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Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Drogi  Ojcze  Œwiêty !,   z  woli  Bo¿ej  œwiat  jest  ju¿  przygotowany  na  przyjêcie  mej
duchowej  misji,  w  sk³ad  której  wchodzi  miêdzy  innymi dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia 
tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,   która  zawarta   jest   w   Bogu,   i   w  której  ka¿de  S³owo
wymaga   jeszcze   g³êbszej  ciszy  ni¿  jego  sama  g³êbokoœæ.  Tajemnica  sta³a  siê  mo¿liwa  do 
ods³oniêcia,  dziêki  œmierci  i  zmartwychwstaniu  Jezusa  Chrystusa,  i  Krzy¿  na  Kalwarii  jest 
k l u c z e m   do   tej   tajemnicy  Bo¿ej,  jak  i  do  szczêœliwego  wiecznego  ¿ycia,  gdzie  dusze 
upajaj¹  siê  nieskoñczon¹  mi³oœci¹  Boga,  w  zwi¹zku  z czym piszê do Waszej Œwiêtobliwoœci 
po  raz  6 - ty,  i  na  pewno  nie  ostatni,  prosz¹c  o  wszczêcie  procesu badawczego Dzie³a Pana
naszego,  które  odwiecznie  by³o  przeznaczone  na  dusz¹  m¹.

Stwórca  zapragn¹³  mnie  mieæ,  abym  bezgranicznie  odda³a  siê  za  katolicki  Koœció³, 
jedyny  prawowity  w  ca³ym  Wszechœwiecie,   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.   Pan  Jezus  jest  we  mnie,  a  ja  w  Nim  i  poprzez  dar 
modlitwy,   który   jest   najcenniejszym   darem,   pod¹¿am   œladami   mi³oœci   Bo¿ej,   i   wiem, 
¿e  z  pomoc¹  ³aski  Bo¿ej  wype³niê  wolê  Bo¿¹  pod  bia³ym  sztandarem w Jezusie Chrystusie 
i  z  Chrystusem. 

W  mojej  heroicznej  pracy  Dzie³a  Ukochanego  Wspomo¿ycielka  Wiernych,  Gwiazda
Zaranna  w  pokornej  uleg³oœci  i  w  mi³oœci   wprowadzi³a   duszê   m¹   w   œwiêt¹,   mistyczn¹
wodê,  jak  i  w  mi³oœæ  Syna  Swego,   abym  poprzez  ciemnoœci  ciemnej  nocy  wiary  i  ducha
wszystko   odnosi³a   do   Ich   ¿ycia,   co   pozwoli   duszy   mej    osi¹gn¹æ   wieczne  zbawienie. 
Z  woli  Wszechwiedz¹cego  dusza  moja  otrzyma³a  ogrom  ³ask,   ¿e   wiele   niepojêtoœci  Jego 
nie   mo¿e   ona   ogl¹daæ  w  swym  œmiertelnym,   tymczasowym   ciele,   dlatego   te¿   podczas
mistycznych   nocy   ona   tak  czêsto  opuszcza  w  Nim  kraty  cielesne,  aby  mog³a  ona  bywaæ 
w  nierozpoznawalnych,  nieœmiertelnych  tajemnicach  Jego.

Poprzez   swoje   odwieczne   powo³anie  z  Bogarodzic¹   w   wolnoœci   Bo¿ej   wesz³am 
w  g³êbiê  najciemniejszej  duchowej  nocy,  w  której  wielbiê  Ukochanego,   który  duszê  moj¹
niejednokrotnie     nape³nia    niewypowiedzianym    szczêœciem,    bo   przecie¿   ona   nie   tylko
odpoczywa  w  Nim,  ale  równie¿  rozkoszuje  siê  tajemnicami  Jego,  które  poznaje  w  Nim.

Dusza  moja  w  jednoœci  z  Jezusem  Chrystusem  ma  byæ  godna  G³owy  Koœcio³a, aby 
móc  zmartwychwstaæ  w  Chrystusie,  dlatego   te¿   Pasterz   Niebieski   doprowadza   mnie  do 



- 2 -

Pe³ni  Swej  i  poprzez  tchnienie  Ducha  Œwiêtego  przemienia  mnie  w  Siebie,   abym  dzia³a³a 
dla   Koœcio³a,   Oblubienicy   Koœcio³a,   dla   Boga.   Nieprzerwanie  zamykam  siê  w  twierdzy
duchowej   i   w   modlitwie   skupienia   kontemplujê   Zbawiciela,   który  zawsze  ¿¹da  jedynie 
czegoœ  dobrego,  a  czasem  ¿¹da  ofiary  z  ¿ycia,  tak  jak  w  moim  wypadku,  ¿e  w ca³ej pe³ni 
poœwiêci³am   swoje   marne   ¿ycie   na   poznanie  i   przekazanie   œwiatu   tajemnicy   Trójk¹ta 
Bermudzkiego   oraz   ca³ego   swego   duchowego   ¿ycia   na   podstawie   prze¿yæ   duszy  mej, 
która  w  Bogu  poznaje  niepojête  tajemnice  Jego  w   doczesnych,    jak   i   w  nieskoñczonych
sferach  Jego,  gdy  podczas  mistycznych  nocy  opuszcza  ona  w  Nim  czasoprzestrzeñ. 

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¿n¹   moc   Najwy¿szego.   Na   swojej   mistycznej   drodze    ods³aniam    nie   tylko 
niepojêtoœci  duszy  mej,   która   z   woli   Boskiego   Oblubieñca  przebywa  w  nieskoñczonych 
wiecznoœciach  Jego  poza  cielesn¹  pow³ok¹,   ale  równie¿  opisujê  stan  duszy  swej,  gdy  ona 
jest  w  ciele  i  duch  jej  tonie  w  Ukochanym,  tak¿e  poprzez  ten  upojny  stan  ton¹ wszystkie 
cz³onki  me  w  Panu  mym,  który  poprzez  duchowe  pociechy  zalewa  duszê  m¹, która obcuje
z  Nim,  jako  z  Niebieskim  i  Niezmiennym  Towarzyszem w ka¿dym momencie mojego ¿ycia. 

Z  pomoc¹  S³owa  Wcielonego  sta³am  siê  aposto³k¹  wewnêtrznego,   konsekrowanego
¿ycia,  dlatego  te¿  trzymam  siê  œwiêtych  znaków  czasu,  które  s¹  œwietlistymi,  mistycznymi 
drogowskazami  na  mojej  drodze  œwiêtoœci,  która  dobiega ju¿ koñca. Gwiazda Morza, Maryja 
wyjedna³a  mi  ³aski,   które   s¹   mi   potrzebne  do  zrealizowania  Dzie³a  Bo¿ego,   dlatego  te¿ 
z   pomoc¹  Jej  wesz³am  w  siebie,   aby  móc  wyjœæ  na  ca³y  bezprawny  œwiat,   który  lansuje 
zabijanie   nienarodzonych  dzieci,  lesbijstwo,  homoseksualizm,   ma³¿eñstwa   tej   samej   p³ci, 
eutanazjê  i  inne wywrotowe prawa. Najprawdziwszy Niebieski Pasterz naszych dusz uwra¿liwi³ 
mnie  na  ludzkie  cierpienia,  i   mimo,   ¿e   nie  otrzyma³am  ³aski  codziennego  uczestniczenia 
we  Mszy  Œwiêtej,   i   te¿   nie   noszê   na   sobie   ¿adnych   œwiêtych  emblematów,  to  jednak 
w  pokoju,  wolnoœci  i  mi³oœci  Pana  mego  dusza  moja  doznaje  tak  wiele  ³ask w tym czasie, 
ale  poza  czasem,  w  wiekuistym  œwiecie  Ukochanego,   gdy  we  œnie  na  czas  okreœlony  ona 
opuœci  w  Nim  cia³o. 

Ca³a  moja  tak  nieprawdopodobna  nadprzyrodzona  misja, podczas której bardzo czêsto
mam  wizje  umys³owe,  dojrzewa³a  w  cierpieniu  i  przeciwnoœciach  serwowanych   nawet   od 
duchowieñstwa,  ale  przebywaj¹c  w  mi³osnej  oazie  Boskiego  Odkupiciela  nieustannie by³am 
wspierana  ³ask¹  Jego,  dlatego  te¿  ¿y³am  i  dalej  ¿yjê w nierozerwalnej wiêzi ze Zbawicielem, 
który  ¿yje  w  twierdzy  duszy  mej.  W   blasku   œwiat³oœci   Nieœmiertelnego   w   niegasn¹cym 
zapale   Jego   nikt   nie   jest   mi   w   stanie   narzuciæ   zmys³owego  jarzma  swego,  bo  jestem 
we  wszystkim  pos³uszna  jedynie  woli  Ukrzy¿owanego   i   to   a¿   do   oddania  ¿ycia  swego, 
dlatego  te¿  budujê  Koœció³  z  ¿ywych  kamieni  swych  na  Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego.

Drogi  Biskupie  Rzymu  i  Nastêpco  Œwiêtego  Piotra,  w  moim odwiecznym powo³aniu 
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poprzez  Ró¿ê  Duchow¹,   Maryjê  jednoczê  siê  z  Jej  Synem,  i  tak  jak  przez  Ni¹  przyszed³
Jezus  Chrystus   i   dokona³o  siê  zjednoczenie  z  ludzk¹  natur¹,   i   przez   Ni¹   te¿   wszystko 
dokonuje  siê  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Niebios,  co  mamy  zapewnione to w Piœmie Œwiêtym,  tak 
i  za  Jej  wstawiennictwem  dokona  siê  duchowe  Dzie³o  Jej  Syna  we  mnie, które odwiecznie 
by³o  przeznaczone  na  duszê  m¹,    tak¿e   nikt,   ani  te¿  nic  nie  jest  w  stanie  unicestwiæ  je, 
dlatego  te¿  bêdê  walczy³a  do  koñca  ¿ycia  swego  pisz¹c  duchowe listy do Waszej Eminencji 
i  Prefekta  Kongregacji  Wiary kard.  Gerharda  Ludwiga  Müllera,  tym  bardziej,  ¿e  gdy  piszê
je  w  Oblubieñcu  Niebieskim,  to  jest  to  wyj¹tkowa  duchowa  uczta  dla  duszy  mej.  

Z  Mimo,   ¿e   jestem   nicoœci¹  i  niejednokrotnie  pozna³am  w  Nieœmiertelnym  nêdzê
sw¹,   ale   przecie¿   nie   bêdê  bez  przerwy  rozprawiaæ  o  niej,   tym  bardziej,  ¿e  odda³am  j¹
Panu  swemu  i  ona  ju¿  dawno  zatonê³a  w  Nim,   a   poza   tym   Ukochany  dobrze  wie,  kim 
jestem  naprawdê,  tak¿e  mimo  grzesznej  natury  swej  zawsze jestem pokorna i pod dzia³aniem 
³aski   Pana   swego   wykonujê   swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê.  Ufam  bezgranicznie  Boskiemu 
Oblubieñcowi,  który  zawsze  natchnie  mnie  czy  te¿  powie  mi  wprost,  co mam czyniæ, tak¿e 
jasno  widaæ,   ¿e  ja  nigdy  nie  opieram  siê  na  ludziach,   którzy  pozbawieni  s¹   ducha  Pana 
mego,  i  którzy  pogr¹¿eni  s¹  w  tej nicoœci zmys³owego œwiata.  W ¿adnym wypadku nie mogê 
zmarnowaæ  tak  wielu  ³ask i dobrodziejstw Boskiego Kap³ana, który nieustannie jest w twierdzy 
duszy  mej,   i   który   tak   bardzo   b³ogos³awi  mnie  w  moim  odwiecznym  powo³aniu,   tak¿e 
piszê   Nim  na  Chwa³ê  Jego,   aby   oziêb³e   owce   zrozumia³y   jak   wiele   mi³oœci  i  dobroci 
p³ynie,  gdy  dusze  z³¹czone  s¹  z  wiekuist¹  mi³oœci¹,  tj.  z  Trójjedynym  Bogiem.  

Moje  odwieczne  pos³annictwo,   które   od   ca³ej  wiecznoœci  zosta³o  przeznaczone  na
duszê  moj¹,  realizowane  jest  w  pe³ni  mistycznego  ¿ycia  w  moim  najukochañszym  Mistrzu
Niebieskim,   który   przecie¿   ustawicznie  przebywa  w  twierdzy  duszy  mej  i  w  sercu  mym. 
Si³a   Bo¿a   zmusza   mnie   do  pisania  w  Imiê  Pana  mego,   który   powo³a³  wszystkie  dusze
do  niepojêtego,  wiekuistego  szczêœcia  w  wiecznoœci,  dlatego  te¿, gdy piszê, to nieprzerwanie
doœwiadczam  w  sobie  ducha  Ukochanego,  który  nieustannie  oddzia³ywuje  na  moje  pisanie,
i  gdy  piszê,  to  dusza moja w sposób niewymowny cieszy siê niepojêt¹ mi³oœci¹ Umi³owanego, 
i  czasami  nawet  wpada  w  ekstatyczne,  upojne  zachwyty.  Skoro  na  swojej  drodze œwiêtoœci 
wype³niam   z   pe³nym   oddaniem   umi³owan¹   wolê   Trójjedynego   Boga,   który  nieustannie 
wspiera  mnie,  to  nasuwa  siê  jasny  wniosek,  ¿e  bêdê  pe³niæ  zamiary  Pana  mego  do  koñca 
¿ycia  swego,  bo  przecie¿  wype³nienie  woli  Najœwiêtszego  gwarantuje  duszy mej osi¹gniêcie 
umi³owanej  Góry  Karmel  czyli  wieczne  zbawienie.

Przesi¹kniêta    m¹droœci¹,    mi³oœci¹    i    pokor¹   Umi³owanego   na   najprzeró¿niejsze
sposoby  cierpiê  w  Nim  przy  jednoczesnym  realizowaniu  nadprzyrodzonej  misji  mej,   która
jest  ziarnem  œwiêtoœci  rzuconym  na  ca³y  zdemoralizowany  œwiat,   w   którym   oligarchowie 
tej   zmiennej   i   przejœciowej  doczesnoœci  nie  tylko  nagminnie  wykluczaj¹  prawowite  owce
Bo¿e   z   publicznych  debat  w  imiê  poprawnoœci  politycznej,   ale   równie¿   robi¹  wszystko,
abyœmy   byli   ich   ofiarami  przemocy   i   bezprawia   uzale¿nionymi   od   ich   wynaturzonych 
praw,   w   którym   prym   wiod¹:   aborcja,  eksperymenty  na  embrionach,  in  vitro,  eutanazja, 
zwi¹zki  tej  same  p³ci  czy  te¿  ideologia  gender,  o  czym  te¿  ju¿  wy¿ej  wspomnia³am. 
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To  nad  wyraz  wielka  ³aska  Bo¿a,   ¿e   transcendentalny   Trójjedyny  Bóg  odwiecznie
przygotowa³  duchow¹  misjê  m¹  na  tak  niby  mocne  liberalno - lewicowe  czasy,  bo  poprzez
ni¹  Nieœmiertelny  pragnie  zasiaæ  w  zagubionych  i  zatwardzia³ych  owcach  Swych  ponown¹
dobr¹  nowinê,   która   przecie¿   zwi¹zana   jest   z   Nim,   tak¿e  dziêki  mi³osierdziu  i  mi³oœci
Ukochanego  wszystko  zwyciê¿ê w Nim, co zreszt¹ te¿ mia³am to wielokrotnie przepowiedziane
przez  Niego  Samego.  

D r o g i   O j c z e,    z   woli   Boskiego  Oblubieñca   przekazujê    niepojête   tajemnice, 
które  znajduj¹  siê  za  progiem œmiertelnoœci, i jak widaæ, ¿e jakbym tak pos³ugiwa³a siê jedynie 
tylko  oœwieconym  rozumem  przez  wiarê,   to   nie   zasz³abym   daleko,   tak¿e   niewymownie 
dziêkujê  Panu  memu,   ¿e   gdy  podczas  snu  dusza  ma  na  czas  okreœlony  opuszcza  w  Nim 
cia³o,   to   mo¿e   ona  poznawaæ  w  Nim  bez  ¿adnych  niebiañskich  zas³on  chocia¿  niewielki 
r¹bek  ze  sfer  nieskoñczonoœci  Jego.   Kap³an  Niebieski  dzia³a  poprzez  mnie,   tak¿e  zawsze
dzia³am   pod   natchnieniem   Ducha   Jego,   dlatego   te¿   nie   zwa¿am   na   ciszê    ze   strony 
Stolicy  Apostolskiej,  bo  i  tak  Umi³owany  przeprowadzi  Dzie³o  Swe do szczêœliwego koñca, 
tak   jak   zreszt¹   wszystkie   Dzie³a   Jego   by³y   przeprowadzane   na   zwolnionych   obrotach 
zgodnie  z  odwiecznymi  zamiarami  Jego  na  Chwa³ê  Jego.  

K  Wszystko  jest  ³ask¹  w  ¿yciu  moim,   dlatego   te¿   ¿yjê  z  dnia  na  dzieñ  zgodnie
z   wol¹   Bo¿¹   i   pragnê   ka¿d¹   chwilê   spêdzaæ   z   Bogiem,   bo  ka¿da  chwila  odpowiada 
wiecznoœci  ( Matka  Czacka ),   a   poniewa¿   Ojciec   Niebieski   obmywa   duszê  moj¹  Krwi¹ 
Swoj¹   i   nape³nia   j¹   Bóstwem   Swym,   i   przemienia  w  Siebie,   aby  poprzez  duszê  moj¹ 
ujawni³o  siê  nieskoñczone  mi³osierdzie  i  Chwa³a  Jego,   dlatego   te¿  na  s³odki  rozkaz  Jego
w  twierdzy  duszy  mej  napisa³am  po  tak  wielu  latach do Centralnej Komisji do Spraw Tytu³u 
Naukowego   i   Stopni  Naukowych  z  Warszawy,   aby   ponownie  przebadano  moj¹  krzywdê
moraln¹   z   nie   nadaniem   mi   stopnia   doktora  po  obronionej  3  miesi¹ce  wczeœniej  pracy
doktorskiej   z   9. 10. 1985 roku   czyli   fundamentu   duchowego   Dzie³a  Pana  naszego,  które 
w  ciemnej  nocy  ducha  prowadzê  w  Nim.  Przy  okazji  napisa³am  list  do  ostatniego  miejsca 
mojej   by³ej   pracy   jak¹    mia³am  w  Polsce,   w   której   to   dokonano   tej   charyzmatycznej
krzywdy    moralnej    bez   której   nie   nadawa³abym   siê   na   tak   wielkie   Dzie³o   Boskiego 
Oblubieñca,  które  przecie¿  ma  przetrwaæ  na  nastêpne  pokolenia.

Pod  wp³ywem  Ducha  Œwiêtego  napisa³am  te¿  do  Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej  z  Warszawy,   która   zosta³a   wybrana   przez   Centraln¹   Komisjê  do  Spraw  Tytu³u 
Naukowego   i   Stopni  Naukowych,   aby   zaopiniowano   moj¹   pracê   doktorsk¹  jeszcze  raz, 
co  jest  niedopuszczalne,  bo  powinni  wybraæ  dwa  oœrodki  naukowe,   a   poza   tym  wybrano 
dwóch  docentów  z  tego  oœrodka,   co   jest   pogwa³ceniem  podstawowych  praw  naukowych,
bo  przecie¿  powinni  powo³aæ  dwóch  naukowców  ze  stopniem  profesora,  tak¿e  wszystko to 
zrobiono  celowo,  aby  podtrzymaæ  moj¹  krzywdê  moraln¹.  O  wielkiej  wartoœci  mojej  pracy 
doktorskiej  œwiadcz¹  nie  tylko  dobre  recenzje  napisane przez profesorów geografów z dwóch 
ró¿nych  oœrodków  naukowych,   ale  równie¿  liczne  plagiaty,  które  z  niej  powsta³y,  ponadto 
opublikowa³am  swoj¹  pracê  doktorsk¹  w  Ossolineum pod swoim nazwiskiem, oraz “ wielcy ”
naukowcy  ze  Szczecina  za  zrobiony  plagiat z mojej pracy doktorskiej dostali I - wsz¹ nagrodê 
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Ministra,    a   tutaj    pseudonaukowcy   docenci z  IMGW  pan  Pruchnicki  i  Sadowski  napisali 
super  szkaluj¹ce  recenzje,  których  nigdy  nie  otrzyma³am,  co  jest  nie do przyjêcia w œwiecie
nauki.  Te   wymienione   listy   znajduj¹  siê   na   dyskietce  CD - R  w  folderze  nr.  35,   który
nazwa³am:  “ Kamieñ  Wêgielny  Dzie³a  Bo¿ego. ” 

Odrywam  siê  od  wszelkiego  ludzkiego  rozumowania,  jak i od tych wiadomoœci, które 
przysz³y  nadprzyrodzon¹  drog¹,  od  Boga,  i  z woli Bo¿ej wysz³am naprzeciw œwiat³a ukrytego 
i  tajemnej  mi³oœci  Bo¿ej,   a   Ojciec   Niebieski   kieruje   mn¹   do   odwiecznego   celu,  gdzie 
poznanie   ³¹czy   siê  z  Poznaniem,  mi³oœæ  z  Mi³oœci¹  w  mi³osnym  œwietle  ( Œwiêty  Jan  od 
Krzy¿a ),   tak   jak   ma   krzywda   moralna   z   9. 10. 1985 roku  ³¹czy  siê  œciœle  z  ca³¹  moj¹
nadprzyrodzon¹  misj¹,  bo  ona  jest  jej  fundamentem  wêgielnym,  tak¿e  wype³ni³a  siê  pe³nia
czasu   na   szczegó³owe   przebadanie   tego  nadprzyrodzonego  fundamentu  wêgielnego,  który
wkorzeniony  jest  na  sta³e  w  Pana  naszego  Jezusa  Chrystusa.

Zd¹¿am  do  wiecznej  otch³ani,  do  Królestwa  Bo¿ego,  które  jest  z  nie  z  tego œwiata, 
i  poprzez  doœwiadczenia  mistyczne  z  Bogiem  w  Chrystusie  mój  umys³  z  woli  Bo¿ej mo¿e 
okreœliæ  wszystko,  co  s¹dzone  jest  mu  odwiecznie,  i  z  woli  te¿  Bo¿ej  poznajê  sama siebie 
i   naœladujê  Jezusa  Chrystusa  w  tajemnicach  Jego,   tak¿e  nad  wyraz  cierpliwy  i  mi³osierny 
Zbawiciel   oczyszcza   moje   zmys³y  i  ducha,   przemieniaj¹c   mnie  na  podobieñstwo  Swoje. 
Za   przyczyn¹   Ducha   Œwiêtego   mój  rozum  bierze  sw¹  w³adzê  od  Boga  i  jest  oœwiecony 
œwiat³em  Bo¿ym,  i  doprowadzony  przez  wiarê  do  tajemnic  Bo¿ych.
 

Mi³osny   duch   Bo¿y  rozpali³   we   mnie  ogieñ  przeogromnej  têsknoty  za  Rodzicami 
Niebieskimi,  i  ogieñ  ten  nieprzerwanie  p³onie  i  zwiêksza  siê  z  ka¿dym  dniem  wch³aniaj¹c 
tajemnice   Bo¿e   odwiecznie   mi   przeznaczone,   tak¿e  dusza  moja  przebóstwia  siê  w  Pana
swego  i  umys³em  Jego  pojmuje  tajemnice  Jego.   Wewnêtrzna  asceza  prowadzi  rozum  mój
na   coraz   wy¿szy   stopieñ,    abym   w   absolutnej   pokorze,   pos³uszeñstwie  i  wewnêtrznym 
samowyrzeczeniu  siê  kontynuowa³a  swoje  odwieczne  powo³anie  ( T. Merton ).

W  Dziele  Pana  mego,   które   z  mi³oœci¹  prowadzê  w  Nim  ogl¹da  siê  przeogromny 
Boski  Majestat  Jego   oraz   widaæ  przeogromn¹  wszechmoc  Jego,   gdzie   cnoty   teologiczne 
przygotowuj¹  mnie  do  przyjêcia  natchnieñ  Ducha  Œwiêtego,  za  przyczyn¹ którego zmierzam 
wprost   do   tego,   czym   jest   Sam   Bóg   w   Sobie.   Wiadomo,    ¿e   ca³e   moje   odwieczne 
powo³anie   wi¹¿e  siê  z  przeogromnymi  trudnoœciami,   ale   wszystkie   trudnoœci  i  utrapienia 
ofiarujê   Bogu,    któremu   u f a m   we   wszystkim,   i   w   tym   trudzie   dotrwam   do   koñca 
w  Chrystusie  i  oddam  wszystko  dla  Wszechœwiata.

K  Pragnê  jeszcze  raz  zaznaczyæ,   ¿e   za   przyczyn¹   Ducha   Œwiêtego   dusza   moja 
jest  inspirowana  i  uaktywniana  w  realizacji  pe³nienia  nadprzyrodzonej  misji,   tak¿e   jestem
ca³kowicie   oddana   swojemu  pos³annictwu  i  z  woli  Bo¿ej  w³¹czona  jestem  w  rzeczywiste 
nadprzyrodzone  prawdy,  czyli  wewnêtrznie  i  to  w  najwy¿szym stopniu jestem zaanga¿owana 
w  sprawy  Bo¿e  zwi¹zane  z  ods³oniêciem  niewielkiego  r¹bka  tajemnic  Bo¿ych,  tak¿e  tylko 
tym   ¿yjê   daj¹c   wspó³czesnemu   œwiatu   œwiadectwo  nieskoñczonej  mi³oœci  Bo¿ej.   Ojciec 



- 6 -

Przedwieczny   wybra³   odwiecznie   duszê   moj¹  do  nadprzyrodzonego  zadania  i  dopuœci³  j¹ 
do    pe³ni   Boskiej,    tak¿e   z   woli   Bo¿ej   w   wielkim   uni¿eniu   wchodzê   w   sferê   Bo¿¹ 
i  nieustannie  przemawiam  tylko  Bogiem,   gdzie   jako  narzêdzie  wybrane  mam  byæ  ¿ywym 
kamieniem  Koœcio³a,   jako  Cz³onek  Cia³a  Chrystusowego,   który  nieprzerwanie  promieniuje 
tylko  Bogiem.  Na  obecnym  etapie mojej drogi krzy¿owej o wszelkich poczynaniach w sprawie
Dzie³a  Ukochanego  bêdê  informowa³a  ca³y  œwiat  na  mej  stronie  internetowej,   i   na  której
jest   ju¿   14 500  odwiedzin,    bo   ja   nie   mam   innej    drogi,   aby   pobudziæ   do   dzia³ania
kompetentnego  duchownego  tj.  Prefekta Kongregacji Nauki Wiary ks. kard. Gerharda Ludwiga 
Müllera.   P r a g n ê   te¿   dodaæ,   ¿e  na  mym  profilu  bêdê  pisa³a  tak  d³ugo  krótsze  czy  te¿
d³u¿sze   duchowe   artyku³y,    a¿    bêdzie   wszczêty   proces   badawczy   Dzie³a   Ukochanego,
a  tematów  mam  do  koñca  ¿ycia w obliczu napisanych ju¿ 26 - ciu ksi¹¿ek z dziedziny teologii
duchowoœci mistycznej,  tak¿e  ca³e  Dzie³o  Niebios obecnie ma ju¿ prawie 4000 stron o ³¹cznej 
zawartoœci  92, 0 MB  w  programie  PDF.  Gdy  piszê  na  mym  profilu,  to przecie¿ nieustannie 
broniê  nadprzyrodzonej  misji  mej  danej  mi  od  Mistrza  Niebieskiego,   ale  s¹  takie  sprawy, 
które  nie  mogê  tak  publicznie  g³osiæ,  i  czasami,  gdy  coœ  napiszê,  a  mam  wys³aæ,   to   coœ
mnie  wzbrania,  ¿e  to  jeszcze  nie  teraz,   tak¿e   przed   wyemitowaniem  artyku³u  usuwam  te
niepojêtoœci,  które  nie  s¹  na  obecn¹  pe³niê  czasu,  czyli  kierowana  jestem Duchem Œwiêtym 
na  Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego.

 
Na  zakoñczenie  pragnê  poinformowaæ  Ojca,   ¿e  nie  dosta³am  potwierdzenia  odbioru

na  moj¹  ostatni¹  przesy³kê  zwi¹zan¹  z  Dzie³em  Bo¿ym,   dlatego   te¿   z³o¿y³am  reklamacjê
na   poczcie,   byæ  mo¿e,   ¿e   ona   nawet   nie   dosz³a   do   Waszej   Eminencji.   Od   Prefekta 
Kongregacji  Nauki  Wiary ks. kard. Gerharda Ludwiga Müllera dosta³am potwierdzenie odbioru
na  m¹  duchow¹  przesy³kê,  któr¹  wys³a³am wraz z przesy³k¹ skierowan¹ do Ojca, ale w  biurze
jego  panuj¹  jakieœ  dziwne  prawa,  bo  od  d³u¿szego  ju¿  czasu  nikt  tam  nie  stawia  ¿adnych
piecz¹tek  na  druku  potwierdzaj¹cym odbiór, tylko widnieje sam podpis, nawet bez ¿adnej daty, 
co jest niekompletnym potwierdzeniem  czyli jest to nierzetelne podejœcie do tak wa¿nych spraw.

Drogi  Biskupie  Rzymu  i  Nastêpco  Œwiêtego  Piotra  w  obliczu  zakoñczonego  Dzie³a
Niebios,    oczywiœcie    pod   wzglêdem   pisemnym   nasta³a   pe³nia   czasu    na    o t w a r c i e 
j e g o   p r z e w o d u   b a d a w c z e g o   w   Kongregacji    Nauki  Wiary   oraz   na  audiencjê
u  Waszej  Œwiêtobliwoœci,   tak¿e  czekam  na  te  wieœci,  które  s¹  zgodne z wol¹ Niebieskiego
Oblubieñca  naszego,  i  o  które  zawsze  zabiegam  w  Imiê  Jego.

Na  rêce  Waszej  Przewielebnej  Eminencji  wysy³am  dwie takie same dyskietki CD - R, 
na  których  w  programie  PDF nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego,  które  prowadzê  w Nim 
oraz   kopiê   listu   do   Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  kard.  Gerharda  Ludwiga  Müllera, 
Centralnej  Komisji  do  Spraw  Tytu³u   Naukowego i Stopni Naukowych z Warszawy,  Instytutu 
Meteorologii  i  Gospodarki Wodnej  z  Warszawy  oraz  Wydzia³u Nauk o ¯ywnoœci i Rybactwa
ze  Szczecina,  i  wszystkie  te  listy  znajd¹  siê  te¿  na  mej  stronie  internetowej.

                                                                     Szczêœæ  Bo¿e !              
      Anna  Aniela  Flak
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