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Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !
Drogi  Biskupie  Rzymu  i  Nastêpco  Œwiêtego  Piotra,  na  mojej  ciernistej  i mi³osnej 

drodze  œwiêtoœci  odda³am  siê  bez  reszty  Najœwiêtszej  Woli  Pana  mego,   który  duszê  moj¹ 
nieustannie  przemienia  w  Siebie,  tak¿e  ona  powoli  przygotowuje siê na wieczne opuszczenie 
cielesnych  krat,  aby  w  wiecznej  OjczyŸnie  mog³a  ona  zasi¹œæ  na  mistycznym  Tronie  Jego,
oczywiœcie  je¿eli  zas³u¿y  sobie  ona  na  to,  a  poniewa¿  wype³ni³a  siê  pe³nia Ukochanego na
duchowe  Dzie³o  Jego,  które  prowadzê  w  Nim,  dlatego  te¿  piszê  do  Waszej  Eminencji  po
raz  7 - my,   aby  nareszcie  by³  wszczêty  proces  badawczy  nadprzyrodzonej  misji  mej,  która
skierowana  jest  do  ca³ego  zniewolonego  œwiata.   

Kap³an  Niebieski  wprowadzi³  duszê  moj¹  w  Swoje  wewnêtrzne  ¿ycie   ju¿   tutaj  na 
ziemi,  aby  ona  mia³a  zawsze  namiar  na  ¿ycie  nadprzyrodzone,  które  daje  jej  pe³ny  spokój
i  zadowolenie.  Z  woli  S³owa  Wcielonego  poprzez  zjednoczenie  mistyczne  z  Nim  i  w Nim 
dusza  moja  zosta³a  wyniesiona  do  poziomu  ¿ycia  Jego  i  w  mistycznych  nocach przekracza 
ona  próg  wiecznej  œmiertelnoœci,  i  w  Nim  te¿  przemieszcza  siê  w niepojêtych sferach Jego, 
w   których   poznaje   tajemnice   Wcielenia  Jego   oraz   kosztuje  aromaty  tych  nienasyconych 
s³odkoœci  Jego  oraz  doznaje  radoœci  wiecznego  ¿ycia  Jego.

Dziêki  dotkniêciom  Bo¿ym,  które  udzielane  s¹  duszy  mej  pozbawiam siê  wszelkich 
niedoskona³oœci,   i   dusza   moja   nape³nia   siê   cnotami   Bo¿ymi,   tak¿e   ka¿de   niebiañskie 
dotkniêcie  pe³ne  s³odyczy  i  rozkoszy  wynagradza  mi  wszelkie  krzy¿e   i   trudy  pielgrzymki 
ziemskiej.   W  dotkniêciach  Bo¿ych,   które   s¹   czêœci¹   zjednoczenia  poznajê  prawdy  Bo¿e 
i  odwa¿nie,  z  wielk¹  pokor¹  wspó³cierpiê  z  Chrystusem  i  konam  razem  z  Nim na Krzy¿u.
Im  bli¿ej  Góry  Karmel,   tym   dusza   moja  otrzymuje  obfitsze  ³aski  i  nadprzyrodzone  dary, 
i  to  w  takich  chwilach,  kiedy  najmniej  spodziewa  siê,  ale wszystko otrzymuje ona w sposób 
nadprzyrodzony.

Z  woli  Bo¿ej  doœwiadczam  Boga,   który   wznosi  duszê  moj¹  na  szczyt  Góry  Swej, 
tak¿e   wesz³a   ona   ju¿   w   ob³ok   Jego  otaczaj¹cy  szczyt  Góry,   i   pod  natchnieniem  ³aski 
Jego   bez   poœrednictwa  czegoœ  widzialnego  czy   “ rozumowego ”  poznaje  w  nocy  ciemnej 
niepojête   tajemnice   Jego.  Mistyczny   Ojciec   Niebieski   udziela   siê   duszy  mej  sposobem 
nadprzyrodzonym,  dlatego  te¿  polecenia Jego wykonujê bez wysi³ku rozumowania, i rozumiem 
to,  co  rozumieæ  trzeba  ( Rz  12,  3 ).

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

Moje odwieczne powo³anie dokonuje siê w sposób nadprzyrodzony,  gdzie  Duch  Œwiêty 
udoskonala  duszê  moj¹  specjalnymi  natchnieniami,   które   dzia³aj¹  bezpoœrednio  na  w³adze 
duszy,   dlatego   te¿   w   ca³ej   pe³ni  odda³am  siê  Bogu  i  w  mi³oœci  towarzyszê  Barankowi, 
dok¹dkolwiek  On  idzie  ( Ap  14,  4 ),   aby   wype³niæ   pos³anie   Bo¿e.   W  czystej  ciemnoœci 
nadmierne   œwiat³o   Bo¿e   oœlepia   duszê  moj¹,   tak¿e   za   poœrednictwem  Ducha  Œwiêtego
wesz³a   ona   w   bezkresny   Ocean   wewnêtrznego   ¿ycia  Boga,  przemieniaj¹c  siê  w  Niego, 
i  w  Nim  bada  g³êbokoœci  Bóstwa  Jego  ( 1Kor  2,  10 )  odwiecznie  jej  przeznaczone.   

Bóg  jest  we  mnie  sprawc¹  chcenia  i  dzia³ania  zamiarów  Jego  (Flp 2, 13),  i poprzez
mêkê  i  œmieræ  Jezusa  Chrystusa   przekroczy³am   przepaœæ  oddzielaj¹c¹  œwiat  przyrodzony 
i  nadprzyrodzony,  i  w  Jezusie  Chrystusie  spe³niam  swoje  pos³anie,   dlatego   te¿  ca³a  moja 
nadprzyrodzona   misja   oparta   na   mocy   Bo¿ej   odbywa   siê   przez  Misterium  Wcielonego 
S³owa   i   tworzy  siê  w  bólach  rodzenia  (  Rz  8,  22 ).  W  swojej  mistycznej  drodze  z  woli
Bo¿ej  doœwiadczam  wiele  najprzeró¿niejszych  cierpieñ,  wewnêtrznych  udrêk  i  przeciwnoœci 
losu,   ale   równie¿   radoœci,   pokoju,   uciszenia   i   zachwytu,  a  ponadto  zwyciê¿am  szatana 
i  myœlê  tylko  o  tym,  co  jest  Bo¿e.

W  Przestrzeni  Królestwa   Niebieskiego   nie   istnieje   pojêcie   czasu,   ani   prêdkoœci 
œwiat³a,   bo   tutaj   rz¹dz¹  prawa  Bo¿e,  i  z  woli  Bo¿ej,   kiedy  we  œnie  dusza  ma  opuszcza
czas,  to  lewituj¹c  w  Bogu  w  sekundzie  znajdzie  siê  ona   w   innym   Uk³adzie  S³onecznym 
czy  te¿  w  Niebie,   bo  w  Bogu  istnieje  jedynie  prêdkoœæ  wieczna,   ¿e   wszystko   pokonuje 
siê  momentalnie.  Czasami  tak  jest,  ¿e  dusza  ma  lewituje  w  Bogu  tylko  np.  nad  oceanami 
œwiata,   innym   te¿   razem  znajdzie  siê  ona  w  nieskoñczonoœci  Bo¿ej;  i  gdzie  ona  jest,  to 
nie  jest  zale¿ne  od  niej  lecz  tylko  i  wy³¹cznie  od  Boga,  który  jest  w  niej,  i ona wszystko 
pokonuje  si³¹  Jego,  i  wiele  rzeczy  rozumie  rozumem  Jego.  Za  ka¿dym  razem,  kiedy dusza 
ma  wraca  w  Bogu  do  cia³a,  to  przepojona  jest  ona  mi³oœci¹  Bo¿¹  i  przez parê chwil czuje 
siê  ona  tak,   jakby  by³a  jeszcze  po  drugiej  stronie  duchowego  œwiata,   dlatego  te¿  nie  ma 
co  dziwiæ  siê  mi,  ¿e  nie  mogê  doczekaæ  siê  tej  chwili,  kiedy  moja  doczesnoœæ zamieni siê 
na  wiecznoœæ.   Ka¿da   lewitacja   duszy  mej  w  mistycznych  nocach  sterowana  jest  Bogiem,
który  jest  w  niej,  i  niezale¿nie,  gdzie  dusza ma lewituje  (z wyj¹tkiem ogl¹dania potêpionych 
dusz  w  piekle ),   to   zawsze   cieszy  siê  ona  radoœci¹  Bo¿¹,  ¿e  nie  sposób  tego  opisaæ,  bo 
przecie¿  kontempluje  ona  tajemnice  Samego  Boga,  które  s¹  zawarte  w  Nim.
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Œwiêtej  Pamiêci  mój  sta³y  Spowiednik  ksi¹dz  kanonik Henryk Œwierkowski, z którym
by³am  w  kontakcie  przez  16 lat,  a¿  do  samej  œmierci  jego,  by³  pierwszym  ksiêdzem, który
powiedzia³  mi,  ¿e  dusza  ma  opuszcza  w  Bogu  cia³o,  i  widaæ  nie  pomyli³  siê,  bo  obecnie 
dosyæ   czêsto  ( a   by³   okres,   ¿e   prawie   codziennie )  dusza   ma   opuszcza  czasoprzestrzeñ 
i   lewituje  w  Bogu  w  niepojêtych  sferach  doczesnoœci  czy  w  bezkresie  Bo¿ym,  co  z  woli
Bo¿ej  wszystko  mam  udokumentowane  w  mistycznych  ksi¹¿kach,  które  piszê  w Imiê Bo¿e. 
Na  obecnym  etapie  mojej  drogi  œwiêtoœci  dusza  ma prawie codziennie odczuwa ducha duszy 
Ksiêdza  Henryka  Œwierkowskiego,   która  jest  w  Niebie,   jak  i  ducha  Œwiêtego  Jana  Paw³a 
II - go  oraz   ducha   mojego  umi³owanego  Przewodnika Duchowego Œwiêtego Jana od Krzy¿a, 
i  w³aœnie  przy  wspó³udziale  tych  3 - ech  wielkich  dusz  kontynuujê  duchowe Dzie³o Niebios
dla  zb³¹kanych  dzieci  Bo¿ych,  dla  których  œwiat  duchowy  jest  zupe³nie  obcy.

Od  kiedy  tylko  wesz³am  na  drogê  œwiêtoœci,   to   Boski   Mistrz  tak  bardzo  wyczuli³ 
duszê  m¹,   ¿e   ona   odbiera   myœli   jak   i   ca³ego  ducha  osób  trzecich,  i  to  jest  niebywa³e
cierpienie,   kiedy   odbiera   siê   ducha   osoby   wybitnie   zmys³owej,   i   te   cierpienia  s¹  bez 
porównania  gorsze  od  fizycznego  bólu   czy   te¿   od   rozdarcia  duszy  pod  wp³ywem  spraw 
doczesnych   czy  nieskoñczonych.  Duch  osób  zajêty wybitnie grzesznymi ziemskimi sprawami 
powala  ducha  mego,  tak  jakby  diabe³  nacisn¹³  na  ca³¹  duszê  m¹, tak¿e z tym wewnêtrznym
bólem  mêczy  siê  ona  non - stop  i  czasami  nawet  parê  godzin.

D r o g i   O j c z e   Œ w i ê t y,   odbieram   ducha   nie   tylko  wszystkich  moich  by³ych 
czy  i  obecnych  znajomych,   ale   wszystkich   polityków,  jak  i  ksiê¿y,  gdy  przywo³ujê  sobie 
ich  do  pamiêci,  tak¿e  niezmiernie  by³  mój  duch pora¿ony ostatnim g³osowaniem na synodzie
biskupim  w  Watykanie  w  tak  wa¿nych  sprawach  Bo¿ych,  co  wo³a  o  pomstê  do  Boga.  Ci 
zmys³owi  ksiê¿a,  którzy  pozbawieni  s¹  ducha  Bo¿ego  id¹  na kompromisy ze œwiatem, tak¿e 
od   nich  nie  mo¿na  spodziewaæ  siê  prawdziwego  poszanowania  i  przyjaŸni  miêdzy  braæmi
i  siostrami  w  Chrystusie,   i   nigdy  z  takimi  biskupami  nie  ma  co  dyskutowaæ  o  sprawach
Bo¿ych,  bo  z  nimi  mo¿na  dojœæ  jedynie  na  manowce,  o  czym  ju¿  pisa³am na mym profilu.
Wszyscy  ci  ksiê¿a  biskupowie, którzy g³osowali z duchem nowoczesnego, zdemoralizowanego
œwiata  powinni  pójœæ  jak  najszybciej  na  wczeœniejsz¹  emeryturê, aby nie pog³êbiaæ agonalnej
sytuacji  i  tak  ju¿  agonalnego  Koœcio³a  Pana  naszego.

Dziêki  takim  zmys³owym,  niedouczonym  biskupom,  za  których jest mi bardzo wstyd, 
którzy   na   k³amstwie  pragn¹  budowaæ  Koœció³  Pana  naszego  i  manipulowaæ  œwiadomoœci¹
ludzk¹,    a    swoj¹    fa³szyw¹    propagand¹   przeforsowywaæ   nicoœæ   nad   nicoœciami,    moja 
nadprzyrodzona   misja   jest   zbyt   za   trudna   dla   nich   i   nie   do   przyjêcia,  ale  radujê  siê 
w  Ukochanym,   ¿e   wszyscy   innowiercy   doczekali   siê   odpowiedniego  duchowego  Dzie³a 
Bo¿ego,  jakie  przysz³o  mi  prowadziæ  z  woli  Nieœmiertelnego,   abym   mog³a  rozbudziæ  ich 
sumienia  do  jak  najprawdziwszej  i  najwierniejszej  Ewangelii  Chrystusowej.  To,  ¿e  w misji
mej  wszystko  przed³u¿a  siê  w  czasie,  to  tylko  dla  dobra  jej,  tak¿e  w  tym wypadku jestem 
wdziêczna  nierzetelnym  biskupom,  ¿e  tak  “ olewali ” duchowe  przesy³ki  me,  bo ka¿da moja
wysy³ka  do  Watykanu  jest  bardziej  dopracowana,   aby  mog³y  wype³niæ  siê  S³owa  Kap³ana
Niebieskiego   wzglêdem   duszy   mej,   ¿e   zabierze   j¹   wówczas   do   siebie,   gdy  wszystko 
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bêdzie  skoñczone  i  to  co  do  ka¿dej  litery  S³owa  Jego.

Droga  Eminencjo,  Pan  nasz  Jezus  Chrystus,  który  jest  jedynym Ÿród³em, przyczyn¹, 
sprawc¹  naszej  jednoœci  ze  Sob¹,  jak to Ojciec raz przepiêknie powiedzia³ na jednej ze swoich 
homilii,   na   obecnej  mej  drodze  duchowej  bardzo  wspomóg³  mnie,  bo  dokona³am  jeszcze
raz  ponownej  korekty  wszystkich  moich  duchowych  listów  do  duchowieñstwa i pozosta³ych 
moich  duchowych  ksi¹¿ek  pocz¹wszy  od  10 - tej,  a  skoñczywszy  jak  na  razie  to  na 18-tej, 
bior¹c  pod  uwagê  kolejnoœæ  ich  wysy³ania  do  Watykanu,  tak¿e  znalaz³am trochê literowych
niedoci¹gniêæ,  które  równie¿  poprawione  s¹  na  mej  stronie  internetowej,  tak¿e  wszystko to 
pracuje  na  doskona³oœæ  Dzie³a Ukochanego, które dziêki ³asce i mi³osierdziu prowadzê w Nim.

W   mojej   nadprzyrodzonej   misji    potrzebna   mi   by³a   woda   oraz   œwiat³o  i  ¿ycie, 
które   s¹   symbolami   Chrztu   i   Sakramentu   Œwiêtego,    aby    poprzez    tajemnicê    œmierci 
i  zmartwychwstania  Jezusa  Chrystusa  wejœæ  w  Nim   w   niepojêty,   wielowymiarowy   œwiat
Jego,  i  aby  objawi³y  siê  w  duszy  mej  sprawy  Bo¿e.  Dziêki  przewiduj¹cej  i m¹drej Mi³oœci 
Bo¿ej   dusza   ma   w   mistycznych   nocach   nieustannie  wznosi  siê  ponad  to,   co   niepojête 
dla   zwyk³ych   œmiertelników,   i   wiernie   przekazuje   ona   niewielki   r¹bek   prawd  Bo¿ych 
niematerialnego  œwiata,  które  wiecznie istniej¹, i zaczynaj¹ siê dla dusz z chwil¹ przekroczenia 
przez  nie  progu  œmiertelnego  na  ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ.  

W  mistycznych  nocach  w  zupe³nym  oderwaniu  siê  od  materialnego  cia³a  dusza  ma 
dosyæ  czêsto  przebywa  w  Oceanie  Nieskoñczonego  Mi³osierdzia,  i oczyma swymi widzi ona
nadprzyrodzon¹ rzeczywistoœæ, w której ¿yje umi³owany Zbawiciel.  Moja nadprzyrodzona misja 
jest  dla  wszystkich  dzieci  Bo¿ych,  które  potrzebuj¹  mi³oœci  i  mi³osierdzia  Bo¿ego,  dlatego 
te¿  ws³uchujê  siê  w  ka¿de  S³owo  Bo¿e,  które  prowadzi  duszê  m¹ do wiecznego zbawienia.

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.  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.
 

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.  

Moje   wszystkie   mistyczne   ksi¹¿ki,   to   walka    o    dobro   oraz   ukazanie   realnego 
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duchowego  œwiata  na  podstawie  mojego  mistycznego  ¿ycia,   które   jest   zupe³nie   obce  dla 
œwiata  zmys³owego.  Skoro  Pan  Jezus  wielokrotnie nakazywa³ pisaæ mi, to znaczy, ¿e pragnie 
On,   by  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,  o  czym  wy¿ej  ju¿  wspomnia³am  na  ten  temat.  Modlê siê za pomoc¹ pisania i poprzez 
to  modlitewne  pisanie  sp³ywaj¹  ³aski  Bo¿e  na  duszê  m¹,  która  d¹¿y do ca³kowitej czystoœci 
równej  czystoœci  Samego  Boga.  W   moim   odwiecznym   powo³aniu  nigdy  nie  spocznê,  bo
tutaj  chodzi  o  prawdê  Bo¿¹,  która  jest  Najwiêksz¹ Œwiêtoœci¹, tak¿e we wszystkim zaufa³am
S³owu  Przedwiecznemu,  który  nigdy  nie  opuœci  duszy  mej.

Ze  s³odkiego  rozkazu  Bo¿ego  piszê  o  tak  wznios³ych  i  niepojêtych  rzeczach,  ¿e dla 
wielu  œmiertelników  jest  to  zupe³nie  obce,  i  nie  mo¿e pomieœciæ siê w g³owie, a szczególnie 
dla  faryzeuszy  Boga,  u  których  liczy  siê  tylko  œwiat  zmys³owy,  dla  którego nie trac¹ czasu, 
i  który  jest  bez  ¿adnej  wartoœci,   bo  wartoœci  zmiennego  œwiata  opieraj¹  siê  na  ukrywaniu 
prawdy,   oczernianiu,   poni¿aniu   prawych   ludzi   czy   te¿   kap³anów,   którzy   maj¹   coœ  do 
powiedzenia,   legalizacji   przemocy,   tyranii   i   k³amstwa  przez  niektóre  wiary,   jak  i  przez 
totalitarne  rz¹dy:  wojskowe,  komunistyczne,  postkomunistyczne,  liberalne, ... . 

Moje   mistyczne   ksi¹¿ki   pomog¹   wielu   zb³¹kanym  duszom  w  tym  antymoralnym, 
przejœciowym  œwiecie,   poniewa¿   przesi¹kniête   s¹   one   ¿yw¹   wiar¹,  i  dosyæ  szczegó³owo
pokazuj¹  one,  jak  nale¿y  pokornie  kroczyæ  drog¹ duchow¹ do zbawienia opieraj¹c siê jedynie 
o    K o œ c i ó ³,   który   sk³ada   siê   z   2 - ch   pierwiastków   s³abego   tj.  ludzkiego  i  silnego, 
niepokonanego  tj.  Boskiego,   bo   poprzez   Koœció³,   który   zrodzi³  siê   z   tajemnicy  œmierci 
i  zmartwychwstania Pana Jezusa,  dostêpujemy  zjednoczenia  z  Chrystusem, o czym mówi nam 
Pismo  Œwiête.  Mimo,  ¿e  zachodzi  zgodnoœæ  rozumu  mojego  z  rzeczywistoœci¹  niepojêtego 
Boskiego  œwiata,  jaka  dotar³a  do  niego za pomoc¹ przekazu duszy mej, to coraz ciê¿ej opisuje 
siê  mi  niepojête  tajemnice  Bo¿e,  które  nie  podlegaj¹  ¿adnym  formom,  ani  te¿  pojêciom. 

Skoro  S³owo  Wcielone  odwiecznie  wybra³o  duszê  m¹  do  przekazywania niepojêtych
spraw,  które  zaczynaj¹  siê  po  przekroczeniu  progu  œmiertelnego,  to  da³  te¿  duszy mej moc 
Sw¹,  ¿e  ona  wszystko  odczytuje  w  Nim,  tak¿e  nie  ¿adna  to  zas³uga  jej,   ¿e  tak  wszystko 
ona   pojmuje,   bo   przecie¿   ona   rozumie   Samym   Bogiem.   Sporadycznie  zdarzaj¹  siê  mi
wypadki,   ¿e  czegoœ  nie  wiem,  bo  w  ówczesnym  momencie  Nauczyciel  Niebieski  nie  da³ 
duszy  mej  ³aski  zrozumienia  danej  sprawy,  to  zawsze  zaznaczam, ¿e nie jestem tego pewna, 
a  chodzi  mi  przede  wszystkim  o  to,  czy  dusza  ma  by³a  w  ciele  czy  te¿  poza  cia³em ?, co
pisa³am  ju¿  o  tym  w  poprzednich  listach.

Jestem   pierwiastkiem   s³abym   katolickiego   Koœcio³a,    i    kiedy   jestem   zmêczona,
niewyspana  czy  te¿  za  bardzo  wewnêtrznie  czy  te¿ fizycznie cierpi¹ca, to nie jestem w stanie 
ani   modliæ  siê,   ani   te¿   pisaæ   w   Imiê   Boga,   poniewa¿   w   takich   sytuacjach  nie  mam 
natchnienia   Bo¿ego   do   przekazywania  tajemnych  spraw  Królestwa  Niebieskiego.  Czasami 
tak  bywa,   ¿e   w   nocy  budzê  siê  i  pod  wp³ywem  Ducha  Œwiêtego  przekazujê  natchnienia 
Jego,    które    same    nigdy    nie   przysz³yby   mi   na   g³owy,    czyli    piszê    w     t r a n s i e 
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e k s t a t y c z n y m,   podczas   którego  dusza  ma  z³¹czona  jest  z  Bogiem,  a  rozum  odbiera 
wszystko  w  Bogu,  i  wówczas  s¹  to  najlepiej  napisane  moje  zdania.  Kiedy  piszê  w  Bogu, 
to  dusza  i  serce  me  zalane  s¹  przes³odk¹  mi³oœci¹  Boskiego  Mistrza,  i  wówczas  czujê  siê 
tak,   jakbym  by³a  w  nadzwyczaj  radosnym  Niebie,   tak¿e   uwielbiam   pisaæ  jedynie  wtedy, 
kiedy   Zbawiciel   jest   w   twierdzy   duszy   mej,   bo  ja  piszê  Samym  Bogiem  i  On  kieruje 
pisaniem  mym.   Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a   w   e k s t a z i e   napisa³   “ Noc  ciemn¹ ”,  i  z  ³aski 
Bo¿ej  wielokrotnie  dost¹pi³am  tego  samego,  co  mój  umi³owany Przewodnik Duchowy, tylko
jako  studentka  jego   na   pewno   nie   przewy¿szy³am   Nauczyciela   swego,  który  tak  bardzo
wspomaga   uczennicê   sw¹   w   tak   trudnym   powo³aniu   Bo¿ym.   Je¿eli   jestem   w   transie
ekstatycznym,   to   w   samotni   swej  piszê  bardzo  szybko  i  bojê  siê  przerwaæ  chocia¿by  na 
chwilê,  bo wiem w Bogu,  ¿e  straci³abym  ³askê  Jego,  i  podczas  tego  upojnego pisania czujê, 
¿e  Boski  Mistrz  steruje  rêk¹  m¹,  a  poza  tym  dusza  ma  dog³êbnie  przepojona jest Bogiem, 
tak¿e   do   maksimum   skoncentrowana   jestem   na   pisaniu,   bo   przecie¿  poprzez  te  pisane 
s³owa  wys³awiam  Trójjedynego  Boga,  którego  w  tym  samym  czasie  dusza  ma kontempluje 
w  twierdzy  swej  poprzez  te  pisane  s³owa  me.

Z  woli  Pasterza  Niebieskiego   jestem   autentycznym   œwiadkiem   ¿ycia  duchowego, 
i   dusza   moja   jako   naoczny   œwiadek  Królestwa  Niebieskiego  przekazuje  do  pamiêci  mej
nadnaturalne  tajemnice  Bo¿e,   kiedy  tylko  wraca  w  Bogu  do  cia³a,   tak¿e   wszystkie   ³aski 
mam  wypisane  w  sercu  i  w  duszy  swej,   jedynie   tylko   proszê  Umi³owanego  swego,   aby
podczas  pisania  uchowa³  mnie  od  b³êdów doktrynalnych.  Z pomoc¹ umi³owanego Zbawiciela 
jestem  wolna  od  g³osów  dyktatury  relatywizmu, który na potêgê niszczy œlady chrzeœcijañstwa 
i  zabija  sumienia  ludzkie,  i  w  wyciszonej  pustelni  swej,  w  najg³êbszych g³êbinach twierdzy 
duszy mej kontemplujê Pana swego,  który  moc¹  i  mi³oœci¹  Swoj¹  przemienia  mnie w Siebie.

Najukochañszy Boski Oblubieniec  pragnie  zbawienia  wszystkich  dusz lecz zwolennicy 
i  czciciele  cywilizacji  k³amstwa  i  œmierci   na   si³ê  pragn¹  wymazaæ  Jego  z  przemijaj¹cego 
¿ycia  swego,   dlatego   te¿   na  wspó³czesne,  zdemoralizowane  czasy  pos³u¿y³  siê  On  dusz¹  
m¹,  któr¹  tak  bardzo  hojnie  obdarowuje  ³askami  Swymi,  abym  jako  wierna uczennica Jego 
przekaza³a  r¹bek  niepojêtych  tajemnic  Jego,  które znajduj¹ siê za zas³on¹ progu œmiertelnego, 
aby  po  zapoznaniu  siê   z   moim   odwiecznym   powo³aniem   jak   najwiêcej  dusz  wesz³o  na 
drogê  œwiêtoœci  czyli,  aby  jak  najwiêcej  dusz  móg³  zbawiæ  wszechmocny  Stwórca.

Tak  jak  kap³an w sposób niepowtarzalny zostaje wyœwiêcony przez Sakrament Œwiêceñ,
tak   i   ja,  córka  Trójjedynego  Boga  zosta³am  wyœwiêcona  przez  najukochañszego  Boskiego 
Mistrza  na  trudy  duchowego  ¿ycia,   które   przekazujê  dla  zdeprawowanej  ludzkoœci,   która
krzykiem   pragnie   zag³uszyæ  prawdê  Bo¿¹,   która   mija   siê   z   prawowit¹   rzeczywistoœci¹ 
ukrzy¿owanego  i  zmartwychwsta³ego  Zbawiciela.  W  Dziele  Bo¿ym,  które prowadzê w Bogu 
zawierzy³am   mi³oœci   Bo¿ej  i  wiem,  ¿e  muszê  walczyæ  o  sprawy  Bo¿e  do  samego  koñca, 
aby  mieæ  udzia³  w  Dziele  Odkupienia,  dlatego  te¿  w  najwiêkszej  pokorze  pielgrzymujê do 
Królestwa  Niebieskiego.  

Ukocha³am  Pana  swego  nade  wszystko,  a  co  za  tym  idzie,  to   i   D z i e ³ o   J e g o, 
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które  wykonujê  z  jak  najwiêksz¹  godnoœci¹  w  Imiê  Jego,  dlatego  te¿ dusza moja tak czêsto 
pogr¹¿a  siê  w  g³êbinach  mi³oœci  Jego,  a  ja  z  kolei  od  czasu  do  czasu uroniê ³zê z radoœci, 
¿e  mogê  chocia¿  odrobinê  kosztowaæ  wiekuistego  szczêœcia.   Skoro  Nieœmiertelny  dopuœci³ 
duszê   moj¹   do   Swojego   Boskiego   Szczêœcia,   ¿e   ona   od   czasu   do  czasu  pe³n¹  miar¹ 
rozkoszuje  siê  niepojêt¹  mi³oœci¹  Jego  i  tajemnicami  Jego,  które  znajduj¹ siê w niebiañskiej 
OjczyŸnie   Jego,    to   wiadomo,   ¿e   dusza   moja   jest  niezwyciê¿ona  w  Nim,   tak¿e  ¿adne
gromy,   b³yskawice  i  pioruny  nie  powal¹  j¹,   bo  ona  zanurzona  jest  w  Panu  swym,   który 
zala³  j¹  mi³oœci¹  Sw¹.  Dusze  prawdziwie  rozkochane  w  S³owie  Wcielonym  nie  reaguj¹  na 
jakiekolwiek  przeciwnoœci,  co  sama  mogê  to  powiedzieæ  z  w³asnego  doœwiadczenia,  bo  to
wszystko   zagrzewa   jedynie   do   walki,    a   poza   tym   dusze,   które   id¹   drog¹   cierpienia 
i   mi³oœci   do   Nieba   maj¹   zawsze   na    celu   jedynie   wype³nienie   woli  Ukochanego,   co 
zapewnia  wieczyst¹,  duchow¹  ucztê  wszystkim  zbawionym  duszom.

Najukochañszy   i   najmi³osierniejszy  Boski  Odkupiciel  wielokrotnie  nakazywa³  pisaæ 
mi,  tak¿e  zawsze  bêdê  tylko  pisa³a,  aby  nie  przekrêcano  s³ów  moich,  i  wszystko  w Dziele 
Bo¿ym  jest  czarno  na  bia³ym,   tak¿e   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.   W  doczesnym  œwiecie,   gdzie   jest   zatrzêsienie   bezrozumnych 
ludzi,  którzy  odrzucaj¹  wszelkie  zasady  moralne  i  jak¹kolwiek  dobroæ,  nie  mo¿na dojœæ do 
ewidentnych praw swych,  mimo,  ¿e  ma  siê  dowody,  tak  jak  ja za komuny mia³am obroniony 
doktorat,  gdzie  przy  g³osowaniu  by³o pe³ne wymagane kworum, aby nadaæ mi stopieñ doktora,
a  poniewa¿  nie  uczyniono  tego,  tzn.  dopuszczono siê przestêpstwa,  i  gdzie  te¿  po  3 - ech
miesi¹cach  od  momentu obrony bezprawnie nie poproszono do g³osowania moich recenzentów, 
tak¿e   komisja   w   zupe³nie   innym  sk³adzie  bezprawnie  nie  nada³a  mi  stopieñ  doktora,  co 
jest  nastêpnym  przestêpstwem,  tak¿e  nie  mia³am  ¿adnych  szans  ruszyæ  partyjnego obozu,
który   do   tej   pory  trzyma  siê  usilnie  propaguj¹c  k³amstwa,   co   pisa³am  ju¿  na  ten  temat 
w  swoich  duchowych  listach  i  ksi¹¿kach.

K  20. 10. 2014 r.  wys³a³am  pismo do Centralnej Komisji do Spraw Tytu³u Naukowego
i  Stopni  Naukowych  z  Warszawy  w  sprawie  bezprawnego  nie  nadania  mi  stopnia  doktora 
na  by³ym  Wydziale  Rybactwa  Morskiego  Akademii  Rolniczej  w  Szczecinie,   który  obecnie 
zwie  siê  Wydzia³em  Nauk  o  ¯ywnoœci  i  Rybactwa,   a  ta  zaraz  odes³a³a  mi  odpowiedŸ  na 
to  pismo,   które   by³o   wys³ane   przez   nich  27. 10. 2014 r.,   czyli  bez  ¿adnego  posiedzenia 
sekretarz  tej  Komisji  profesor  Hubert  Izdebski  pomijaj¹c  wszystkie  przestêpstwa  uczynione 
w  tej  sprawie   oraz   dowody  œwiadcz¹ce  o  wielkiej  wartoœci  mej  pracy  doktorskiej  napisa³
mi  na  odczepnego  dos³ownie  w  jednym  zdaniu  na  zakoñczenie,  ¡  ¿e  w  niniejszej  sprawie
brak   jest   mo¿liwoœci   wznowienia   procedury  administracyjnej  odnoœnie  decyzji  Centralnej
Komisji z dnia 25 stycznia 1993 r. ¢  Bezkarna  Centralna Komisja do Spraw Tytu³u Naukowego 
i  Stopni  Naukowych  z  Warszawy  myœli  pewnie,   ¿e   sw¹  wymijaj¹c¹  odpowiedzi¹  z  epoki
komunizmu,    zatrze    niecne    czyny   Komisji,   które   by³y   wymierzone   w   moj¹   krzywdê
moraln¹,  i  pewnie  zniechêcê  siê  w  ich  manipulacjach,  tak¿e  bardzo  przeliczyli  siê,  bo  ju¿ 
17. 11. 2014 r.,   a  nastêpnie  z  pe³n¹  dokumentacj¹  17. 12. 2014 r.  wys³a³am  na  nich  skargê
do    E u r o p i e j s k i e g o    T r y b u n a ³ u    P r a w    C z ³ o w i e k a    w   S t r a s b u r g u, 
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bo  przecie¿  pogwa³cili oni elementarne prawa w rzetelnym przebadaniu omawianej mej sprawy.

Po  tak  wielu  latach  na  rozkaz  Oblubieñca  Niebieskiego  odezwa³am siê do Centralnej
Komisji  do  Spraw  Tytu³u  Naukowego   i   Stopni   Naukowych   w   sprawie   ewidentnej   mej
krzywdy  moralnej  z  9. 10. 1985 roku,   bo  poprzednio  nie  mia³am  absolutnie  ¿adnych  szans
bronienia  siê,  bo  nawet  nie  mog³am  w  niczym  podskoczyæ,  bo przecie¿ wykoñczyliby mnie,
i  by³aby  to  tylko  walka  jedynie  z  wiatrakami,  tak¿e  na obecnym etapie mej drogi krzy¿owej 
nie  bêdê  przymyka³a  oczu  na  ewidentne  ignorowanie mej sprawy przez tê Centraln¹ Komisjê,
która  rozmi³owana  jest  w  popieraniu  wyrz¹dzonych  krzywd,   w   zwi¹zku   z  czym  nikt  nie
jest  w  staniu  zaszczuæ  czy  te¿  zniszczyæ  mnie,  bo  mam  zbrojê  Boskiego  Oblubieñca. 

W  obliczu  tak licznych przestêpstw uczynionych w mej omawianej krzywdzie moralnej,
która  podparta  jest  licznymi  dowodami,   jestem  pewna,  ¿e   E u r o p i e j s k i   T r y b u n a ³ 
P r a w    C z ³ o w i e k a    zajmie    siê    tak    strasznym   bezprawiem,   które  zagnieŸdzi³o  siê
w    Centralnej    Komisji   do   Spraw   Tytu³u   Naukowego   i   Stopni   Naukowych,    i    wyjd¹ 
bulwersuj¹ce   sprawy  tej  zak³amanej  Komisji,   która   robi   sobie   kpiny   z  ludzkiej  tragedii
( {  tylko  oczywiœcie  ja  ju¿  tego  nie  prze¿ywam   i   w   walce   o   sprawy   Bo¿e  nad  wyraz 
odpoczywam ),  a  tak  naprawdê  to  cz³onkowie  tej  Komisji  boj¹  siê  tylko  jednego,   aby  z³o 
w  ich  wykonaniu  nie  by³o  zdemaskowane  na  arenie  ca³ego  œwiata.

Wszystkie   pisma,   które   otrzymywa³am   od   Centralnej   Komisji   do   Spraw  Tytu³u
Naukowego i Stopni Naukowych z Warszawy,  zawsze przypominaj¹ mi elitê pseudonaukowców 
i  karierowiczów  z  Wydzia³u  Rybactwa  Morskiego  Akademii  Rolniczej  ze  Szczecina,  gdzie 
pracowa³am,   którzy  w  sposób  niewymowny  gnêbili  mnie  na  czele  nie  tylko  z  zagorza³ym
ateist¹ profesorem Aleksandrem Winnickim,  ale  równie¿  “ z nad wyraz pobo¿nym ” katolikiem 
moim  by³ym  szefem  ówczesnym  docentem,  a  obecnym  profesorem Józefem Girjatowiczem,  
który  za  kadencji  mej  nosz¹c  w  klapie  marynarki  znaczek Matki Bo¿ej jêzykiem nienawiœci, 
popartym  nieparlamentarnymi  s³owami  w  sposób  okrutny,   nieludzki  wy¿ywa³  siê  na  mnie.
Ci   dwaj   opisywani   panowie  niczym  nie  ró¿nili  siê  od  siebie,  i  oceni³abym  ich  na  równi 
negatywnie,  i  mimo,  ¿e  wszystko  im  wybaczy³am,   ale   nie  znaczy  to,  ¿ebym  nie  napisa³a 
prawdy   o   tak   wa¿nych   faktach,   co   wszystko   mam   dosyæ   dok³adnie   udokumentowane 
w  swoich  pierwszych  9 - ciu  ksi¹¿kach,  bo  czasami  w  tak  trudnym, naukowym Dziele Pana 
mego,  które  odwiecznie  przeznaczone  by³o  na  duszê  m¹,   robi³am   przerywnik,   w   którym 
podawa³am  nad  wyraz  bolesne  przyk³ady  z  mej  drogi krzy¿owej, które tak bardzo szlifowa³y 
i  uœwiêca³y  duszê  m¹.   G³ównie   przez   “ œwiêtobliwego ”  pana  Girjatowicza  zachorowa³am 
na  chorobê  nadciœnieniow¹,  z  któr¹  mêczê  siê  do  tej  pory,  i  z  której ju¿ nigdy nie wyleczê 
siê,  a  poza  tym  jak  mam  wysokie  ciœnienie,  to  niesamowicie  boli  mnie  g³owa, a poniewa¿ 
przez  tak  wiele  lat  biorê  tabletki  na  tê  chorobê  z  przepisu  lekarza  w  zwi¹zku  z  czym nie 
wytrzyma³a  moja  w¹troba,  która  jest  bardzo  chora,  co  zreszt¹  wykaza³y to wyniki lekarskie, 
i   ona   boli   mnie  codziennie  przewa¿nie  wraz  z  ¿o³¹dkiem,  a  czasami  nawet  i  z  trzustk¹, 
i niejednokrotnie tak mi w¹troba napuchnie,  ¿e  nie  mogê zapi¹æ swoich najluŸniejszych spodni.

Na  tym  opisywanym  wydziale,   który   by³  dla  mnie  obozem  pracy,  prawie  wszyscy 
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nie  doœæ,  ¿e  nie  pomogli  mi  w  niczym,  to  jeszcze  ca³y  czas  przeszkadzali  mi, nieustannie
nêkaj¹c  mnie  poprzez  zastosowany  mobbing,   aby   zniszczyæ   mnie   raz   na   zawsze,  abym
nigdy    nie   mog³a   zaœwiadczyæ   o   ich   ewidentnych   k³amstwach  i  grze  komunistycznego,
pseudonaukowego  klanu.  W  tym  szczeciñskim  obozie pracy, obsadzonym w du¿ym procencie
przez  pseudonaukowców,   poprzez   zbawcz¹   moc   najprzeró¿niejszych  cierpieñ  dusza  moja
oczyœci³a  siê  i  wszystko  to  pozwoli³o  mi  zaprzeæ  siê  w  Panu  mym,  dziêki  któremu  dusza 
ma  zosta³a  wprowadzona w wy¿sze ¿ycie, które jest zupe³nie obce dla zwyk³ych œmiertelników.
Nic  nie  dzieje  siê  bez  przyczyny,  bo z czasem najwiêksze z³o przemienia siê na dobro, a poza
tym  zawsze  by³o  i  bêdzie,   ¿e   najwiêksze   Dzie³a   Bo¿e  powstawa³y  w  cierpieniach,  które 
uœwiêca³y  i  przemienia³y  wybrane  dusze  w  Samego  Boga. 

Centralna  Komisja  do  Spraw  Tytu³u  Naukowego i Stopni Naukowych tak jak dawniej,
tak i obecnie pragnie zniewoliæ mnie poza powszechnie obowi¹zuj¹cym prawem,  bo cz³onkowie
tej  komisji   na   czele   z   sekretarzem  tej  komisji  s¹  zapóŸnieni  w  wolnoœci  i  prawo  dzia³a
u  nich  wstecz  czyli  s¹  nieodpowiedzialni  w  dzia³aniu,  i  kamuflowanie  ich  niecnych  spraw
i rozpowszechnianie k³amstw,  które kierowali w swoich pismach skierowanych do mnie,  na  nic
siê  nie  zda³o,  bo  obecnie  wype³ni³a  siê  pe³nia  Bo¿a   na   poznanie  przez  œwiat  fundamentu 
Bo¿ego  Dzie³a,  które  odwiecznie  by³o  przeznaczone na duszê m¹,  tak¿e jak widaæ niszczenie
prawdy  za  wszelk¹  cenê  i  nie  respektowanie  praw  cz³owieka  te¿  ma  swoje  granice.

W  przesz³oœci  Boski  Mistrz   powiedzia³  mi  parê  razy,  ¿e  wszystko  wynagrodzi  mi 
i  to  jeszcze  tutaj,  na  tej  ziemi,   i   faktycznie   dusza   ma   czêsto  kosztuje  s³odkoœci  Bo¿ej, 
i  w  nocach  mistycznych  czêsto  te¿  opuszcza czasoprzestrzeñ i lewituje w Bogu w niepojêtych 
sferach   doczesnoœci   i   nieskoñczonoœci.  Dawniej   nawet   przez   moment   nie   pomyœla³am, 
¿e  dusza  ma  dost¹pi  tak  wielu  niepojêtych  ³ask,  mimo,  ¿e  daleko  jej  do  doskona³oœci,  ale 
Oblubieniec  Niebieski  zawsze  wybiera  do  Dzie³  Swych cierpi¹cych, niezmiernie poni¿onych, 
aby  “ wielcy ”  tego  œwiata  nie  roœcili  sobie  jakichkowiek  praw  do nadprzyrodzonych spraw. 

  D r o g i    O j c z e   Œ w i ê t y,   Boski   Odkupiciel   nieprzerwanie  zahartowuje  duszê 
m¹  najprzeró¿niejszymi  krzy¿ami,  które  powoduj¹  aktywne  dzia³anie w Dziele Jego, które od 
samego  pocz¹tku  przechodzi  przez  trudn¹  i  niepewn¹ drogê z punktu widzenia ludzkiego, ale 
nigdy  Bo¿ego,   bo   jest   zaakceptowane   przez   Niebiosa  i  prowadzone  przez  Samego  Pana 
naszego,   tak¿e   ka¿da  dusza  je¿eli  zaufa  Ukochanemu,  to  wszystko  przezwyciê¿y  i  bêdzie 
z  mi³oœci¹  ¿y³a  na  krzy¿u wraz z umi³owanym Chrystusem, dziêki któremu w ¿yciu przysz³ym 
bêdzie  kosztowaæ  doskona³ej  i  nieskoñczonej  mi³oœci  Jego,  dlatego  te¿  wiem w Niebieskim 
Oblubieñcu  mym,  ¿e  wype³niê  misjê  Jego,  co  do  ka¿dej litery S³owa Jego, o czym ju¿ wy¿ej 
wspomnia³am,  bo  przecie¿  mam  to  zagwarantowane  przez  Samego  Trójjedynego  Boga.

Ojciec   Przedwieczny   powiedzia³   nam  wszystko  w  Synu  Swym  Jezusie  Chrystusie, 
a  ja  jedynie  na  podstawie  prze¿yæ  duszy  swej  ods³aniam  niewielki  r¹bek  niepojêtoœci Jego, 
który   znajduje  siê  za  zas³on¹  progu  œmiertelnego.  Z  umi³owanej  woli Mistrza Niebieskiego 
dusza  moja  przekroczy³a  w  Nim  nie  tylko  próg  nadziei,   ale   równie¿   próg   œmiertelnoœci, 
tak¿e  ona  jest  zawsze  ufna  w  Panu  swym, który prowadzi j¹ do wiecznej szczêœliwoœci Swej.
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W  pe³nieniu  woli  Pana  swego  nie  spocznê  a¿  zasnê  w  Nim  na  wieki,   dlatego  te¿ 
swoje  ¿yciowe  powo³anie,   które   dokonuje  siê  miêdzy  czasem  i  wiecznoœci¹  pe³niê  ca³ym 
sercem  i  dusz¹  sw¹,   bo   przecie¿   dziêki   niemu   dusza  moja  ¿yje  w  wiêkszym  wymiarze
Wszechmog¹cego.   ¯yjê   jedynie   dla   Niebieskiego   Oblubieñca  swego  i  umrê  te¿  w  Nim, 
ale  póki  jeszcze  dusza  moja  daje  ¿ycie  cia³u  memu,   to   czyniê  wszystko  to,  co  mówi  mi 
Pan,  Wszechmog¹cy  Jezus  Chrystus,  który  pojedna³  Niebo z ziemi¹, i odwiecznie zaplanowa³ 
duszê  m¹  do  œwiadczenia  przede  wszystkim  wiecznoœci,  dlatego  te¿  z  woli  Jego non - stop 
karmiona   jest   ona   ³askami   Jego   z   wielowymiarowej,   duchowej   Krainy  Jego,  tak¿e  jak 
dotychczas  nieustannie  podró¿uje  ona  w  Panu  swym  miêdzy  czasem  a  wiecznoœci¹.

K  Droga  Eminencjo,  gdybym  tak  czêsto  nie pisa³a o niepojêtych niezwyk³oœciach na
mej  drodze  œwiêtoœci  do  Waszej  Przewielebnej  Œwiêtobliwoœci,  to  nie  mia³abym absolutnie
¿adnych  szans  na  obronienie  Dzie³a  Wszechmog¹cego,  które  przecie¿  jest  dzie³em wybitnie 
naukowym,   tak¿e  w  Ÿródle  mi³oœci  i  prawdy  Pana  mego  musia³o  byæ  ono  wszechstronnie 
opracowane  i  dopracowane  na  Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego,   bo   ono   ma  przetrwaæ  na 
wszystkie  pokolenia,  i  mia³am  ju¿  to  przepowiedziane,  i  to  przez sam¹ duszê Œwiêtego Jana 
Paw³a  II - go,   ¿e   ono   wyjdzie   wraz  z  moj¹  krzywd¹  moraln¹  z  9. 10. 1985 r.,   która  jest
przecie¿  fundamentem  Dzie³a  Umi³owanego,   czyli   jest   wielka   nadzieja,   ¿e   ju¿   wkrótce 
bêdzie  wszczêty  proces  badawczy  nadprzyrodzonej  misji  mej  w  Kongregacji  Nauki  Wiary,
bo  przecie¿  ruszy³am  ju¿  w  sposób  prawny  ten  niepojêty  kamieñ wêgielny, który tak bardzo
uœwiêci³  i  nieustannie  przemienia  duszê  m¹  w  Samego  Boga.  

Nie   mo¿na   lekko   czy   te¿   bezmyœlnie   traktowaæ  wa¿nych  spraw  Bo¿ych,  dlatego 
te¿   w   moim   odwiecznym   powo³aniu   znajduje   siê   du¿a  dokumentacja,  która  ci¹gle  jest
uzupe³niana   nowymi   faktami,   bo   przecie¿   moje   mistyczne   ksi¹¿ki   musz¹   byæ   bardzo
wnikliwie   sprawdzone   pod   wzglêdem   teologicznym,   w   których   ma   jaœnieæ  moc  Bo¿a,
tak¿e   wszystko   muszê   napisaæ  za  ¿ycia  swego,   aby   nikt   nie   pos¹dzi³  mnie  o  rzekom¹
nadprzyrodzon¹  misjê,  któr¹  niby  prowadzê  w  Imiê  Bo¿e.   Zamys³ów   Odwiecznego   Boga 
nikt  nie  zna,   i   nawet  ludzkoœæ  nie  przewidzia³a,  ani  na  sekundê  nie  pomyœla³a,  nawet  ja 
sama,  ¿e  niepojêty  Stwórca  wybra³  pewn¹  duszê  ( tzn. moj¹ ),  która  w  mistycznych  nocach 
opuszcza   tak   niezmiernie   czêsto   czasoprzestrzeñ,   i   po   powrotach   swych  do  cielesnego 
wiêzienia   przekazuje   ona   tajemne  sprawy  Bo¿e,   które   s¹   tak   obce  dla  ogromnych  mas 
zwyk³ych  œmiertelników.

Jestem  osob¹  œwieck¹  wewnêtrznie  konsekrowan¹  przez  Pana  mego, tak¿e ca³e swoje 
odwieczne  powo³anie  dokonujê  w  wewnêtrznym,  duchowym stanie,  gdzie  w  twierdzy duszy
mej  mieszka  Przenajœwiêtsza  Trójca  Œwiêta,   która   w   wewnêtrznej   œwiat³oœci  przynagla 
mnie,  abym  ponownie  wys³a³a  Dzie³o  Niebios do Watykanu. Ufam bezgranicznie Opatrznoœci 
Bo¿ej,  dziêki  której  nie  jestem  ju¿ z tego œwiata, lecz ze œwiata duchowego,  tak¿e umocniona 
w  Panu  swym  jestem  gotowa,  aby  stan¹æ  oko  w  oko  z  grzesznym œwiatem, który w sposób 
niewyobra¿alny   katuje   grzechami   swymi   Oblubieñca  mego,  co  dajê  temu  wyraz  poprzez 
za³o¿on¹  m¹  stronê  internetow¹  oraz  mój  profil,  na  którym  dosyæ  czêsto  piszê wiêksze czy 
te¿  mniejsze  artyku³y.  W  Dziele  najukochañszego  Pana  mego  jestem  bez  granic  pogr¹¿ona 
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w  Nim  i  ca³a  moja  si³a  znajduje  siê  tylko  w  Nim,   tak¿e  dusza  moja  zatonê³a  w  Boskiej 
Troistoœci   i   pragnie   natychmiastowej   wiecznoœci   z   Bogiem   Ojcem,   Synem   i   Duchem 
Œwiêtym,  ale  jeszcze  nie  wype³ni³a  siê  wola Najwy¿szego w niej, dlatego te¿ w tej chwilowej 
wiekuistej  i  niepojêtej  mi³oœci  Jego  coraz  bardziej  ona  zapiera  siê  w  Nim.

Tak  jak  Œwiêt¹  Siostrê  Faustynê  z  ziemi¹  ³¹czy³o  Dzie³o  Mi³osierdzia  Bo¿ego,   tak 
mnie  z  ziemi¹  ³¹czy  przekazanie  tak  niezwyk³ych  ³ask,   jakie  doœwiadcza  dusza  ma,   która
we   œnie  na  czas  okreœlony  tak  czêsto  opuszcza  w  Bogu  próg  œmiertelnoœci   czyli   z   woli 
Pana  swego  mam  zostawiæ  swoje  mistyczne  ksi¹¿ki,   w   których  przekazane  jest  nie  tylko 
dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, ale równie¿ wiadomoœci 
o  niewidzialnym  duchowym  œwiecie,   który   rozpoczyna   siê   ju¿   wewn¹trz   nas,   jak  i  te¿ 
w   niepojêtych   sferach   doczesnoœci  i  nieskoñczonoœci.   Œwiêta  Siostra  Faustyna  Kowalska 
w  swoim  ziemskim  pielgrzymowaniu,  pomimo  tak  licznych  cielesnych wizji by³a umocniona 
w  Chrystusie,  tak¿e  by³a  ona  zdolna do obcowania z Nim,  i  jak to ona napisa³a, ¿e ¡ poprzez
milczenie  i  wszystkie  trudnoœci  bardziej  urzeczywistni siê  wola  Bo¿a ¢,  tak¿e  ja  wcale  nie 
zra¿am   siê   przeciwnoœciami   w   Dziele   Pana   swego,  które  przysz³o  mi  prowadziæ,  tylko 
dalej  w  ciszy,  pokorze  i  ukryciu  jednoczê  siê  z  Ukochanym,   w   którym   tak  czêsto  dusza 
moja  lewituje,  gdy  we  œnie  opuœci  ona  w  Nim  czasoprzestrzeñ.  Skoro  Mistrz Niebieski da³ 
mi  poznaæ  w  sposób  tak  jasny  i  wyraŸny  umi³owan¹  wolê  Sw¹,   ¿e  mam  opisywaæ  swoje 
duchowe  ¿ycie,  to  widocznie  muszê  tak  dok³adnie  rozœwietliæ  wszystkie nadprzyrodzonoœci, 
które  wkroczy³y  w  ¿ycie  me,   aby   n i e   b y ³ o   c i e n i a   w ¹ t p l i w o œ c i,  co  do  mojej 
nadprzyrodzonej  misji,  która  nie  oszukujmy  siê,  ale  jest  niezwykle,  ale to niezwykle trudna, 
oczywiœcie na rozum ludzki,  ale nie na rozum Boski,  bo w Bogu wszystko jest niezwykle ³atwe. 

Mój   Niebieski   Przewodnik   Duchowy   przez   tak   wiele,  wiele  lat  przygotowywa³
dusz¹  moj¹  na  zaœlubiny  ze  Sob¹  poprzez  osch³oœci,  pokusy, najprzeró¿niejsze przeciwnoœci 
i  przeœladowania,  tak¿e  poprzez  ten  okres  doœwiadczeñ  i  oczyszczania  dusza ma, jak i serce 
me  nabra³o  si³y  i  radoœci  duchowej  na  tê  nadprzyrodzon¹  walkê,  w  któr¹ na sta³e wpl¹tane 
jest  cierpienie  i  praca  w  Panu  naszym.  S³u¿ebnica  Tajemnicy Odkupienia, Maryja podobnie, 
jak   i   jej   Syn   zawsze  jest  ze  mn¹,   i   w³aœnie  poprzez  Ni¹  wesz³am  w  œwiat  ducha,  aby 
w   czystoœci   duszy,   serca   i    cia³a   kosztowaæ   chocia¿   odrobinê   mêki   Jej   Syna,  Jezusa
Chrystusa,   który   przecie¿   od   samej   wiecznoœci  powo³a³  ka¿d¹  duszê  do  ¿ycia  w  Sobie, 
nawet  te  nienarodzone  dzieci,  bo  przecie¿  ka¿da  dusza  jest  nieœmiertelna.
 

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
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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   G ó r y   K a r m e l   czyli   wieczne   zbawienie.    Mimo,   ¿e   Pasterz   Niebieski
nieustannie  wspiera  mnie  w  wype³nieniu  woli  Swej, ale muszê szczerze powiedzieæ, ¿e dusza
moja  nie  zawsze  odczuwa  g³êboki  spokój,  bo  czasami  ta  szara  i  nadzwyczaj  brudna  przez 
grzechy  doczesnoœæ  zag³usza  mi  nie  tylko  myœli  me,  a  wstrzymuje  poczynania  me  w  Imiê 
Pana  naszego,  tak¿e  to  wszystko  powoduje,  ¿e  w  ówczesnych  chwilach  nie mogê pracowaæ
dla  Ukochanego,  poniewa¿  nie  mogê  skupiæ  siê,  ani  te¿  zanurzyæ  w  Nim.

Dusza  moja  prawie  nieustannie  zanurzona  siê  w  Panu  swym,  i  je¿eli  czasami  mam 
jakieœ  krótkie  przerywniki  zak³ócone  przez  oziêb³e  owce  Bo¿e, które w sposób niewyra¿alny
gardz¹  nieskoñczon¹  mi³oœci¹  Pana  naszego,   czy   te¿   czasami   jestem   zmuszona   napisaæ 
o  fanatykach  i  sekciarzach,  którzy  w  niewolniczym  przymusie  wprowadzonym  przez  siebie 
wymyœlili   swoj¹   wyidealizowan¹   rzeczywistoœæ,   która   tak   bardzo  rani  Pana  naszego,  to 
i   tak   przecie¿   nic  nie  zatrzymuje  mnie  i  nie  wi¹¿e  z  tym  przemijaj¹cym  œwiatem,  który 
ceni  przemijaj¹ce  grzesznoœci.  Je¿eli   podczas   pisania   wracam   do   grzesznej  doczesnoœci, 
w   której   ludzkoœæ   zajêta  jest  jedynie  zmys³owoœci¹  i  przywi¹zuje  wagê  do  marnoœci  nad 
marnoœciami,  i  gdzie  dobro  nazywane  jest  z³em, natomiast z³o dobrem, to wówczas w sposób
szczególny   odbieram   mêkê   Ukrzy¿owanego,   i   mimo,   ¿e   dusza  moja  przepe³niona  jest 
niesamowit¹  gorycz¹  tych  przeokropnych  grzechów,  to  jednak  cierpi¹c ona kona w têsknocie
za  Ukochanym,  i  jednoczeœnie  przeprasza  Go  za  wszystkie  grzechy  œwiata, które tak bardzo 
rani¹  Go,  i  prosi  Go  o  mi³osierdzie  Jego.

Dla  ukochanego  Oblubieñca  Niebieskiego  poœwiêci³am  ca³e  swoje  ¿ycie,  i  to  dziêki 
tylko  Niemu,   bo   On   przecie¿   przygarn¹³  mnie  do  Siebie  i  bez  przerwy  pokrzepia  duszê 
m¹  ³askami  Swymi,  tak¿e  ona  spala  siê  w  mi³oœci  Jego  dla  Niego  Samego i bezgranicznie 
têskni  za  Jego  bezgraniczn¹  mi³oœci¹, sprawiedliwoœci¹ i dobroci¹.  Nigdy w pe³ni nie wyp³acê 
siê  sprawiedliwoœci  Najsprawiedliwszego,  dziêki  któremu  z  pokor¹  i  odwag¹  Jego  stawiam 
czo³o   wszystkim   przeciwnoœciom  tej  niezwykle  grzesznej  doczesnoœci,   tak¿e  w  niepojêtej 
rozkoszy  prowadzê  duchowe   D z i e ³ o   J e g o,   a   podczas  pisania  w  Imiê  Jego  dokonuje 
siê  we  mnie  szczególna  duchowa  przemiana,  bo  przecie¿  Stwórca  mieszkaj¹cy  w  twierdzy 
duszy  mej  w  tych  szczególnych  chwilach  przesi¹ka  mój ca³y umys³ i wszystkie cz³onki cia³a, 
dlatego  te¿  piszê  tylko  w  Nim,  co  potwierdza  to  ka¿de  zdanie  napisane  przeze  mnie.

Z  pomoc¹  Mi³osiernego  nie dam sobie zam¹ciæ ciszy i spokoju w wewnêtrznej œwi¹tyni 
swej  przez  zmys³owych  kap³anów   czy   te¿   najprzeró¿niejszej  maœci   tyranów   tego  œwiata
wraz  z  pseudonaukowcami,   i   nawet  je¿eli  chwilowo  cierpiê,  to  wolê  przechodziæ  katusze 
w  czasie  i  przestrzeni  tego  zdeprawowanego œwiata, aby dla duszy mej wypracowaæ wiekuist¹
szczêœliwoœæ  w  Niebie.   Obcujê   z   owcami  Bo¿ymi  tyle,   ile   to   jest   konieczne,   i   je¿eli 
chwilowo  cierpiê  przez  stworzenia,  to i tak zawsze,  ale to zawsze wznoszê siê ponad wzgardê 
ludzk¹,  s¹dy  ludzkie   czy   te¿   ponad   najprzeró¿niejsze   ob³udne   doradztwa,  bo  pojednana
z  Panem  swym,  który  jest  moj¹  jedyn¹,  niezawodn¹  ucieczk¹  i  nadziej¹,   w   mi³oœci  Jego
wype³niam  umi³owan¹  wolê  Jego.  Z  woli  Najmi³osierniejszego  od  czasu  do czasu w sposób
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szczególny  jestem  pogr¹¿ona  w  goryczach i cierpieniach Jego, abym mog³a poznaæ prawdziwy 
smak  boleœci  Jego,  dlatego  te¿   z   p o d d a n i e m   i   z   m i ³ o œ c i ¹    nie   tylko  wszystko 
przyjmujê  od  Niego,   ale   równie¿  i  wykonujê  dla  Niego,   bo   przecie¿   dusza  moja   mo¿e 
zadowoliæ  siê  jedynie  tylko  Nim  Samym,  Jego  nienasycon¹,  nadprzyrodzon¹  mi³oœci¹.

Mój   najukochañszy   Kapitan   Niebieski   przebacza   mi   drobne   potkniêcia,   bo   On 
dobrze  wie,  ¿e  ja  odda³am  ca³e  ¿ycie  swe  za  swoje  odwieczne  powo³anie,  które  zwi¹zane 
jest z nawróceniem grzeszników,  bo  przecie¿  poprzez  uchylanie chocia¿by niewielkiego r¹bka 
niewidzialnej   nadprzyrodzonoœci,    która   z   woli   Opatrznoœci   Bo¿ej    wkroczy³a   w   moj¹
doczesnoœæ   poci¹gam   dusze   do   ¿ycia  duchowego,  aby  dusze  ich  mog³y  zmartwychwstaæ 
w  Panu  naszym  na  ca³¹  wiecznoœæ.  Gwiazda  Morza,  Maryja,  która  ratuje  wszystkie  dusze, 
które  zwróc¹  siê  do  Niej  pomaga  mi  odczytywaæ  wiele  znaków  czasu  w  œwietle tajemnicy 
mi³osierdzia  Syna  Swego,  abym  poprzez  œwiadectwo  prawdy  i mi³oœci swojego odwiecznego 
powo³ania   uratowa³a   topi¹cy   siê   Koœció³   i  da³a  wiêcej  wewnêtrznego  œwiat³a  za  spraw¹ 
Jej  Jedynego  Syna,  Jezusa  Chrystusa,  który  pragnie  zbawienia  wszystkich  dusz.

Na  zakoñczenie  pragnê poinformowaæ Wasz¹ Œwiêtobliwoœæ, ¿e pad³am ju¿ ofiar¹ ataku 
hakerów,  którzy  w³amali  siê  na  moj¹  stronê  internetow¹,  a  o  szczegó³ach napisa³am w swej
obecnej 27 - mej duchowej ksi¹¿ce,  któr¹  wyœlê  ju¿  wkrótce, tak¿e jak widaæ pseudonaukowcy 
boj¹  siê  zetkniêcia  ze  zbyt  wstydliw¹  i  hañbi¹c¹ prawd¹, która by³a fundamentem wêgielnym 
nadprzyrodzonej  misji  mej,   ale   wszelkie  przeciwnoœci  jeszcze  bardziej  zagrzewaj¹ mnie do 
walki  w  Imiê  Wszechmocnego,  który  wielokrotnie  obieca³  mi  zwyciêstwo w Sobie. Ponadto
pragnê  dodaæ,  ¿e  tak  jak  poprzednio,  tak  i  obecnie  nie  dosta³am  potwierdzenia  odbioru na 
moj¹  ostatni¹  przesy³kê  skierowan¹  do  Ojca,  tak¿e  nie  wiem  jak  to wszystko wyt³umaczyæ, 
tym  bardziej,  ¿e  dosta³am  potwierdzenie  odbioru  na  duchow¹  przesy³kê  m¹  skierowan¹  do 
Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  ks.  kard.  Gerharda Ludwiga  Müllera.

Na  rêce  Waszej  Przewielebnej  Eminencji  wysy³am dwie takie same p³yty kompaktowe 
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, 
ponadto  list  od  i  do  Centralnej  Komisji  do  Spraw  Tytu³u   Naukowego i Stopni Naukowych
z  Warszawy,   tak¿e,   gdy   tylko  otrzymam  dowód  nadania  wysy³ki  do  Watykanu  wszystkie 
te   listy   znajd¹   siê   równie¿   na   mej   stronie  internetowej,  która  przekroczy³a  ju¿  44  000 
odwiedzin.   Poza   tym   wysy³am  równie¿  kopiê  dwóch  listów  do  Europejskiego  Trybuna³u 
Praw  Cz³owieka  w  Strasburgu,   które   znajduj¹  siê  na  za³¹czonej  p³ycie  w  folderze  nr. 35, 
który  nazwa³am:  “ Kamieñ  Wêgielny  Dzie³a  Bo¿ego.”  

K  Po   zapoznaniu   siê  z  ca³¹  dokumentacj¹  oczekujê  odpowiedzi  ze  strony  Waszej 
Eminencji,   mówi¹cej   o   wszczêciu   postêpowania   badawczego  nadprzyrodzonej  misji  mej, 
która  zakoñczona  jest  ju¿  pod  wzglêdem  pisemnym.

           Szczêœæ  Bo¿e !              
 
                       Anna  Aniela  Flak
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