusa  dusza  jego  powiedzia³a  to  do  dusz  Rodziców
mych,  œwiatu,  a  duszê  m¹  zapewni³a  ona  o  swej  nieustannej  opiece  i  prosi³a  j¹,  ¿eby  ona 
niczym  nie  martwi³a  siê.

6. 10. 2005 r.  bardzo  Ÿle  czu³am  siê ( mam  chorobê  nadciœnieniow¹ )  i  o  godz. 6. 00
po  po³udniu  posz³am  spaæ,  tym  bardziej,  ¿e  nie  spa³am  poprzedniej  nocy,  i  we  œnie dusza 
ma  ponownie  opuœci³a  w  Bogu   cia³o  i  w  Przestworzach  Bo¿ych spotka³a siê ona z duszami 
Rodziców  swych,  które  martwi³y  siê  moim  stanem  zdrowia  i  tym  wszystkim, ¿e tak bardzo 
prze¿ywam  wszystko,  i  one  tak  czule  przytuli³y  duszê  m¹  do  siebie.  PóŸniej dusza ma by³a 
w   N i e b i e   i   spotka³a  siê  ona  z  dusz¹  Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go,   która  b³ogos³awi³a 
j¹  i  by³a  bardzo  szczêœliwa,   i   ca³y   czas   z   radoœci¹  patrzy³a  ona  na  ni¹.  W  tym  Niebie 
by³a  taka  niebiañska  szczêœliwoœæ,  ¿e  nie  sposób  opisaæ  tej  Boskiej  niepojêtoœci.

[  Nie   wiem   jak   ja   mam   dziêkowaæ   B o g u ?,  za  tak  wielk¹  ³askê,  ¿e  pozwoli³ 
duszy  mej  po  raz  pierwszy   przekroczyæ  otwart¹  Bramê  Nieba  i  byæ  w  Niebie  ( Ap  4, 1 ). 
Wiem,   ¿e   dusza   Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go  zaprosi³a  duszê  m¹  do  Nieba,   tak¿e  przez 
ten  przeolbrzymi  dar  z  Niebios,  Stwórca  poprzez  duszê  naszego  poprzedniego  ukochanego 
Papie¿a  po  raz  kolejny  da³  mi  znaæ,  ¿ebym  niczym  nie  martwi³a  siê,  co  jest  na  ziemi. 

21. 11. 2005  roku,   kiedy   we   œnie  dusza  ma  opuœci³a  w  Bogu  cia³o,   to  ponownie 
spotka³a  siê  z  dusz¹  Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go,  która  siedzia³a  przy  stole ko³o duszy mej 
i  s³ucha³a  j¹,  co  ona  mówi  na  temat  swojego  odwiecznego  powo³ania,   i   dusza  jego  da³a 
jej  parê  wskazówek,   a   przy   tym  równie¿  œledzi³a  ona  jej  duchowy  tekst  na  komputerze, 
który  ona  pisa³a  w  Bogu.   Dusza   jego   ca³y  czas  tak  niebiañsko  uœmiecha³a  siê  do  duszy 
mej  i  z  wielk¹  powag¹  rozmawia³a  z  ni¹.

22. 12. 2006  roku,  kiedy  we œnie  dusza ma opuœci³a w Bogu cia³o,  to  znalaz³a siê ona 
w  niebiañskiej  œwiat³oœci  Królestwa  Niebieskiego  twarz¹  w  Twarz  z  Panem Jezusem, gdzie 
obok   sta³a   dusza  Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go.   Zbawiciel   mówi³   do   duszy   mej   bardzo 
powoli  jêzykiem  mistycznym,  jêzykiem  misterium,  który  jest  bardzo trudny do zapamiêtania. 
Wówczas  dusza  ma  wiedzia³a,  ¿e  musi  zapamiêtaæ  te  s³owa  Bo¿e  i  chcia³a zapisaæ je,  tym 
bardziej,  ¿e  w  pobli¿u  mia³a  nawet  kartkê  i  d³ugopis.
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W  tej  niepojêcie  przeb³ogiej  ³asce  Bo¿ej  dusza  ma  mówi  do  Odkupiciela:   �  Panie 
Jezu,  Ty  tak  piêknie  mówisz,  ja  muszê  to  zapisaæ,  bo  ja  nie  zapamiêtam  tego.   Te  œwiête 
s³owa   Twe   przecie¿   s¹   skierowane   dla   ca³ej   ludzkoœci   i   ja   muszê   przekazaæ  je,   ale 
przecie¿  ja  nie  mogê  zapisaæ  tego,  bo  ja  jestem  dusz¹,   i   jak  ja  mam  przenieœæ  te  s³owa 
Twe,  kiedy  jako  dusza  wrócê  do  cia³a ?  

Zbawiciel   z   wielk¹   mi³oœci¹   patrzy³   na   duszê  m¹,   która  czu³a,   ¿e  w  s³odkoœci 
niebiañskiej  mi³oœci¹  Stwórcy  kontempluje  Jego  Samego,  i  w  tym  czasie,   gdy   dusza   ma
w  stanie  ekstatycznego  upojenia  mi³owa³a  Ukochanego,  to dusza Œwiêtego Jana Paw³a II - go 
w  cichoœci  i  radoœci  niebiañskiej  s³ucha³a  s³ów  Pana  naszego  i  kontemplowa³a Go mi³oœci¹ 
Jego,  a  nastêpnie  dusza  jego  skierowa³a  oczy  w  kierunku  duszy mej, i uczyni³a znak Krzy¿a 
nad  ni¹  oraz  piêknie,  nadprzyrodzenie  uœmiechnê³a  siê  do  niej.

W  tym   ob³oku   niebiañskiej   mi³oœci   Zbawiciel  wygl¹da³  tak  jak  na  obrazie  “ Jezu 
ufam   Tobie ”,   tylko   bez   porównania   piêkniejszy,   a   dusza   Papie¿a   Jana   Paw³a  II -  go 
wygl¹da³a  o  wiele  m³odziej,  jak  on  wygl¹da³  przed  œmierci¹.   Kiedy  dusza  ma  wróci³a  do 
cia³a  i  obudzi³am  siê,  to  nie  pamiêta³am  œwiêtych s³ów najukochañszego S³owa Wcielonego. 

13. 01. 2007 r.,  kiedy  podczas  snu  dusza  ma  opuœci³a  w  Bogu  cia³o, to przez bardzo 
krótk¹   chwilê   widzia³a   ona  duszê  Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go  w  Przestworzach  Bo¿ych. 
Dusza   naszego   ukochanego   poprzedniego   P a p i e ¿ a   by³a   w   nadprzyrodzonej  jasnoœci, 
i   z   niebiañskim   uœmiechem   na   widok   duszy   mej   uczyni³a   ona   znak  Krzy¿a,  co  by³o 
znakiem  powitania  i  b³ogos³awieñstwa  na  trudy  Bo¿e.  

Dusza  moja  po  takim  radosnym  spotkaniu  z  dusz¹  tak  wielkiego, Œwiêtego Papie¿a, 
jakiego   jeszcze   nie   by³o   w   historii   œwiata   by³a   upojona   m¹droœci¹   i   mi³oœci¹  Bo¿¹, 
a  nastêpnie  za  spraw¹  Boga  wróci³a  ona  do  cia³a,   tak¿e  momentalnie  obudzi³am  siê  i  na 
zegarze  by³a  punktualnie  godzina  2. 00  w  nocy.

6. 02. 2007 r.   dusza   moja   we   œnie   spotka³a  siê  ponownie  z  dusz¹  Œwiêtego  Jana
Paw³a  II -  go.   Dusza   naszego   ukochanego   poprzedniego   Papie¿a  w  niezmiernie  wielkim
smutku   bardzo  modli³a  na  tle  Nieba.  Rêce   duszy   jego   by³y   roz³o¿one,   a   w³osy  trochê 
rozwiane,  a  na  twarzy  jego  wyryte  by³o  cierpienie,   tak¿e   by³o  widaæ,  ¿e  ona  jest  bardzo 
zmartwiona.  Dusza   jego   patrzy³a   z   Nieba   na   grzeszn¹  ziemiê  i  w  oczach  jej  by³y  ³zy. 
PóŸniej  z  wielk¹  pokor¹  i  mi³oœci¹  Bo¿¹  dusza  jego  z³o¿y³a  rêce  do  modlitwy  i  spojrza³a 
w   Górê   sk¹d   bi³a   nadprzyrodzona   jasnoœæ,  gdzie   w   tej   œwietlistej,   b³ogiej   Œwiat³oœci 
Królestwa  Niebieskiego  by³  Trójjedyny  Bóg.

Dusza  naszego  Œwiêtego  Papie¿a  widzi  przeogromne  z³o  na  œwiecie i miêdzy innymi 
i  to,  jak  eksternistyczne  bojówki  islamskie morduj¹ ksiê¿y, zakonników, zakonnice, a ponadto
widzi  te¿  ona  jak  wiele  niewinnych  ludzi  ginie  w  Iraku  czy te¿ w p³odach matek, i równie¿ 
widzi  ona   i   to,   ¿e   wielu   wiêŸniów   jest  maltretowanych  i  niewinnie  przetrzymywanych,
...  oraz,  ¿e  wiele  dzieci  Bo¿ych  odchodzi  od  Boga.   Poza  tym  dusza  jego  widzi  wszystko 
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i  wie  równie¿,  ¿e  martwiê  siê  swoj¹ nadprzyrodzon¹ misj¹, która nie jest jeszcze zakoñczona, 
poniewa¿  nie  zacz¹³  siê  proces  badawczy  w  Watykanie.

3. 01. 2008 r.,  kiedy  we  œnie  dusza ma  opuœci³a  w  Bogu cia³o  i  w  zaprogramowanej 
b³ogiej  scenerii  przez  Pana  naszego  spotka³a  siê  ona  z  dusz¹  Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go, 
to  wówczas ona rzek³a do duszy mej:  ¡ Siostro  moja,  nie  lewituj  wbrew  Bogu, lecz wszystko 
z  Bogiem,  i  zdaj  siê  w  swoich  lewitacjach  tylko   i   wy³¹cznie   na   Boga,  bo  ty  lewitujesz 
w  Nim  i  On  prowadzi  ciebie  we  wszystkim ¢,   po   czym  doda³a:  ¡ Siostro,  nie  martw  siê 
niczym.   W s z y s t k o   odbêdzie   siê   tak,   nie  jak  ty  chcesz,  lecz  jak  Bóg. ¢

Pan   Jezus   doskonale  wie,  ¿e  na  obecnym  etapie  mojej  drogi  krzy¿owej  dusza  ma 
prze¿ywa  wielkie  mêki  i  najokropniejsze  udrêczenia,  i  nie  mo¿e pozbieraæ siê ze wszystkim, 
dlatego   te¿  4  listopada  2008  roku  z  woli  Jego   we   œnie  dusza  ma  po  opuszczeniu  cia³a 
znalaz³a  siê  w  Niebie   wœród   niepojêcie   przeœlicznej   jasnoœci,   gdzie  na  wprost  niej  sta³a
zatroskana,   a   zarazem   uœmiechniêta   dusza   Œ w i ê t e g o   J a n a    P a w ³ a    I I - g o.

Dusza   naszego   ukochanego   Papie¿a,   jak  i  pozosta³ych  Œwiêtych  dusz,   które  by³y
obok   niego   lœni³a   przepiêknym   z³otem,   i   raptem   zobaczy³a   ona   w   oddali  Oblubieñca
Niebieskiego,  który  da³  jej  znaæ,  ¿eby  spojrza³a  na  siebie, i wówczas oczy duszy mej ujrza³y, 
¿e  ona  jest  jasnoszara  jak  marmur,  kamienie  czy  te¿  chodniki  po  których  chodzi  siê.

Dusza   ma,   kiedy   zobaczy³a   swój   jasnoszary   astralny   odcieñ   na   tle   niebywa³ej 
jasnoœci  Œwiêtych  Dusz  posmutnia³a  i  poczu³a  siê  Ÿle,   bo   nie   pasowa³a   do   tego  obrazu 
Bo¿ego  i  zrozumia³a,  ¿e  daleko  jej  do  œwiêtoœci,   a   to,   ¿e  znalaz³a  siê  w  samym  Niebie 
wœród  zbawionych  dusz,  to  tylko  ze  wzglêdu  na  mi³osierdzie  Bo¿e.

Wiadomo,  ¿e  dusza  ma  nie  zas³u¿y³a  sobie   na   N i e b o,   a   to,   ¿e  parê  razy  by³a 
ona  w  Bogu  w  Niebie,   kiedy   w   nocy   mistycznej   przekroczy³a   czasoprzestrzeñ   na  czas
okreœlony,   to   nie   znaczy,   ¿e  ona  jest  œwiêta,   bo  jedynie  z  woli  Bo¿ej  ona  by³a  w  tych
przes³odkich  Komnatach  Niebios,   bo   je¿eli  Stwórca  patrzy³by  na  zas³ugi  i  czystoœæ  duszy 
mej,  to  przecie¿  ona  nigdy  nie  znalaz³aby  siê  w  Niebie.

18  sierpnia  2008  roku   we    œnie,   w   którym  prawdopodobnie   dusza  ma   opuœci³a
czasoprzestrzeñ,   który  odbiera³am  jako  realn¹  rzeczywistoœæ  doczesnego  œwiata,   odwiedzi³ 
mnie  Œwiêty  Jan  Pawe³  II - gi  i  to  na  plebanii  na  Key  West,   na  której  by³o  trochê  ludzi, 
ale   zupe³nie   obcych,   ¿e  nie  zna³am  nikogo.   By³am  bardzo  wzruszona,  ¿e  Ojciec  Œwiêty 
odwiedzi³  mnie  w  tym  zak¹tku  grzesznej  ziemi,  na  której  jeszcze nie by³o ¿adnego Papie¿a, 
a   on   widz¹c   moje   wzruszenie  i  ³zy  w  oczach,   tak   ³agodnie,   ale   z   wielkim  smutkiem 
i  uœmiechem  przemówi³  do  mnie,   ¿e   zawsze  pamiêta  o  mnie  i  wspomaga  mnie  w  moim 
odwiecznym  powo³aniu,  po  czym  podszed³  do  mnie  i  pob³ogos³awi³  mnie.

18  listopada  2008  roku   za  spraw¹  nieskoñczenie  mi³osiernego  Trójjedynego  Boga 
dozna³am  przeolbrzymiej  ³aski  w  mistycznej  nocy,   bo   kiedy   dusza  ma   opuœci³a   w  Nim 
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cia³o,  to  w  b³êkitnych  Przestrzeniach  Jego  momentalnie  spotka³a  siê  z  dusz¹ Œwiêtego Jana
Paw³a  II - go,   która   bardzo   spokojnie   t³umaczy³a   jej,   ¿eby   ona   we   wszystkim  zaufa³a 
Bogu,   bo   przecie¿   poznaje   dusza   ma   niepojête   tajemnice   Stwórcy,  które  mieszcz¹  siê 
za  zas³on¹  progu  œmiertelnego,   abym  póŸniej  mog³a  to  wszystko  opisywaæ  dla  grzesznych
dzieci   Bo¿ych,   które   przebywaj¹  w  najgorszych,   diabelskich  brudach,   aby   one   poprzez 
poznanie   niepojêtej   czystoœci,   mi³oœci  i  radoœci  Bo¿ej  zmieni³y  swój  dotychczasowy  tryb 
¿ycia,  który  przecie¿  prowadzi   na  wieczne  zatracenie.

Dusza   naszego   najukochañszego   Œwiêtego,   polskiego   Papie¿a  w  tej  niepojêtej  na 
ludzki  rozum  mistycznej  scenerii   po   raz  pierwszy  tak  d³u¿ej  mówi³a  do  duszy  mej,  i  ta 
wielka  m¹droœæ  jej  by³a  równa  m¹droœci  Bo¿ej,  a¿  dusza ma rzek³a do niej:  ¡ Ojcze Œwiêty, 
kiedy  jestem  przy  tobie,   to  wszystko  rozumiem  w  Bogu,   ale  kiedy  jako  dusza  wrócê  do 
cia³a,  to  nie  mam  ju¿  takiej  m¹droœci,  i  niezmiernie  ciê¿ko  jest  mi  pisaæ  o tak wznios³ych 
sprawach  Bo¿ych,  które  przecie¿  nie  s¹  dla  zwyk³ych  œmiertelników. ¢

Na  te  powy¿sze  s³owa  dusza  Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go  rzek³a: ¡ Siostro  moja,  ja
nieustannie  œledzê,    co  ty  piszesz  i  wspomagam  ciebie,   bo  to  jest  mój  œwiêty  obowi¹zek,
bo  przecie¿  ty  piszesz  do  mojego  brata  Papie¿a,   który   podobnie   jak   ja   poprzednio   jest 
obecnie  namiestnikiem  Chrystusa. ¢  A  na  to  dusza ma:  ¡ Ojcze  Œwiêty,  przecie¿  dusza  ma 
nigdy   nie   dorówna   duszy   twej,   bo  ty  znasz  wszystkie  dusze  Bo¿e  i  zawsze  pisa³eœ  tak 
p³ynnie. ¢

Wówczas   dusza   Œ w i ê t e g o   J a n a   P a w ³ a   I I - g o    w   wielkiej   pokorze,  ale 
z   moc¹   Bo¿¹  rzek³a  do  duszy  mej:  ¡ Za  pozwoleniem  Bo¿ym  dam  ci  moc  sw¹  i  rozum 
mój,  abyœ  do  koñca  w  Bogu  i  przy  pomocy  mej  dzielnie  wytrwa³a  w  swoim  odwiecznym 
powo³aniu,  które  skierowane  jest  dla  potomnych. ¢

Po  tej  rozmowie  dusza  Ojca  Œwiêtego  przeniknê³a  ca³¹ duszê m¹, po czym otrzyma³a
ona  mistyczne  b³ogos³awieñstwo  od  niej,  i  nagle  dusze  nasze  znalaz³y  siê  tu¿ nad grzeszn¹ 
ziemi¹,   która   tak   bardzo   rani   naszych  umi³owanych  Rodziców  Niebieskich.  Dusza  Ojca 
Œwiêtego  wypowiedzia³a  do  duszy  mej  jeszcze  parê zdañ, ale kiedy obudzi³am siê, to mia³am
wymazane  to  z  pamiêci.

Tak   na   marginesie   pragnê³abym   jeszcze   dodaæ,   ¿e   dusza   Œwiêtego   Jana  Paw³a 
II - go  by³a  w  bia³ym  stroju  Papie¿a,   który   wydawa³  przepiêkne,  bia³e  promienie,  a  dusza 
jego  wygl¹da³a  na  tyle  lat  jak  zosta³  Papie¿em  czyli  na  58  lat.

{  Powy¿ej   napisa³am   “ dusza   Ojca   Œwiêtego   przeniknê³a   ca³¹  duszê  m¹  ”   tzn., 
¿e   mimo,   ¿e   dusza   jego   ca³y   czas  sta³a  przy  duszy  mej,   to   jednoczeœnie   zosta³a  ona
przenikniêta  ni¹,   aby   daæ   jej  si³y  swej,   która  nape³niona  jest  a¿  po  same  brzegi  Samym 
Bogiem.

8  lutego  2009  roku   w   mistycznej  nocy  mia³am  przes³odk¹  ³askê,   któr¹   najpierw 
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odbiera³am,   ¿e  to  by³a  rzeczywistoœæ  doczesna,   a   mianowicie   cofniêty  by³  ziemski  czas, 
i  spotka³am   siê  na   placu   Œwiêtego   Piotra   w   Watykanie   z   naszym   ukochanym   Janem 
Paw³em   II - gim  w  ostatnich  tygodniach  ¿ycia  jego,   i   pomaga³am   mu   iœæ,    bo   by³   tak 
bardzo  os³abiony,   tak¿e   czu³am   ciê¿ar   jego,   dlatego   te¿  prosi³am  w  duchu  Zbawiciela, 
¿eby  da³  mi  si³ê  Sw¹  do  dŸwigania  tak  œwiêtobliwego  Papie¿a.

W  tej  mistycznej  ³asce   nagle   znalaz³am   siê   w   przepiêknych,   œnie¿ystych  górach
razem  z  Janem  Paw³em  II - gim,  którego  ca³y  czas  prowadzi³am  pod  rêkê,   aby   nie  upad³ 
on  ze  s³aboœci  swej,  ale  ciê¿ar  przewielebnego  Papie¿a  by³  tak  wielki,   ¿e   upad³am   wraz 
z  nim  na  lodowatej  górze  i  zaczê³am  zje¿d¿aæ  na  plecach  trzymaj¹c  z  ca³ych si³ rêkê jego, 
i  w  tym  momencie  momentalnie  pojawi³  siê  sznur Bo¿y, który by³ przymocowany do szczytu 
góry,   a   podarowany   by³   z   N i e b a,  jak  to  wewnêtrznie  zrozumia³am,  i  z  pomoc¹  Bo¿¹ 
z³apa³am  siê  tego  zbawczego  sznura,  i  wówczas  krzyknê³am  do  Ojca  Œwiêtego,  aby modli³ 
siê  za  mnie,  ¿ebym  nie  upuœci³a  tej  widocznej  pomocy,  która  spad³a  nam  z  Niebios.

W  tej  mistycznej  scenerii  czu³am,   ¿e   sznur   wbi³   siê  do  mojej  prawej  rêki,  która
niesamowicie  piek³a  mnie  z  bólu,   a  poza  tym  zaczê³a  lecieæ  krew  z  poprzecinanej  skóry,
natomiast  druga  rêka  by³a  niesamowicie  nadwyrê¿ona,   bo   na   niej   spoczywa³   ca³y  ciê¿ar
Jana  Paw³a  II - go.

Kiedy   wraz   z   Ojcem   Œwiêtym   Janem   Paw³em   II - gim   znaleŸliœmy  siê  na  dole
lodowatej  góry,  to  wówczas  moje  rany  momentalnie  zagoi³y  siê  i  nie  czu³am  ju¿  ¿adnego
bólu,   i   wówczas   przewielebny   Papie¿   rzek³   do   mnie:   ¡ Siostro  moja,  ty  pomagasz  mi
dŸwigaæ  ca³y  grzeszny  œwiat  ¢,  po   czym   doda³:  ¡  Pamiêtaj,  pokonasz  w  Bogu  wszystko,
nawet   najgorsze   i   najwy¿sze   poprzeczki,    tak    jak   pokona³aœ   tê  przeolbrzymi¹   górê ¢, 
i  wówczas  zrozumia³am  w  Bogu,  ¿e  jestem  dusz¹,  która  we  œnie  opuœci³a czasoprzestrzeñ, 
aby  spotkaæ  siê  z  dusz¹  Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go.

Dusza   ma   rozumem   Samego   Boga   pojê³a,  ¿e  grzechy  zdemoralizowanego  œwiata 
os³abi³y  duszê  Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go,   która  widzi  oczyma  swymi  ca³e  rozpanoszone 
z³o  na  ziemi,  dlatego  te¿  poprzez  duszê  m¹  mówi  do  ca³ej  ludzkoœci.

9  kwietnia  2009 r.  we  œnie  odwiedzi³a  mnie  lekko  zmartwiona  dusza Œwiêtego Jana
Paw³a  II - go,  która  w  nadprzyrodzonej  œwiat³oœci  w  mistycznym  œwiecie  rzek³a w duchu do
duszy  mej,  ¿e  ona  widzi  te  niesamowite  trudnoœci,  które  utrudniaj¹  mi  kontynuacjê  Dzie³a 
Bo¿ego,  ale  doda³a  mi,   ¿e  to  dzieje  siê  za  przyczyn¹  szatana,   który   ci¹gle   kr¹¿y  wokó³ 
mnie,  ale  oczywiœcie  za  dopuszczeniem  Bo¿ym.

W   tej   b³ogiej   ³asce   Bo¿ej   myœlê,  ¿e  we  œnie  dusza  ma  opuœci³a  czasoprzestrzeñ,
albo  byæ  mo¿e  by³  to  mistyczny  sen,  ale  przy  takiej  czêstotliwoœci  opuszczania  cia³a przez 
duszê  m¹,   najprawdopodobniej   ona   opuœci³a   w   Bogu  czasoprzestrzeñ,   a   te  s³owa  Ojca 
Œwiêtego  skierowane  do  duszy  mej,  to  by³y  wiernym  odzwierciedleniem  tego, co faktycznie
prze¿ywam  w  zmys³owym  œwiecie,  który  czasami  “ spala ”  nerwy  me.
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Z   woli   Bo¿ej   ¿yjê   na   pograniczu   d w ó c h   œwiatów:   w   œwiecie  zniewolonego, 
materialistycznego  œwiata  i  upojnego,  mistycznego  œwiata,   i  te  nieustanne  przeskoki  duszy 
mej   w   stronê   bezkarnej   doczesnoœci   s¹   niewypowiedzianymi   cierpieniami,  które  mo¿na 
porównaæ  jedynie  z  cierpieniami  potêpionych  dusz,   które  znik¹d  nie  maj¹  ratunku,  bo  tak 
zas³u¿y³y  sobie  one  ¿yciem  w  grzesznej  zmiennoœci.

22  paŸdziernika  2008  roku,   kiedy  w  mistycznej  nocy  dusza  ma  opuœci³a  w  Bogu 
czasoprzestrzeñ,   to   znalaz³a   siê   ona   w   Ob³oku  Bo¿ym   lub   byæ  mo¿e  na  skraju  Nieba 
( {  tego  zbyt  dobrze  dusza  ma  nie  odczyta³a,  bo  by³a  skoncentrowana  zupe³nie  na  czymœ 
innym )   w   wielkiej  œwietlistej  aureoli  Bo¿ej  wœród  wielu,   Wielu  Œwiêtych  Dusz,  i  jeden
Œwiêty,   który  mia³  dosyæ  d³ug¹  brodê   podszed³  do  duszy  mej  i  rzek³:  ¡ Siostro  moja  dla 
wszechpotê¿nego    Boga   jest   wa¿niejsza    m o d l i t w a    twa    pod    postaci¹   pisania    ni¿ 
umartwianie  siê,  które  zaprowadzi³oby  ciebie  do  przedwczesnej  œmierci. ¢

A  dusza  ma  na  te  s³owa  duszy  jego:   ¡  Drogi  Bracie,   ja   ju¿   prawie   skoñczy³am 
pisaæ,  tak¿e  moja  obecna  12 - ta  mistyczna  ksi¹¿ka,  któr¹  wyœlê do Ojca Œwiêtego zakoñczy 
moj¹  misjê,  i  wkrótce  ja,  jako  dusza  nigdy  nie  wrócê  do  cia³a,   które  bêdzie  obraca³o  siê 
w  proch. ¢     Na  te  s³owa  ów  Wielki  Œwiêty,   który  nie  przedstawi³  siê  bardzo  posmutnia³ 
i  rzek³:  ¡ Siostro  moja,  dusza  moja  jest  zbawiona  i  proszê  ciê  zaufaj  we wszystkim Bogu, 
i  b¹dŸ  cierpliwa  w  Bogu,  bo  On  jedyny  wie,   kiedy   faktycznie   zakoñczy  siê  pisanie  twe 
dla  Chwa³y  Jego. ¢

Na  zakoñczenie  tego  niepojêtego  spotkania  w  rzeczywistoœci  nieskoñczonego  œwiata 
dusza  ma  jeszcze  rzek³a  do  Œwiêtego  Brata,  ¿e  bardzo  martwi  siê  tym,   ¿e  nie  ma  znaku 
widzialnego   z   N i e b a,   ¿eby   œwiat   uwierzy³   w   moje   odwieczne   powo³anie,   lecz   ów 
Œwiêty   z   ca³¹   stanowczoœci¹   powiedzia³   jej,    ¿ebym    nie    wygl¹da³a   ¿adnych   znaków 
z   N i e b a,   tylko  w  ca³ej  pe³ni  zda³a  siê  na  Boga,   który  kieruje  Dzie³em  Swym,  a  moja
rola  jest  niezwykle  ³atwa,   bo   jedynie   mam   pokornie   kroczyæ   œladami  Zbawiciela,  które 
prowadz¹  do  Niego.

12  czerwca  2008  roku,   gdy   w   mistycznej   nocy  dusza  ma  opuœci³a  w  Chrystusie
czasoprzestrzeñ   i   spotka³a   siê  z  dusz¹   Mamy   swej,   to   wówczas   ona   rzek³a   do   niej: 
�  Ania,   ty   nie   mo¿esz  zamkn¹æ  siê  na  ten  grzeszny  œwiat  i  ¿yæ  tylko  ³askami  Bo¿ymi, 
bo  zagubione  owce  potrzebuj¹  ciebie,  i  ty  musisz  byæ  wœród  ludzi,  bo  przecie¿  za spraw¹
N i e b i o s   masz  Dzie³o  Bo¿e  dla  wszystkich  ludzi,  którzy  dostarczaj¹  ci  tematu  gorzkiej 
prawdy  bezbo¿nego  œwiata,  któr¹  przekazujesz  w  swych  mistycznych  ksi¹¿kach.    

20  lipca  2008 r.  w   mistycznym  œnie  zatroskana  dusza  Mamy  mej  rzek³a  do  mnie: 
 � Ania,  z  woli  Bo¿ej  zawsze  bêdziemy  ciebie  odwiedzaæ,  i  czasami  bêdziesz  odbiera³a  te 
nasze  spotkania  jako  realn¹  doczesnoœæ  lub  sen,   ale   przewa¿nie   ty   opuszczasz  cia³o.   Ja 
wraz  z  tat¹  twoim  wchodzimy  w  duchow¹  realnoœæ  zmiennego œwiata, która zaprojektowana 
jest   przez   Stwórcê,    ¿ebyœ   tak   nie   ba³a   siê   dusz,    je¿eli   odbierasz   to   tak,   ¿e   jesteœ 
w  œwiecie  grzesznym,   a   poza   tym   nam   jest   ³atwiej  zejœæ  do  niewidzialnej  doczesnoœci, 
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jak  duszy  twej  dostaæ  siê  do  naszych  sfer.    

Dusze  Rodziców  moich  wspomagaj¹  mnie  na  drodze  krzy¿owej,  czego  dowodem s¹
chocia¿by   6  grudnia  2008 r.   wypowiedziane   s³owa   w   wiekuistym   œwiecie   przez  duszê 
Mamy  mej  do  duszy  mej,   gdy  we  œnie  przekroczy³a  ona   próg  œmiertelnoœci:   ¡ Ania,  nie 
martw  siê  niczym,  ja  zawsze  bêdê  wspomagaæ  ciebie  zza  œwiata ¢,   albo   te¿  s³owa  duszy 
Taty  mego,  które  zosta³y  wypowiedziane  19  marca  2009 r.:  ¡ Ania,  ja  bêdê zawsze  broni³ 
ciebie,   a¿   do   samej   œmierci   twej  ¢ ,    albo   te¿   jej   s³owa,    które   dusza   ma   us³ysza³a 
w  najwiêkszych   cierpieniach  swych:   ¡ Ania,  co  ty  tak  niecierpliwisz  siê,   Bóg  wie,  co  ci 
najlepiej  potrzeba.  ¢

19  stycznia  2009 r.,   gdy   w   mistycznej  nocy  dusza  ma  opuœci³a  w  Bogu  cia³o,  to 
z  radoœci¹  lewitowa³a  nad  Oceanami œwiata,  i wówczas kochana dusza Mamy jej uœmiechnê³a 
siê  i  rzek³a:  � Kochana  córciu  moja,  teraz  to  naprawdê  lewitujesz  w  Bogu,  tak¿e  nie  jest 
to ¿adna halucynacja,  któr¹  mia³aœ poprzednio.  Ania,  ty  musisz  j e s z c z e   t r o c h ê   ¿ y æ, 
bo   najukochañszy   Oblubieniec   Niebieski   dotyka   duszê  tw¹  w  sposób  szczególny,   tak¿e 
do  samego  koñca   swej   drogi   krzy¿owej   musisz  cierpieæ  i  radowaæ  siê  jedynie  w  Bogu, 
który   przecie¿   daje   tobie   tak   wiele   ³ask,   ¿e   ka¿dy   mo¿e   tobie  pozazdroœciæ,  ¿e  Bóg 
wybra³   w³aœnie   ciebie   dla   tak   wielce   niepojêtych   spraw   Swych,    tak¿e    b¹dŸ   dzielna 
w  Bogu  a¿  na  sam¹  Golgotê.   

Dusza   mojej   drogiej    Babci    Katarzyny    Tañskiej,    która   23  listopada  1984  roku
przepowiedzia³a  mi  ca³e  ¿ycie  me  za  pomoc¹  mistycznego  snu,  które  opisa³am  w  ¡ Dziele 
ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego ¢ ( Zeszyt  nr. 1 A ),  i  który 
tak  na  moje  rozeznanie  spe³ni³  siê  ju¿  w  75 % ,   20  lipca  2008 r.,  rzek³a  duszy  mej,  gdy 
we  œnie  przekroczy³a  ona  na  czas  tymczasowy  próg  œmiertelnoœci:  ¡ Ania, ja zawsze o tobie 
pamiêtam  i  zawsze  pomagam  tobie   za  pozwoleniem  Samego  Boga.   Wiedz,   ¿e   wszystko 
pokonasz  w  Bogu  ¢ ;   natomiast    innym   razem   rzek³a   ona:  ¡ A n i a,   ty   moja   kochana 
wnuczko,  nie  zwracaj  uwagi  na  ¿adne  docinki  i  fa³szywe doradztwa, i nie martw siê niczym, 
bo  ty  jako  córka  Boga  idziesz  prost¹  drog¹  do  Nieba,  a  12  stycznia  2009 r.  powiedzia³a: 
� Ania,  b¹dŸ  cierpliwa  w  Bogu,   bo   przecie¿  ty  dobrze  wiesz,   ¿e  wszystko  dokonuje  siê 
w  cierpieniu,  mi³oœci  i  pokorze  Bo¿ej,  tak¿e  wczeœniej  czy  póŸniej,  to  ty  i  tak  osi¹gniesz 
ten  szczyt  mistyczny  Statku  Bo¿ego,  który  przepowiedzia³am  tobie  w proroczej  ³asce Bo¿ej 
za  spraw¹  mi³osiernego  Boga.  

30  lipca  2008 r.  po  przekroczeniu  progu  œmiertelnoœci  we  œnie,   dusza  ma  spotka³a 
siê   z   dusz¹   Babci   Katarzyny  i  z  dusz¹  Mamy  swej   w   przecudownym   Ob³oku  Bo¿ym, 
w   którym  rozradowana  dusza  Babci  rzek³a  do  duszy  mej:   ¡ Ania,  pamiêtaj,  b¹dŸ  dzielna 
w  Bogu  tak  jak  zawsze,  bo  tylko  tym  sposobem  wszystko  pokonasz  dla  Chwa³y  Bo¿ej  ¢,
natomiast  12  paŸdziernika  2008 r.  rzek³a  do duszy mej:  ¡ Wszechpotê¿ny  Ojciec  Niebieski
czuwa  nad  Dzie³em  Swym  i  nad  nasz¹  Ani¹,  i  zabierze  j¹  wówczas  do  Siebie jak skoñczy 
ona  wszystko,  co  do  ka¿dej  litery  S³owa  Przedwiecznego,  aby  mog³y  wype³niæ  siê  wyroki 
Bo¿e. ¢
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Po  bolesnych  nocach  29 wrzeœnia 2008 r.,  gdy  we  œnie  dusza  ma  nareszcie  w Bogu 
opuœci³a  cia³o,   to   w   upojnych   nieskoñczonoœciach   Pana   Najwy¿szego   spotka³a  siê   ona 
ze  smutn¹  dusz¹  Taty  swego,  która  w  wielkiej  pokorze  uœmiechnê³a  siê  do  niej,  i w³aœnie
w  tym  momencie  us³ysza³a  ona  wszechpotê¿ny  g³os   niewidzialnego  Boga:   ¡ Córko  Moja, 
dzieci  moje  zawsze  s¹  obrzucane  b³otem,  tak¿e  nie  dziw  siê,  ¿e  równie¿ i ciebie obrzucaj¹ 
b³otem,   ale   wiedz   j e d n o,   ¿e   ty   wszystko   p o k o n a s z   we   Mnie. ¢ 

21  paŸdziernika  2008 r.  niezmiernie  mêczy³a  siê  dusza  ma,   kiedy  po  opuszczeniu 
cia³a   we   œnie,   znalaz³a   siê   ona  w  Bogu   wœród   niesamowicie  cierpi¹cych  dusz  na  dnie 
czyœæca,   i   ta   niezwykle   cierpi¹ca   atmosfera   udzieli³a   siê   duszy   mej,   bo   ona   zaczê³a
cierpieæ  wraz  z  nimi  i  odbieraæ  ich  cierpienia,   tak¿e   dok³adnie   wiedzia³a  ona  jak  cierpi¹ 
te   niezbawione   dusze,   a   kiedy   przebudzi³am   siê,    to    ca³y   nastêpny   dzieñ   chodzi³am 
wewnêtrznie  rozbita,  ¿e  ciê¿ko  by³o  mi  prze¿yæ  ten  kolejny  dzieñ  ¿ycia.

Najukochañszy   Zbawiciel   przyrzek³   duszy   mej,   ¿e  ona  zawsze  bêdzie  opuszcza³a 
cia³o  a¿  do  samej  œmierci  mej,  i  obietnica  Jego  ci¹gle  realizuje  siê,  tak¿e mam ogrom ³ask 
Jego,  bo  jakby  tak  dusza  ma  mia³a  sporadyczne  ³aski,   to  byæ  mo¿e  œwiat  nie  uwierzy³by 
mi,   ale   Pan   Jezus   zwiêkszy³  ³aski  Swe,  i  od  d³u¿szego  ju¿  czasu  wprowadzi³  duszê  m¹ 
w  niedostêpne  sfery  Swe,   które   nie   maj¹  koñca  w  wiecznoœci,   co  na  ludzki  rozum  jest 
nie  do  wyjaœnienia  i  nie  do  zrozumienia,  bo  tutaj  potrzebny  jest  rozum  Boski  czyli  duszy 
przebóstwionej.                    

Najwiêcej   razy   dusza   ma   widzia³a   w   Bogu   potêpione   dusze,    gdy    setki   razy 
opuszcza³a   ona   czas   podczas   snu,    tak¿e   dosyæ   dok³adnie   opisa³am   piek³o   w   swoich 
mistycznych  ksi¹¿kach,   natomiast  od  œmierci  b³ogos³awionego  Jana  Paw³a  II - go,   którego
dusza   od   samego   pocz¹tku   jest  w  Niebie,   dusza   ma   dopiero  zaczê³a  bywaæ  w  Niebie, 
ponadto  dziesi¹tki  razy  dusza  ma  lewitowa³a  w  Bogu  w  niepojêtych  sferach Umi³owanego, 
i   z   wielkiego   mi³osierdzia   Jego   spotyka³a   siê  ona  nawet  z  duszami   Œwiêtymi  ( Œwiêta 
Faustyna  Kowalska,   Œwiêta   Terenia   od   Dzieci¹tka   Jezus,   Marta   Robin,    która   jeszcze 
nie  jest  og³oszona  Œwiêta,  ale  jest  ju¿  w  Niebie,  Œwiêty  Jan  Pawe³  II - gi, ... ),   co  zreszt¹
mam    bardzo    dok³adnie    wszystko    udokumentowane   w   swoich   mistycznych   ksi¹¿kach 
napisanych  w  Panu  naszym.

Z   ca³¹  pewnoœci¹  mogê  stwierdziæ  w  Bogu,   ¿e   nikt  tak  czêsto  nie  widzia³  piek³a 
jak   dusza   ma,   kiedy  we  œnie  opuszcza³a  ona  w  Chrystusie  czasoprzestrzeñ,  chocia¿  by³a
ona  tam  jedynie  zaledwie  parê  chwil,   i   to  tylko  na  skraju   czy   te¿  nad  samym  piek³em, 
a   poza   tym  ¿aden   œmiertelnik,    ani   te¿   ¿adna   dusza,    która   jest   jeszcze   w   ciele  nie 
przekroczy³a   progu   piek³a   z   wyj¹tkiem   duszy   mej,    bo    je¿eli    chodzi   o   tymczasowe 
przekroczenie   progu   œmiertelnego,   to   przed   dusz¹   m¹   miêdzy   innymi   przekracza³a   tê 
niepojêt¹   zas³onê   œmiertelnoœci   dusza   M a r t y   R o b i n.

Z Z Z  Na   moje   mistyczne   ³aski,     które   otrzymujê   z   woli    Ojca    Niebieskiego 
sk³adaj¹   siê   mistyczne   sny,   wizje   cielesne  ( we  wczeœniejszej   mej   drodze   krzy¿owej ), 
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umys³owe   i   wyobra¿eniowe, ... ,   a  przede  wszystkim  to,  ¿e  w  mistycznych  nocach  dusza 
ma   tak   czêsto   opuszcza   w   Bogu   czasoprzestrzeñ,   i   poznaje    ona   dosyæ   spory   r¹bek 
niepojêtych  tajemnic  Królestwa  Niebieskiego.

Na   obecnym   etapie   mojej   drogi   duchowej   we   œnie   dusza  ma  prawie  non - stop 
opuszcza  w  Bogu  cia³o,  i  dosyæ  czêsto  spotyka  siê  ona  te¿  z  duszami swoich najbli¿szych, 
tj.  z  dusz¹  mojej  Babci  Katarzyny,  mojego  Taty  i  Mamy,   ale   one   bardzo  rzadko  mówi¹
do  duszy  mej,  jedynie  wówczas,  gdy  ju¿  naprawdê  musz¹,  tak¿e  mistyczna  sceneria  mówi
wszystko  za  siebie,  a  poza  tym  dusze  nasze  ogrom  razy  porozumiewaj¹  siê tylko w duchu,
bo  w  upojnym  œwiecie  Najœwiêtszego  s³owa  s¹  zbyteczne.

Wszystkie  te  duchowe  ³aski,  które  sp³ywaj¹   na  duszê  m¹  nie  s¹  zale¿ne  ode mnie, 
jedynie  od  najukochañszego  Stwórcy,   który   wkroczy³   w   duszê   m¹,  aby  ¿y³a  ona  w  jak 
najœciœlejszej  ³¹cznoœci  z  Nim  i  w  Nim  te¿  przekaza³a  r¹bek  tajemnic  Jego  dla grzesznych 
dzieci  Jego,  które  nie  id¹  drogami  prawymi  wyznaczonymi  przez  Niego.

Kap³an   Niebieski,  który  25  grudnia  2008  roku  rzek³  do  duszy  mej,  gdy  ona  by³a 
poza   czasoprzestrzeni¹:   ¡  Córko   Moja,   zawsze   mo¿esz   prosiæ   Mnie,   to   co  dobre,  ale 
pamiêtaj,   Ja   zrobiê   to,   co   bêdzie   najlepsze   dla   ca³ego   Koœcio³a   na   Chwa³ê  Moj¹  ¢, 
stopniowo  wyjawia  duszy  mej  ukryte  sprawy  œwiata  Swego,   dlatego  da³  jej  ³askê,  ¿e  ona
podczas  snu  opuszcza  w  Nim  cia³o  i  wychodzi  poza  czas,  i  pogr¹¿a  siê w g³êbi Jego Bytu.

Dusza   ma   w   tymczasowym   ciele   swym   wraz   z  najukochañsz¹  Ró¿¹  Mistyczn¹, 
Maryj¹   bez   lêku   Bo¿ego   idzie   ciê¿k¹  drog¹  krzy¿ow¹,  i  w  radoœci  Bo¿ej  sta³a  siê  ona
œwiadkiem   nieskoñczonej   prawdy,   która   objawiona   jest   jej  w  mistycznych  nocach,   gdy 
ona  na  czas  okreœlony  opuszcza  w  Bogu  czasoprzestrzeñ. 

W   mistycznych   nocach,   kiedy   dusza  ma  opuszcza  dosyæ  czêsto  w  Bogu  cielesne 
wiêzienie,    to   najukochañszy   Oblubieniec   Niebieski   uchyla   jej   jedynie   niewielki   r¹bek 
tajemnic  Swych,  tj.  tyle  ile  potrzeba,   aby   ludzkoœæ   uwierzy³a  i  mia³a  ogólne  rozeznanie, 
co  dzieje  siê  z  ich  duszami,  kiedy  zasn¹  one  w  Bogu  na  ca³¹  wiecznoœæ.
 

Moje  wszystkie  mistyczne  ksi¹¿ki,  to  walka  o  dobro  oraz  ukazanie  realnego  œwiata 
duchowego  na  podstawie  mojego  ¿ycia  mistycznego,   które   jest   zupe³nie   obce  dla  œwiata 
zmys³owego,  i  skoro  Pan  Jezus  wielokrotnie  nakaza³  pisaæ  mi,  to  znaczy,  ¿e  pragnie, aby 
moje  ksi¹¿ki  by³y  dostêpne  wszelkim  duszom  po  œmierci  mej,   gdy  dusza  ma  bêdzie  ¿y³a
jedynie  w  prawdziwej  wolnoœci  i  mi³oœci  Bo¿ej,  oczywiœcie  je¿eli  ona  zas³u¿y  sobie na to.

Wiadomo,   ¿e  dusza  ma  podczas  lewitacji  jest  wyzwolona  z  czasu,  i  œwiat  ziemski 
wówczas  nie  istnieje  dla  niej,  i  w  aspekcie  Bosko - nieskoñczonym  rozpatruje  ona  w Bogu 
tajemnice  Bo¿e,  i  cieñ  w¹tpliwoœci  mog¹  mieæ  tylko  takie  osoby,   które  nie  zapozna³y  siê 
dok³adnie   ze   wszystkimi  moimi  duchowymi  ksi¹¿kami  napisanymi  w  Boskim  Oblubieñcu 
i  dokumentami,  które  wys³a³am  do  Watykanu.
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 Ojcu   Niebieskiemu   niezmiernie   dziêkujê,   ¿e  z  woli  Jego   dusza   ma   tak  czêsto
opuszcza   schorowane   cia³o,   i   odczuwa  w  Nim  tylko  same  s³odkoœci,  i  lewituj¹c  w  Nim 
poznaje  ona  r¹bek  tajemnic  Jego,  które  przekazujê  dla  grzesznych  owiec  Jego.
 

{  Tak  na  marginesie  wypiszê  choroby,   które   ci¹gle   towarzysz¹   mi,   i   które   tak 
bardzo   umartwi¹   mnie  w  Panu  naszym  i  dodaj¹  mi  niepokonanej  mocy,  ¿e  mogê  z  tak¹
³atwoœci¹   prowadziæ   tak   wielkie   Dzie³o   Niebios,   a   oto   one:    choroba   nadciœnieniowa, 
dyskopatia  krêgów  szyjnych  i  ca³ego  krêgos³upa,   powiêkszona  w¹troba,   która   ci¹gle   boli 
mnie,   choroba   wrzodowa   dwunastnicy,   przepuklina   ¿o³¹dkowa,   nadkwasota    ¿o³¹dkowa,
otalgia  ( ból   ucha   bez   choroby   ucha ),  niesamowite   problemy  z  zêbami,  których  zosta³o 
mi   ju¿  tak  niewiele,   zwiotczenie  miêœni  stawowych  prawej  rêki,   pocz¹tek   cukrzycy,   ale 
mieszczê  siê  w  granicach  maksymalnej  normy,  ¿e  nie  biorê  leków,   ale  nie  mogê  jeœæ  nic 
s³odkiego.  

      
Przez   44  lata   niesamowicie   cierpia³am   na   sprawy   kobiece,   ale   7  lipca   2011 r.

mia³am  przeprowadzon¹  powa¿n¹  i  rozleg³¹  operacjê,  tak¿e  wszystko mam  ju¿ powycinane,
poza  tym  mam  te¿  wyciêty  woreczek  ¿ó³ciowy  i  wyrostek,  a  ponadto  od  dzieciñstwa mam
problemy  z  oczyma,   a   poniewa¿   jestem   alergiczna   na   dym  z  papierosów,   kurz,  œrodki
czyszcz¹ce   i   wszelkie   zanieczyszczenia,   to   niesamowicie   kaszlê,   i   czasami   przez  parê
miesiêcy  w  roku,  tak¿e  mam  lekk¹  astmê,  i  tak  szczerze  mówi¹c  bardzo  czêsto  bol¹ mnie 
kolana,  jak  i  trzustka.
  

Nie   ma   dnia   i   godziny,   ¿eby  coœ  nie  bola³o  mnie,   ale  jestem  na   chodzie,  i  co
najwa¿niejsze   mam   zdrow¹  g³owê  i  jestem  bardzo  spokojna,  i  nigdy  ¿adnych  tabletek  na 
uspokojenie   nie   bra³am  i  nie   biorê,  ale  czasami  boli  mnie  g³owa  pod  wp³ywem  choroby 
nadciœnieniowej  czy  te¿  z  dyskopatii  krêgów  szyjnych,  z  której  ju¿  nigdy  nie  wyleczê  siê, 
czy  te¿  jak  zbyt  d³ugo  pracujê  przy  komputerze.

Jako  mistyczna  córka  Zbawiciela  muszê  przecie¿  odczuwaæ  bóle  cierniowej Korony 
Jego,  które  rozprzestrzenione  s¹  nie  tylko  na  g³owie,  ale  i  po  ca³ym ciele, jak i we wnêtrzu 
duszy  mej,  aby  dusza  ma  mog³a  cierpieæ  wraz   z  Nim  na  mistycznym  Krzy¿u  Jego,  który 
trwa  i  trwaæ  bêdzie  wiecznie.

Moje  wewnêtrzne  bóle,  to  s¹  stygmaty mêki Pañskiej,  dlatego te¿ wszystko przyjmujê 
z  woli  Mistrza  Niebieskiego,  który  coraz  mocniej  formu³uje  duszê  m¹  w  Sobie, aby mog³a 
ona  byæ  jak  najbardziej  uœwiêcona  w  Nim,  i  w  œwiêtoœci  Jego  mog³a  te¿  wydaæ  duchowe 
Dzie³o   Jego   na   pokrzepienie   zagubionych   i   zatwardzia³ych   dusz,     które   za   nic   maj¹ 
godnoœæ  i  ¿ycie  ludzkie.

Œwiêtobliwa   M a r t a    R o b i n   mia³a   tê   sam¹   ³askê,   co  dusza  ma,  ¿e  dusza  jej 
opuszcza³a  cia³o,  ale  nie  mia³a  ³aski  przekazania  upojnych  lewitacji  swych,  bo  zbyt bardzo 
cierpia³a,  a  skoro  ja  dosta³am  tê  ³askê  opisywania  wznios³ych  i  niepojêtych  spraw  Bo¿ych 
z   Królestwa   Niebieskiego,   to   jestem   pewna,   ¿e   Oblubieniec   Niebieski   dopomo¿e   mi, 
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¿e   wype³niê   wolê   Jego  i  doczekam  siê  za  ¿ycia  swego,   ¿e   bêdzie   otworzony   przewód
badawczy   Dzie³a   Ukochanego   w   Kongregacji   Nauki   Wiary,   którego   werdykt  zapadnie 
i  tak  wiele  lat  po  œmierci  mej.

W   mojej   drodze   duchowej   jeden   raz   dusza    ma   spotka³a  siê   z   dusz¹  Œwiêtej 
Marty  Robin  podczas  lewitacji  w  Przestworzach  Bo¿ych,  kiedy  we  œnie  dusza  ma opuœci³a 
w   Bogu  czasoprzestrzeñ,   i   wiem   w   Bogu,   ¿e  z  woli  Bo¿ej  dusza  jej  wspomaga  duszê 
m¹,   abym  mog³a  opisaæ  chocia¿  niewielki  r¹bek  tajemnic  Bo¿ych,   które  istniej¹  wiecznie 
za  zas³on¹  progu   œmiertelnego,  aby  niedowiarków  i  grzeszników pobudziæ do zmiany frontu 
ich  ¿ycia.

{  Dobrze    wiem,    ¿e    M a r t a    R o b i n   wielka   mistrzyni   ¿ycia  duchowego  nie 
jest   og³oszona   Œwiêt¹,   ale   dusza   jej   jest   ju¿   w   Niebie,   o   czym   wie   bardzo  dobrze 
Stolica  Apostolska,  ale  znaj¹c  poczynania  Stolicy  Piotrowej  pewnie  trzeba  bêdzie poczekaæ 
z  pó³  wieku  zanim  og³osz¹  j¹  Œwiêt¹. 

K   Wszystkie   ³aski,   które   opisujê   na   podstawie   prze¿yæ   duszy  mej,  to  piszê  je 
bardzo  pewnie  w  Ukochanym,  bo  mam  je  dok³adnie  wyryte  w  pamiêci, i gdy dusza ma jest 
w  sferze  doczesnoœci   czy   nieskoñczonoœci,   to  wiadomo,   ¿e  wówczas  ona  pojmuje  i  wie 
w  Bogu,  gdzie  jest  ?,  natomiast  je¿eli  czegoœ  nie  wiem,  to  dodajê  s³owo  prawdopodobnie 
lub,  ¿e  nie  wiem,  albo  trudno  mi  to  wyt³umaczyæ.

Jako   mistyczna   córka   Jezusa   Chrystusa    zostawi³am    ca³¹    przesz³oœæ  za   sob¹, 
i  nieustannie  idê  za  Nim  i  wspó³pracujê  z  Nim,  czego  dowodem  s¹ moje duchowe ksi¹¿ki, 
z  których  jasno  wynika,  ¿e  ja  ¿adnej  pomocy,  doradców,  ani  te¿  litoœci nie potrzebowa³am 
i nie potrzebujê,  bo  wszystko to przygniata duszê m¹ i wstrzymuje realizacjê nadprzyrodzonych 
poczynañ  Bo¿ych. 

Z  woli  Bo¿ej   tak   wiele   otrzyma³am  ³ask  Bo¿ych  w  swojej  ziemskiej  pielgrzymce 
i  wydawa³oby  siê,   ¿e  praktycznie  mam  wszystko,   co   mo¿na   otrzymaæ   na   tej   grzesznej 
ziemi,  a  jednak  jestem bardzo nieszczêœliwa,  bo  kiedy  dusza ma jest w ciele, to niewyra¿alnie 
ona   cierpi,   bo   w   du¿ym   stopniu   pozby³a   siê   ona   mi³oœci   Bo¿ej,  a  poza  tym  odbiera 
ona  wszystkie  negatywne  fluidy  od  osób  trzecich,  które  powalaj¹  j¹,   tak¿e  mêczy  siê  ona 
w  tym  ciasnym  cielesnym  wiêzieniu,  bo  ci¹gle  musi  ona  dawaæ  ¿ycie  cia³u,  które wkrótce 
obróci  siê  w  proch.    

Modlê  siê  za  pomoc¹  pisania  i  poprzez  to  pisanie  modlitewne  sp³ywaj¹  ³aski  Bo¿e
na  duszê  m¹,  która  d¹¿y  do  ca³kowitej  czystoœci  równej  czystoœci  Samego  Boga.

W  tak  wielkim  Dziele  Bo¿ym,  które  prowadzê  z  woli Bo¿ej, to musia³am przerosn¹æ 
swoj¹ epokê,  aby  móc  “ uderzyæ ”  w ca³y bezbo¿ny œwiat,  w  którym   a n t y k a t o l i c y z m 
jest   problemem   numer   jeden,   i   to  od  czasów  Chrystusa   oraz   zabijanie  nienarodzonych 
dzieci,  które  w  imiê  zafa³szowanej ideologii milionami morduje siê w p³odach krematoryjnych 
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matek.   Na   mojej   drodze   doskona³oœci   Ojciec  Niebieski  postawi³  wielu  kap³anów,  ale  ja
zawsze,   ale   to   zawsze   bra³am   przyk³ad   tylko  z   K a p ³ a n a   N i e b i e s k i e g o,  który 
jako  jedyny  jest  niezast¹piony w ca³ym Wszechœwiecie,  bo  przecie¿  zadanie  jakie  spoczywa 
na  mnie  przerasta  si³y  me,  a  w  Nim  mogê  uczyniæ  wszystko.

Trójjedymu   Bogu   dziêkujê,   ¿e   w  6 - t¹   rocznicê  œmierci  s³ugi  Bo¿ego  Kardyna³a
Stefana   Wyszyñskiego   postawi³   mi   nad  wyraz  uduchowionego  i  doœwiadczonego  sta³ego
Spowiednika   ksiêdza   kanonika   Henryka   Œwierkowskiego  ze  Szczecina,  który  16  stycznia 
2003  roku  w  wieku  89  lat  zasn¹³  w  Bogu,   a  przecie¿  16 - go  ka¿dego  miesi¹ca  modlimy 
siê  za  Jana   Paw³a  II - go,  ¿e  16  paŸdziernika  1978  roku   o  godz.  16.  16   zosta³   wybrany 
Papie¿em,   co   jest   wielkim   znakiem   Bo¿ym,   bo   ksi¹dz   Henryk   prowadzi³   mnie  przez 
16  ziemskich  lat.

Zaraz  po  œmierci  mojego   sta³ego  Spowiednika   ks.   kan.   Henryka   Œwierkowskiego 
dusza   jego   odwiedzi³a   mnie  we  œnie,  i  widzia³am  j¹  w  Bramie  Nieba,   i  w  ówczesnym 
czasie,   gdy   ju¿   dusza   ma   opuœci³a  w  Bogu   cia³o,   to   pomyœla³a   ona   sobie,  ¿e  razem 
opuœciliœmy  cia³o  i  lewitujemy,   ale   ona   by³a  zaskoczona  tym,  ¿e  dusza  ksiêdza  Henryka 
nie  robi  ruchu  w  kierunku  ziemi,  tylko  jest  w  mistycznej  Bramie  Królestwa  Niebieskiego.

W   tej  przeb³ogiej  ³asce  Bo¿ej  z  twarzy  duszy  przewielebnego  ksiêdza  Henryka  bi³ 
nadprzyrodzony,   olœniewaj¹cy   blask   oraz   niewyra¿alna  przedziwna  moc  Bo¿a,  a  ponadto 
ona   uœmiecha³a   siê  tak  Bosko,  ¿e  trudno  to  przekazaæ  ograniczonym  ziemskim  jêzykiem.
Dopiero  po  3 - ech  dniach  dowiedzia³am  siê  od  mojej  by³ej  kole¿anki,  ¿e  w  tym  dniu,  co 
dusza   ksiêdza   Henryka   Œwierkowskiego   odwiedzi³a   mnie  we  œnie,  to  on  w³aœnie  zasn¹³ 
w   Bogu   na   ca³¹   wiecznoœæ.   Dusza   ksiêdza   Henryka   poprzez   to   mistyczne   spotkanie 
z   dusz¹   m¹   potwierdzi³a   moje   lewitacje   w   Bogu,   i   da³a   mi   ona   znaæ   o   sobie  ju¿ 
za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci,  ¿e  za  ¿ycia  swego  on  nie myli³ siê à propos opuszczania 
duszy  mej  z  cia³a  podczas  snu,  tak¿e  poprzez  to  duchowe  spotkanie  da³a  mi  ona  równie¿ 
do  zrozumienia,   ¿ebym   zawsze   sz³a   t¹   drog¹   co   zawsze,   a   dusze   nasze   spotkaj¹  siê 
w  Niebie. 

Z   woli   Ojca   Przedwiecznego,   Syna   Jego   Jedynego,   Jezusa   Chrystusa  w  Duchu 
Œwiêtym   wypowiedzia³am  siê  w  swej  nadprzyrodzonej  misji,   aby   Stolica   Apostolska  nie
mia³a  ju¿  ¿adnych  w¹tpliwoœci,   co  do  tak  wprost  nieprawdopodobnego  duchowego  Dzie³a 
Niebios,   które  wyjdzie  na  œwiat³o  dzienne  ca³ego  œwiata  dopiero  po  œmierci  mej,  a proces 
badawczy   Jego   ma   rozpocz¹æ  siê  za  ¿ycia  mego,  abym  mog³a  spokojnie  zasn¹æ  w  Panu 
naszym,  ¿e  zosta³a  wype³niona  w  ca³ej  pe³ni  wola  Jego  we  mnie. 

Je¿eli   opiera³abym   siê   jedynie   o   swój   ograniczony   rozum,    to    nigdy    nic   nie
napisa³abym  o  niepojêtych  tajemnicach  doczesnego  i  nieskoñczonego  œwiata,   a   poza   tym 
nie   nadawa³abym   siê   do   ¿adnego,   nawet   najmniejszego  Dzie³a  Bo¿ego,   bo  w  mi³osnej 
OjczyŸnie  Niebieskiej  trzeba  zdaæ  siê  w  ca³ej  pe³ni  na  Oblubieñca  Niebieskiego,  który jest 
wszystkim  dla  ka¿dej  zbawionej  duszy.
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Obecnie  dusza  ma  jest  na  najwiêkszych,  mistycznych  g³êbiach  Bo¿ych  i Opatrznoœæ 
Bo¿a  chroni  mnie,  abym  ratowa³a  topi¹cy  siê  Koœció³  i  ca³y  œwiat  poprzez  moje  duchowe 
ksi¹¿ki,  które  pisane  s¹  na  s³odki  rozkaz  Boskiego  Mistrza.

Szanowny  Kardynale,  Oblubieniec  Niebieski  da³  mi  si³ê  Sw¹,   abym  ju¿  skoñczy³a 
pisaæ  Dzie³o  Jego,   i   ta   obecna   21 - wsza  duchowa  ksi¹¿ka  napisana  w  Nim  zamyka  ju¿ 
moje   odwieczne   powo³anie   wraz   z   moimi   szczegó³owymi   dokumentami,  które  ostatnio 
wys³a³am   do   Waszej   Eminencji,   tak¿e   to   jest   wystarczaj¹cy   materia³,    aby   móg³   byæ 
wszczêty  proces  badawczy  tak  nieprawdopodobnego  Dzie³a  Bo¿ego.

Na  zakoñczenie  pragnê  jeszcze  raz  podsumowaæ,  ¿e  w  moich mistycznych ksi¹¿kach 
ta  cz¹stkowa  prawda  mistycznego  ¿ycia  w  tajemniczym  œwiecie  Bo¿ym,   która  zaczyna  siê 
po   przekroczeniu   progu   œmiertelnego,   i   która   realnie   istnieje   w  niewidzialnym  œwiecie 
zosta³a  przekazana  na  podstawie  prze¿yæ  duszy  mej,  która  z  woli  Bo¿ej  we  œnie  opuszcza
w  Bogu  czasoprzestrzeñ,   i   która   te¿   ma  wiele  ³ask  Bo¿ych,   nawet  wówczas,  kiedy  ona 
jest  w  ciele,     dlatego   te¿   nie    ma   to   dla   mnie    znaczenia,    ¿e   spotykam   siê   z   tak¹ 
bezzasadn¹  biernoœci¹  ze  strony   duchowieñstwa,   bo  w  moje  ¿ycie  wpisane  jest  w  sposób 
szczególny  cierpienie,   które  towarzyszy  mi  ka¿dego  dnia,   i   które   oddajê   Panu  naszemu, 
dla  którego  poœwiêci³am  siê,   aby  ratowaæ  œwiat  i  zbawiæ  duszê  sw¹,   tak¿e  ja  mam  tylko 
pisaæ  do  samej  œmierci  swej,   i   to   jest   w³aœciwie  jedyna  rzecz,   któr¹  Boski  Oblubieniec
wymaga  ode  mnie.

Nieœmiertelny   zaspakaja   serce  i  duszê  m¹  w  Sobie,    tak¿e   jestem   niewymownie
szczêœliwa,  ale  to,  ¿e  mam  obudziæ  i  pobudziæ  do  dzia³ania  Kongregacjê  Nauki  Wiary,  to
jest   dla   mnie   wielkie   wyzwanie,   bo  wype³nienie  woli  Oblubieñca  Niebieskiego  zapewni
duszy   mej  wiekuiste  zbawienie  i  powo³a  wiele  dusz  na  drogê  mi³oœci,  która  prowadzi  na
wiekuiste  wczasy  do  Nieba.

K  Jestem  pewna  w  Trójjedynym  Bogu,   ¿e  Wasza  Eminencja  tym  razem  powa¿nie 
potraktuje   Dzie³o   Bo¿e,   które   prawie   ca³e   ¿ycie   prowadzê   w  Umi³owanym,  i  nast¹pi¹ 
poczynania  zmierzaj¹ce  do  otwarcia  procesu  badawczego  Jego,   a  poza  tym  pragnê  dodaæ, 
¿e  jeszcze  bardziej  doszlifujê  swoje  duchowe  ksi¹¿ki  napisane w Chrystusie, i przeprowadzê
korektê   nastêpnych   ksi¹¿ek,  aby  za  ¿ycia  mego  by³o  wszystko  jak  najlepiej  dopracowane
na  Chwa³ê  Niebios.

Na   rêce   Waszej   Przewielebnej   Eminencji   wysy³am   dwie    takie    same   dyskietki 
CD - R,  na  których  nagrane  s¹  wszystkie  powy¿ej  wspomniane  ksi¹¿ki  z  dziedziny teologii 
duchowoœci  mistycznej   oraz  ca³oœæ  duchowego  Dzie³a  Bo¿ego,  którego  pisemna  czêœæ  ju¿ 
jest   zakoñczona,   a   ponadto    wydrukowane    tytu³owe   strony   moich   duchowych   ksi¹¿ek 
w   jêzyku   polskim   i   angielskim   ( 4 strony ),   które  podane  s¹  te¿  w  folderze  pod  nazw¹ 
“ Tytu³y  ksi¹¿ek ”  oraz   uaktualniony  szczegó³owy  wykaz  nazw  folderów  z  podaniem  liczb 
podfolderów,    iloœci   stron,    zawartoœci   MB - ów    wraz   z   podaniem    roku    zakoñczenia  



- 23 -

i  wys³ania  moich  duchowych  ksi¹¿ek  do  Ojca  Œwiêtego  Benedykta  XVI - go, które sk³adaj¹ 
siê  na  duchowe  Dzie³o  Pana  naszego,  które prowadzê  w  Nim  oraz kopiê listu skierowanego 
do    Ojca    Œwiêtego   Benedykta   XVI - go   oraz   Nuncjusza   Apostolskiego   abp.   Celestino 
Migliore.  

Zgodnie   z   wol¹   Bo¿¹   wysy³am   równie¿    listy    do   Przewodnicz¹cego   Polskiego 
Episkopatu  abp.  Józefa  Michalika,  Prymasa  Polski  abp. Józefa Kowalczyka, kard. Stanis³awa 
Dziwisza,   kard.  Kazimierza  Nycza,   abp.   Stanis³awa   Budzika,  abp.  Andrzeja  Dziêgi,  ojca 
Tadeusza  Rydzyka   oraz   Przeora   Jasnej  Góry  ojca  Romana  Majewskiego,  które  bez  trudu 
mo¿na  odczytaæ  na  za³¹czonych  dyskietkach  CD - R. 

Drogi   Kardynale,   kiedyœ  dusza  ma  rzek³a  do  Oblubieñca  swego:   ¡  Panie  Jezu,  ja 
tak  bardzo  kocham  Ciebie ¢,  a  Zbawiciel  tak  czule  powiedzia³  do  niej:  ¡  Córko  Moja,  Ja 
kocham  ciebie  bardziej ¢,   dlatego   te¿   urabia  On  j¹  na  podobieñstwo  Swe,   abym  wyda³a 
dobry  plon  z  Winnicy  Jego  dla  ca³ego  œwiata  i  wszystkich  nastêpnych  pokoleñ.  A m e n !

Pozdrawiam  Wasz¹  Eminencjê  w  Trójjedynym  Bogu !

            Szczêœæ  Bo¿e !

                                    Anna  Aniela  Flak
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