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Prefect  of  the  Congregation  for  the  Doctrine  of  the  Fait
W a t y k a n   

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !  
Droga  Eminencjo !,   z   pe³nym   oddaniem  realizujê  zamys³y  Boga  wzglêdem  duszy 

mej,  tak¿e  bardzo  intensywnie  walczê  o  Dzie³o  Jego,  które  w  obecnej  dobie  czasu nabra³o 
niesamowitego  rozpêdu,  bo  przecie¿  walka  sta³a  siê  ju¿  decyduj¹ca,  tak¿e  w  tej  duchowej 
bitwie  muszê  zwyciê¿yæ  z  Ukochanym  i  w  Ukochanym,  aby  mog³y wykonaæ siê odwieczne
wyroki  Niebios,  dlatego  te¿  obecnie bêdê czêœciej pisa³a do Waszej Eminencji, która dopuœci³a
siê  jawnej  nierzetelnoœci  i  niesprawiedliwoœci  ( £k  13,  27 ),  i  to  pomyœleæ  jako  wybraniec
Bo¿y.   Jako  duchowny  syn  Pana  naszego  w  obliczu  zakoñczonej  pod  wzglêdem  pisemnym
duchowego  Dzie³a  Niebios,   które   za   wstawiennictwem   Niepokalanej  prowadzê  z  pe³nym 
oddaniem  w  Chrystusie,  nie  mo¿e  ci¹gle  milczeæ przy za³o¿onej te¿ mej stronie internetowej, 
która   przekroczy³a   ju¿   104  000  odwiedzin,   bo   poprzez   to  bezduszne  milczenie  Waszej
Eminencji   nasuwa   siê   jasny   wniosek,   ¿e   Eminencja   nie   radzi   sobie   z  podstawowymi
sprawami  Prefektury  Kongregacji  Nauki  Wiary, w zwi¹zku z czym nie jest Eminencja ¿adnym
autorytetem,  za  który  chcia³aby  siê  uwa¿aæ.  Na  podstawie  nadprzyrodzonej  misji  mej  przy 
okazji   ods³oni³am   na   arenie   ca³ego   œwiata   duszpastersk¹  pracê  Waszej  Eminencji,  która
za   nic  ma  s³u¿bowy  i  moralny obowi¹zek odpisania na tak wiele duchowych przesy³ek mych, 
które  s¹  bardzo  dobrze  naukowo  opracowane  i  kosztowne,   na   które   nie   ka¿dego  by³oby
staæ.  Ta  bezpodstawna  ju¿  biernoœæ  Waszej  Eminencji  sta³a  siê  ju¿  niezrozumia³a,  a  skoro
Wasza  Eminencja  nie  nad¹¿a  za  moim  myœleniem  w  Imiê  Zbawiciela,   co  wyprzedza  ca³¹ 
tê  epokê  k³amstwa  i  œmierci,  w  której  dba  siê  jedynie  o  dobra  przemijaj¹ce,  a  nie o dobra 
trwa³e,   to   najlepiej   by³oby   poddaæ   siê   do   dymisji,   i   oddaæ   swoj¹   powinnoœæ  w  rêce
m¹drzejszego   i   rzetelniejszego   nastêpcy,    który   faktycznie   mia³by   na   wzglêdzie   dobro
katolickiego  Koœcio³a  jedynego  prawowitego  w  ca³ym  Wszechœwiecie.

Przed  za³o¿eniem  mej  strony  internetowej  na  tê bezduszn¹ ciszê od Waszej Eminencji
czy  te¿  innych  duchownych  niejednokrotnie  martwi³am  siê,   ¿e   mogê  nie  wype³niæ  Dzie³a
Pana  naszego,  nad  którym codziennie pracujê do 8 - miu godzin wraz z sobotami i niedzielami,
a  bywa³y  i  takie  okresy,  ¿e  i  d³u¿ej,  ¿e  dosz³o  ju¿  do  tego,   co  nie  by³o  uzale¿nione  ode
mnie,  ¿e  na  stare  lata  zrobi³am  siê  taka  miêkka,   ¿e   z   tej   mej  bezradnoœci  ze  dwa  razy
do  roku  same  ³zy  lecia³y  mi  z  oczu,   ¿e   z   tego   wszystkiego  2011 roku  dosta³am  szumy 
w  g³owie  (  które  trwaj¹  z  niewielkimi  przerwami  do  tej  pory ),   i   nawet  mia³am  zawroty 
w  g³owie.  Trzy  razy  mia³am  robion¹  komputerow¹  tomografiê  mózgowia,  która  za ka¿dym 
razem  wskazywa³a,  ¿e  moja  g³owa  jest  nad  wyraz  bardzo zdrowa, jeden raz by³o to zrobione
w wojewódzkim specjalistycznym szpitalu im. Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego,  który znajduje
siê  niedaleko  mego  miejsca  zamieszkania,   a   dwa   razy   w  szpitalu  neuropsychiatrycznym, 
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który  znajduje  siê  na  drugim  koñcu  Lublina,  i  to  tylko dlatego uda³am siê do tego odleg³ego
szpitala,  bo  tutaj  nigdy  nie  ma  d³ugich  kolejek,  bo  w  pozosta³ych,   to  czeka  siê  nawet  po
parê  miesiêcy  na  tego  typu  badanie.  Te  moje  szumy czy te¿ zawroty w g³owie spowodowane
s¹  przede  wszystkim  tym,  ¿e  mam  chorobê  nadciœnieniow¹,  jak i ca³y krêgos³up chory, który
tak  naprawdê,  to  nadaje  siê  do  wymiany,  który po³¹czony jest ze zwyrodnieniowymi krêgami 
szyjnymi,  a  wszystko  to  po³¹czone  jest  z  g³ow¹,  jak  i  z  mymi  uszami,   bo  przecie¿  mam 
otalgiê,  a  wszystkie  badania  i  przeœwietlenia  robione  w  tym kierunku wykazuj¹, ¿e wszystko 
jest  w  porz¹dku,  a  jednak  uszy  bol¹  mnie.  Poza  tym  przy mojej astmie dosyæ czêsto kaszlê,
czasami,  to  i  tygodniami,  jak  i  nie  miesi¹cami,  i  gdy  kaszlê, to wówczas boli mnie bardziej
g³owa,  tak¿e  jestem  nad wyraz obola³a, a przy tym wszystkim mam przecie¿ cukrzycê drugiego 
stopnia,   podwy¿szony   cholesterol,   chory   ¿o³¹dek,   w¹trobê,   artrozê   obustronn¹  kolan ... . 
Nie  ma  dnia  i  godziny,   ¿eby  coœ  mnie  tam  nie  bola³o,  jak  to  te¿  mawia³a  Œwiêta  Teresa 
z  Avila,  a  czasami  tak  bywa  z  moimi  bólami,  ¿e  one  samoistnie  cofaj¹  siê  na  jakiœ  czas, 
albo  te¿  natê¿enie  bóli zmniejsza siê czy te¿ wzajemnie one wymieniaj¹ siê, bo np. raz bardziej 
boli  mnie  w¹troba,   innym   razem   piêty,  prawa  rêka  czy  te¿  oczy,   tak¿e   jak  widaæ  mam 
wspania³¹  orkiestrê  bólow¹  we  w³asnym  ciele.

Zauwa¿y³am  wielk¹  zale¿noœæ  w  moich  cierpieniach,  ¿e  gdy  wiêcej cierpiê duchowo 
czy  te¿  fizycznie,   to   te¿   automatycznie   mam   wiêcej   ³ask   od   Oblubieñca  Niebieskiego, 
tak¿e  zawsze  jest  w  tym  niepojêta  równowaga,   o   której  te¿  pisali  niejednokrotnie  wielcy
Œwiêci,  którzy  byli  jednoczeœnie  wielkimi  Mistykami. Niewyra¿alne fizyczne cierpienia, które
w  obecnej  dobie  czasu  nawiedzi³y  ca³e  moje  cia³o  wprowadzi³y  mnie w agonalne cierpienia 
Ukrzy¿owanego,   aby   dusza  ma  mog³a  radowaæ  siê  wielowymiarowoœci¹  Jego  w  Ogrodzie 
Oliwnym  Jego,   poprzez  który  osi¹gnie  ona  wiekuiste  zbawienie,  oczywiœcie,  je¿eli  dotrwa 
do  samego  koñca  w  Nim.

Skoro  z  woli  transcendentalnego   Trójjedynego  Boga   otrzyma³am   ³askê   cierpienia, 
to   wiadomo,   ¿e   tylko   w   cierpieniu   wykonam   odwieczne   zamiary  Ukochanego,  dlatego 
te¿   tak   dobrze   czujê  siê  w  klimacie  umi³owanego  Krzy¿a  Pana  swego,   który   duszê  m¹ 
prowadzi   w   Sobie   po   mistycznych   schodach   duchowej   drabiny   Swej,   która   prowadzi 
prosto  do  Niego.   Od   samego   pocz¹tku   realizacji   duchowego   Dzie³a   Ojca  Niebieskiego 
wiedzia³am,   ¿e   wszystko   mogê   wype³niæ  w  Nim,   bo   przecie¿   On   umacnia  mnie  ( Flp
4,  13 ),  tym  bardziej,   ¿e   umar³am   dla   doczesnoœci  i  razem  z  Nim  zosta³am  przybita  do 
Krzy¿a  Jego,  dlatego  te¿  ju¿  nie  ja  ¿yjê,  lecz  ¿yje  we  mnie  Chrystus (Ga 2, 19 - 20), który
wprowadzi³  duszê  m¹  w  ocean  niepojêtego  szczêœcia.

Mam   do   obronienia  wielkie   Dzie³o  Niebios,  dlatego  te¿  jeszcze  raz  wspomnia³am 
o   moich  fizycznych cierpieniach, które mam udokumentowane, aby nie by³o cienia w¹tpliwoœci
do  prowadz¹cego  narzêdzia,  aby  te¿  nikt  nie  zarzuci³  mi,  ¿e  mo¿e  jestem  wariatem,  a  tak 
na  marginesie  dodam,  ¿e  w  mojej  najbli¿szej  rodzinie  ( {  mojej  Œwiêtej  Pamiêci  Rodzice
zmarli  w  wyniku  ciê¿kiej  choroby  nowotworowej  i  to  ostatniego  stadium ),   ani  te¿  wœród 
bliskich  czy  te¿  nawet  tych  najdalszych  kuzynów  nikt,  ale  to  kompletnie  nikt nie chorowa³ 
na   jakiekolwiek   choroby   psychiczne,   pocz¹wszy   od   schizofrenii,    tak¿e    nikt   nie   mia³ 
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uszkodzonego  mózgu,  w  zwi¹zku  z  czym  nie  by³o  ¿adnej  osoby z objawami demencji czyli 
wszyscy  byli  zdrowi  umys³owo,  tak¿e  w  moich  genach  w  tej  materii  jest  idealna czystoœæ.

W  Jezusie  widzê  Ojca  i  Koœció³,   i   poprzez   kontemplacjê  mistyczn¹  z  woli  Bo¿ej
dusza  ma  tak  czêsto  opuszcza  cia³o  podczas  snu  i  w  Bogu  lewituje poza naszym zasiêgiem 
w  ciemnej  nocy  ducha,  tak¿e  ca³y  czas  ona  rozkoszuje  siê  najprzeró¿niejszymi  aromatami, 
które  nie  maj¹  odpowiednika, ani ¿adnego podobieñstwa w stosunku do naszego zniewolonego 
œwiata,  w  którym  przewa¿aj¹  dyktatury  religijne i polityczne ideologie,  które ci¹gle zmieniaj¹ 
siê,  a  przecie¿  bywa³o  i  bywa  i  tak,   ¿e   poprzekrêcane  religijne  prawa  by³y  pañstwowymi
prawami,  co  wo³a  o  pomstê  do  Boga.

Niezniszczalny   i   nieskoñczony    Stwórca    wprowadza    dusz¹    m¹    dosyæ     czêsto 
we   wznios³e   poznanie   Swych   wiekuistych   szczêœliwoœci  nad  szczêœliwoœciami,  które  tak
naprawdê  s¹  zaledwie  niewielkim  r¹bkiem  ogromu  nieskoñczonych  tajemnic  Jego,   ale   ten
niewielki  r¹bek  wznios³ej  szczêœliwoœci  Niebios  jest  dla  niej  tak  wielki,   ¿e  ona  nie  mo¿e
nasyæ   siê   tymi   upojnymi   wiecznoœciami   bez   koñca.   B³ogos³awiony  Król  Wszechœwiata 
z  nieskoñczonego  mi³osierdzia  Swego  przemienia  duszê  m¹  w  Sobie,  aby  ona  odmieniona 
w  Nim  czyni³a  samo  dobro  w  Imiê  Jego,   tak¿e  o¿ywiona  ³ask¹  Jego  realizujê  odwieczny 
plan  Jego   w   stosunku   do   duszy  mej.    Na   swojej   drodze   krzy¿owej   jestem   niezwykle 
uprzywilejowana  przez  Pana  naszego,   poniewa¿   mam  nie  tylko  tak  liczne  ³aski  Jego,  ale 
równie¿  i  choroby  oraz  przeciwnoœci,  które  dziêki  Opatrznoœci  Bo¿ej  pokonujê  na  Chwa³ê 
Niebios.

Z  ca³ej  mojej  drogi  duchowej  wynika  jasno,  ¿e  dusza  ma  wznosi  siê  w  niewiedzy,
i  mój  rozum,   wola,   wyobraŸnia   i   pamiêæ   skierowane   s¹   ku   wnêtrzu   duszy  i  tam  ona
kontempluje Boskiego Oblubieñca,  który  objawia  siê  jej  w  ca³ej  pe³ni. W moim odwiecznym
powo³aniu,   które   zmierza   do   œwiêtoœci,   w³adze   duszy   i   wszystkie   zmys³y   musz¹  byæ 
skoncentrowane  na  Bogu,  aby  dusza  ma  mog³a  byæ  zjednoczona w Chrystusie,  bo wówczas 
w  takim  stanie  ona  znajduje  siê  w  niepojêtym  ukojeniu,  w  ekstatycznej niewypowiedzianej 
szczêœliwoœci.  Z  woli  Bo¿ej  dusza  moja   dosyæ   czêsto   przebywa   w   niepojêtej  œwiat³oœci 
i  mi³osnej  nocy,   która   jest   przepojona   nieskoñczon¹  dobroci¹  Boga,  tak¿e  z  Chrystusem 
w  Bogu  syci  siê  ona  mi³oœci¹  duchow¹  Stwórcy   i   grawituje  w  Nim  w  niepojêtej  mi³oœci 
Jego.   Dusza   ma   na   wskroœ  przepojona  jest  przeogromnym  Majestatem   Boskim,  i   kiedy
z  upojnych  wêdrówek  wraca  ona  do  cielesnych  krat,   to   jeszcze   przez   d³u¿szy  czas  ¿yje
ona  blaskiem  œwiat³a  Bo¿ego,  które  pochodzi   z  rzeczywistoœci  Bo¿ej,   dlatego  te¿  nie  ma 
co  dziwiæ  siê  jej,  ¿e  ona  tak  bardzo  pragnie  wyrwaæ siê z tej grzesznej i nudnej doczesnoœci
do  nieskoñczonoœci,  bo  tam  wszystko  przewy¿sza  ca³kowite  poznanie  rozumu  ludzkiego.

 Jestem  uczennic¹  Ukrzy¿owanego,   dlatego   te¿   zasmakowa³am  w  tajemnicy  Krzy¿a
Œwiêtego,   i   jako   wewnêtrzna   pustelniczka   pracujê   w   upojnej   Winnicy  Pana  i  pojmujê
tajemnice  Jego  w  Nim,   które  przepe³nione  s¹  niewys³owion¹  mi³oœci¹  Jego.   Bolejê   wraz 
z   najidealniejszym   Chrystusem,   ¿e   Koœció³  nigdy  nie  by³  i  nie  jest  idealny,  bo  przecie¿ 
jest  zatrzêsienie  ciemnych  spraw  kleru,   które  w  przesz³oœci  objête  by³y  zmow¹  milczenia, 
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i   w   obecnej   dobie   czasu    jako   cz³onek   Koœcio³a   katolickiego   w   swoich   mistycznych 
ksi¹¿kach   przeciwstawiam   siê   szermierzom   b³êdnej   moralnoœci,    wszystkim   zmys³owym 
kap³anom,  jak  i  te¿  “ wielkim ”  tego  œwiata,  których  przecie¿  nie mo¿na potêpiæ ze wzglêdu 
na  poprawnoœæ  polityczn¹,  która  oczywiœcie  nie  obowi¹zuje  mnie,  poniewa¿  jestem oddan¹ 
córk¹  Trójjedynego  Boga  i  mam  na  celu  jedynie  dobro  dusz  w  Imiê  Jezusa  Chrystusa.

Boski  i  Najwy¿szy  Kap³an  Niebieski,  Jezus  Chrystus  dobrze  wie,   ¿e   córka   Jego 
Anna   nad  wyraz  têskni  za  Nim,  dlatego  te¿  udziela  jej  sowicie  mocy  Swej,  która  sp³ywa 
z  mi³osiernego  Serca  Jego,   i   mimo,   ¿e   ona   jest   tylko   j e d n a   w   swoim  odwiecznym 
powo³aniu,   ale   przecie¿  ona  bojaŸliwa  nie  jest,   bo  oparta  jest  o  ska³ê  Jego,  a  poza  tym 
dusza  jej  jest  w  Nim  i  z  Nim,  tak¿e  nie  licz¹  siê  nierównomierne  si³y  w  jej misji, ¿e ona 
przeciwstawia  siê  olbrzymim  si³om  politycznym,   które   neguj¹  istnienie  duchowego  œwiata 
i  promuj¹  wywrotowy  styl  ¿ycia,   czego  dowodem  s¹  zmasowane  kampanie  propagandowe 
na   rzecz   ateistycznego   œwiata    czy    te¿   mordowanie   nienarodzonych   dzieci,   popieranie
 z w i¹zków   tej   samej   p³ci, ...,   i   deformowanie   sumieñ,  które  nie  potrafi³yby  ju¿  odró¿niæ 
dobra  od  z³a.   Najcierpliwszy  Nauczyciel Niebieski niejednokrotnie wyrywa³ mnie ze szponów
szatana,   abym   poprzez   Sakrament   Pokuty   i  Eucharystii  w  wolnoœci  Jego  mog³a  kroczyæ
drog¹  dobra  i  prawdy  do  wiekuistej  œwiat³oœci,  aby  dusza  moja  mog³a  radowaæ siê  chwa³¹ 
wiecznego  zmartwychwstania  Jego  w  umi³owanej  OjczyŸnie  Jego.

Jedyny   Bóg   w  Trzech  Osobach  -  Ojcu   Przedwiecznym,   Synu   i   Duchu  Œwiêtym 
pomaga  mi  w  odwadze  Swej  wype³niæ  jak  najm¹drzej  Dzie³o  Swe,  które  przecie¿  w  ca³ej
pe³ni  uzale¿nione  jest  tylko  od  Niego,   bo  On  tylko  wprowadza  duszê  m¹  w  nadnaturalne
Boskoœci  Swe,   które  nie  podlegaj¹  ¿adnym  formom,  ani  te¿  pojêciom,  a  ja  jednak  muszê
to   jakoœ   wszystko   umiejêtnie   uj¹æ   chocia¿  w  ogólnych  zarysach,   aby  w  prawdzie  Jego
dosiêgn¹æ  grzeszne  dzieci  Jego.  Wódz  Niebieski da³ mi Ducha Swego, abym za pomoc¹ Jego, 
Pisma  Œwiêtego  i  z  pomoc¹ te¿  dzie³ ascetyczno - mistycznych opracowa³a naukowo duchowe 
Dzie³o  Jego,  które  znajduje  siê  w  nad  wszelkim  poznaniem,   bo   przecie¿   w   niepojêtych, 
najczystszych  i  najjaœniejszych  zdrojach  Jego. 

Boski  Oblubieniec  wiele  lat  pracowa³  nad  przemian¹  duszy  mej,  tak¿e  przesz³a ona 
rzetelny   proces   rzeczywistej   przemiany  w  Bogu,   i   kiedy  we  œnie  ona  opuszcza  w  Panu
swym  cia³o,  to  momentalnie  wchodzi  ona  w  widzialn¹  nadprzyrodzon¹  wiedzê, któr¹ widzi 
ona  oczyma  swymi,  a  tajemnice  Niebios  pojmuje  rozumem  Samego  Boga.  W  pocz¹tkowej 
fazie  mojej  duchowej  wêdrówki  dusza  ma  wiele razy by³a w stanie przeolbrzymiej niewiedzy
w   ciemnych   nocach  wiary,  ale  z  woli  Bo¿ej  w  mistycznych  nocach  po  opuszczeniu  cia³a 
wchodzi  ona  w  Bogu  w  niepoznawalne  prawdy  przez  rozum,  które  mieszcz¹ siê za zas³on¹ 
progu  œmiertelnego.  Dusza  ma  ju¿  dawno  zosta³a  przebudzona  jedynie do ¿ycia duchowego, 
i  poprzez  b³ogie  ³aski  Bo¿e  nieustannie  pobudzana  jest  ona  do  coraz  wiêkszego mi³owania
Boskiego  Oblubieñca,   dziêki   któremu   widzi  oczyma  swymi  rzeczywistoœæ  niewidzialnego 
œwiata,  kiedy  znajduje  siê  ona  w  zaœwiatach.

Gdy  np.  dusza  ma  przebywa  w  mi³osnych  ciemnoœciach nocy ciemnej, to ona zawsze 
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jest  nad  wyraz  wyciszona  w  Panu  swym  i  ona  od  razu  pojmuje  w  Nim,   ¿e   znajduje  siê 
w  m¹droœci,  potêdze  i  chwale  Jego,  tak¿e  w  wolnoœci  Jego  wch³ania ona niepojêtoœci Jego, 
i  mimo,  ¿e  to  jeszcze  nie  s¹  jasnoœci  nad  jasnoœciami,  ale  przecie¿  wówczas ona nie myœli 
o  tym,  tylko  zafascynowana  jest  tym,  co  j¹  otacza  i  to  jej  zupe³nie  wystarcza. Za progiem 
wiecznej  œmiertelnoœci  w  b³ogich  ciemnoœciach  dusza moja zawsze bardzo dok³adnie widzia³a 
wszystkie  dusze,   które   zjawia³y   siê   przy   niej,  jak  i  Pana  swego,  który  swoim  blaskiem 
rozœwietla³  te  mi³osne  ciemnoœci,  dlatego  te¿ dusze w tych upojnych ciemnoœciach przepojone 
pokojem  i  moc¹  Najœwiêtszego  w sposób  niewymowny  raduj¹  siê  ka¿d¹  chwil¹ wiecznoœci.

Najwiêksze    uderzenia    duchowe    dla   duszy   mej   s¹   wówczas,   gdy   z   upojnych 
mistycznych  nocy,  które  znajduj¹  siê  za  progiem ¿ycia œmiertelnego, wraca ona do cielesnego 
wiêzienia,    które    znajduje    siê   w   ziemskim,    diabelskim    piekle,   i   to    zderzenie    jest 
n i e s a m o w i c i e     b o l e s n e,     bo     w    przeci¹gu    paru    sekund     dusza     ma    musi 
przetransportowaæ   siê   do   zupe³nie   innej   rzeczywistoœci,   która   nad   wyraz  mêczy  j¹,  bo
wówczas   ona  jest  zdana  jedynie  na  chore  cia³o  me,  któremu  daje  ¿ycie,   tak¿e   musi  ona 
te¿   odbieraæ  udrêki  i  najprzeró¿niejsze  choroby  cielesnego  wiêzienia,  w  którym  przebywa. 
Dusza    ma    nie    mo¿e    doczekaæ    siê   tej   chwili,   kiedy   wiecznie   bêdzie   radowaæ   siê
w   najukochañszym   Oblubieñcu    Niebieskim,   i   gdy   ona   wraca   z   tych   krótkotrwa³ych
duchowych  wêdrówek,   które  znajduj¹  siê  w  mistycznym  œwiecie,   to   niewyra¿alnie  cierpi,
bo  obdarta  jest  ona  ze  wszystkiego,  co  nadprzyrodzone,   dlatego   te¿  czeka  ona  cierpliwie 
do  nastêpnej  ³aski  Bo¿ej,  która  nieco  wzmocni  j¹  w  tak  trudnym  powo³aniu  Bo¿ym.

Na  mojej  drodze  duchowej  mam  wiele  cierpieñ,  ale  jeszcze  wiêcej  s³odyczy  Bo¿ej,
i   najukochañszy   Oblubieniec,   kiedy  widzi  córkê  Sw¹  zbyt  bardzo  cierpi¹c¹,  to  na  trochê
os³adza  jej  czas,   aby  nie  zniechêci³a  siê  ona  w  tak  trudnym  powo³aniu  swym.   Dusza  ma 
nic  nie  jest  warta  i  na  nic  nie  zas³uguje,   ale   dziêki  Oblubieñcowi  Niebieskiemu  jest  ona
wszystkim,   bo   On  przemienia  j¹  w  Siebie,   i   w   zjednoczeniu  stanowi¹   j e d n o œ æ,   tak 
jak   Trójca   Œwiêta   jest   jedyn¹  nierozerwaln¹  jednoœci¹.  Gdy  dusza  ma  opuszcza  w  Bogu
cia³o   i   znajduje   siê   za   progiem   œmiertelnoœci,   to    ona    nie    mo¿e    poznaæ   dog³êbnie 
niezg³êbionych,  wiecznych  tajemnic  Jego,   bo  ona  opuszcza  tê  zas³onê  w  Bogu  jedynie  na 
czas  okreœlony,  tak¿e  ona  poznaje  jedynie  niewielki  r¹bek  tajemnic Królestwa Niebieskiego, 
dlatego  te¿  œpieszno  jej,  aby  mog³a  ona  ju¿  wiecznie  obcowaæ  z  Oblubieñcem  Swym.

K  W  zmys³owym,  skoñczonym,  doczesnym  œwiecie  faryzeusze  szalej¹,  tak  jakby ta 
rozpusta  mia³aby  trwaæ  wiecznie,   ale   kiedy   ich   dusze   przekrocz¹  próg  œmiertelnoœci,  to
wówczas   koñczy  siê  ich  diabelska  radoœæ  i  zaczyna  siê   niewypowiedziana   wieczna  mêka 
wœród   najgorszych   i   cuchn¹cych   ciemnoœci,  i   je¿eli   cokolwiek   widz¹   one,   to   jedynie
przeokropne  szczury  chodz¹ce  po  nich  i  rozrywaj¹ce  ich  cz³onki,  które i tak nigdy rozerwaæ 
siê  nie dadz¹,  bo  narastaj¹  nowe,  a  je¿eli  chodzi  o  g³os,  to  jedynie  s³ysz¹  one  jêki i wycie 
swe   oraz   potêpionych  dusz,  które  znajduj¹  siê  obok  nich,   co  niejednokrotnie  widzia³a  to 
wszystko  dusza  ma,  kiedy  we  œnie  opuszcza³a  ona  w  Bogu  cia³o. 

To  w³asne  piek³o  czarnych,   potêpionych   owiec   jest   wewn¹trz   ich   dusz  jak  i  na 
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zewn¹trz,   gdzie   obok   miliony  dusz  wyje  z  niekoñcz¹cego  siê   bólu,  a  niesamowity  sw¹d 
palonych   ich   dusz,   szczurów   i   najokropniejszego   robactwa   rozchodzi   siê   wokó³  nich, 
a  poza  tym  od  czasu  do  czasu  widz¹  one   jedynie   przeokropne   szczury,   które   napawaj¹ 
ich  jeszcze  gorsz¹  okropnoœci¹,   co  wszystko  to  niejednokrotnie  widzia³a  dusza  ma,   kiedy 
w  mistycznych  snach   opuszcza³a   ona   cia³o  i  by³a  w  Bogu  w  tym  piekle,   aby   mog³a  to 
naocznie   zobaczyæ,   i   ¿ebym   mog³a  te  nieopisywalne  okropnoœci  przekazaæ  na  przestrogê 
wszystkim  duszom,  które  id¹  na  potêpienie  wieczne.

Wiadomo,  ¿e  potêpione  dusze  nigdy  nie  strasz¹  ludzi,  ani  te¿  nie  materializuj¹  siê, 
bo  one  konaj¹  w  wiecznym  ogniu,  który  nigdy  nie zgaœnie, natomiast dusze z czyœæca mêcz¹
siê  w  niewidzialnej  zmiennoœci  i  ci¹gle  trwaj¹  w  zasiêgu  naszym,   jedynie  tylko  modlitwy 
nasze  pomagaj¹  im  uzyskaæ  spokój  ich ducha, i dziêki tym ofiarnym modlitwom one uzyskuj¹ 
wy¿szy  stopieñ  niepojêtej  drabiny  doskona³oœci,  która  jest  przewidziana  na  ca³y  czyœciec.

Z   ca³¹  pewnoœci¹  mogê  w  Bogu  stwierdziæ,   ¿e   nikt  tak  czêsto  nie  widzia³  piek³a 
jak  dusza  ma,  kiedy  we  œnie  opuszcza³a  ona  w  Bogu  czasoprzestrzeñ,   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  moj¹  miêdzy  innymi  przekracza³a  tê  niepojêt¹  zas³onê  œmiertelnoœci  dusza 
M a r t y   R o b i n.  Na  mojej  drodze  krzy¿owej  ¿yjê  na  pograniczu  2 - ch  przeciwstawnych 
œwiatów,  i  raz  ¿yjê  w  ziemskim  piekle,  które  zewsz¹d  otacza cia³o me i duszê m¹,  a  innym
razem  ¿yjê  w  rzeczywistoœci  nadprzyrodzonego  œwiata,  gdzie  dostêp  ma  jedynie  dusza ma, 
która  we  œnie  opuszcza  w  Bogu  cia³o,  i kiedy wraca ona z upojnych wêdrówek do cielesnego
wiêzienia,  to  niejednokrotnie  czuje  siê  ona  tak  jak  potêpione  dusze, które niepojêcie cierpi¹ 
w  piekle.  

Na   mej   drodze   na   duchow¹   Górê   Karmel   pozna³am  wszystkie  dzie³a  mistyczne
wszystkich  Mistyków,  jak  i  wielu  Œwiêtych,   ale   nigdzie   nie   wyczyta³am,   ¿eby   ktoœ  tak 
czêsto  widzia³  diab³a  czy  piek³o  jak  dusza  ma,  i  powiem  jedno,   ¿eby   ktoœ  chocia¿  jeden 
raz  widzia³  to,  co  dusza  ma,  to  od  razu  wszed³by  na  drogê  œwiêtoœci,   która  prowadzi  do 
zbawienia.  Z  woli  Bo¿ej  dusza  ma  w  mistycznych  nocach   po   opuszczeniu   cia³a  lewituje 
w  Bogu  pomiêdzy  piek³em  i  Niebem,  i  nigdy  nie  mo¿e  byæ  ona  pewna  swego  zbawienia, 
bo   przecie¿   je¿eli   ktoœ   ¿yje   w   œwiêtoœci,   to   nie   znaczy,  ¿e  zostaje  Œwiêty,  a  poni¿ej
podam  chocia¿  dwa przyk³ady mego kontaktu z szatanem, które spisa³am ze swoich duchowych
ksi¹¿ek. 

13 kwietnia  2008 roku  dusza  ma  po  opuszczeniu  w  Bogu  cia³a  spotka³a siê  twarz¹ 
w   twarz  z  przeokropnym diab³em, który czeka³ na ni¹ u wrót piek³a i diabelsk¹ rêk¹ serdecznie
zaprasza³  j¹,  aby  wesz³a  ona  do  cmentarza  potêpionych  dusz.  Ten  diabe³  siedzia³  na ³awce 
utkanej   z   czarnego   dymu,   z   której   ocieka³a  bordowa  krew  potêpionych  dusz,  i  swoimi 
diabelskimi  rêkoma  nieustannie  wymachiwa³  i  ci¹gle  pokazywa³  duszy  mej  bramê,  z której
wygl¹da³y  szczury  i  bucha³  œmierdz¹cy  dym.  W ówczesnym momencie dusza ma zrozumia³a, 
¿e  ma  do  czynienia  z  samym Lucyperem i by³a tak przera¿ona t¹ sytuacj¹, ¿e myœla³a, ¿e w tej 
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piekielnej  otch³ani  zostanie  na  ca³¹ wiecznoœæ. W tym wielkim zdaniu siê na wszechmog¹cego 
Boga  dusza  ma  oczyma  swymi  widzia³a  niewidzialny  œwiat, w którym przebywa³a ona,  oraz 
œwiat   widzialny   zamieszka³y   przez   owce   materialne,    i   to   przeskakiwanie   rzeczywistej
widzialnoœci  duchowego  i  zmiennego  œwiata  przez  parê  chwil  z³¹czy³o  siê,  ¿e  by³ wyraŸny 
widok,   gdzie   znajduje   siê   to   p i e k ³ o,   czyli   dusza  ma  w  ca³ej  pe³ni  zobaczy³a  bramy 
piek³a,  jak  i  du¿y  skrawek  tego  potêpionego  miejsca  ( {  jeszcze  mam  jedno zdanie wa¿ne
do  przekazania  z  tej  ³aski,  gdzie  to  piek³o  znajduje  siê ?,   ale   coœ   mnie   wzbrania,  abym
obecnie   tak   otwarcie  nie   pisa³a  o  tym,  tym  bardziej,  ¿e  ten  list  uka¿e  siê  na mej stronie
internetowej,  tak¿e  mo¿e  z  czasem  przeka¿ê  to,   oczywiœcie   je¿eli   bêdzie  taka  wola  Pana
mego).  Stopniowo  ods³aniam  tajemnice  Nieœmiertelnego,  i  od pierwszych chwil istnienia mej 
strony  interetowej  przecie¿  nikt nie podejrzewa³, ¿e a¿ tak wielkie sprawy mam do przekazania 
dla  ca³ego  zniewolonego  œwiata,  który  za  ojca  ma  diab³a  i  spe³nia po¿¹dania jego  (J 8, 44). 

8   lutego  2012  roku   po   pó³nocy  dusza  ma  opuœci³a   w   Bogu  cia³o  i  znalaz³a  siê 
ona   w   piekielnych   sferach   samego   piek³a   widz¹c   ogrom   dusz,    które    p a l i ³ y    s i ê
we  w³asnych  potêpionych,  astralnych cia³ach, ¿e ich widok napawa³ j¹ niewyobra¿alnym bólem
i  obrzydzeniem,  i  ona  myœla³a,  ¿e  do  koñca  œwiata  bêdzie  przebywa³a w tym potêpieñczym
piekle,   i   zaczê³a  ona  bardzo  ³kaæ  jednoczeœnie  prosz¹c  Umi³owanego,   ¿eby  wyratowa³  j¹ 
z  tego  pada³u,  ale  widocznie  ta  piekielna  gehenna  trochê  musia³a  potrwaæ,  aby  ona  po raz 
kolejny  mog³a  zapamiêtaæ  sobie  jak  cierpi¹  potêpione dusze w tzw. diabelskim raju, o którym 
re¿imy  lewacko - liberalne  nie  maj¹ ¿adnego pojêcia, jedynie tylko przekazuj¹ stwory ze swojej 
wyimaginowanej  wyobraŸni,  aby  móc  bezkarnie  czyniæ  z³o  w  tej obecnej kulturze k³amstwa 
i  œmierci.  Gdy  dusza  ma  wraca³a  do  cia³a,  to  w  tym  momencie,  gdy  ona  ju¿ wkracza³a do 
swych  cielesnych,  tymczasowych  krat,   to  uczu³am  dosyæ  silne  uk³ucie  po³¹czone  z  lekkim 
uderzeniem  w  czubek  swej  g³owy  i  póŸniej,  dos³ownie  w  u³amku  sekundy  poczu³am jakby 
pr¹d  przebieg  przez  wszystkie  cz³onki  cia³a  mego,   i  w³aœnie  w  tym  momencie  nad  g³ow¹ 
sw¹   us³ysza³am   wyraŸny   g³os   duszy   Mamy  mej,  która  rzek³a:  ¡ Ania,  ju¿  jest  wszystko 
dobrze ¢,   i   równie¿   us³ysza³am  g³os  duszy  Taty  swego,  która  powtórzy³a  te  same  s³owa,
co  dusza  Mamy  mej,   i   mimo,  ¿e  ich  nie  widzia³am,   ale   czu³am,   ¿e  one  s¹  przy  mnie, 
tak¿e   tu¿  przy  budzeniu  i  po  przebudzeniu  siê  mia³am  do  czynienia  z  krótkotrwa³¹  wizj¹ 
umys³ow¹.  Dusze  moich  Rodziców  pomog³y  doœæ  mi  do  siebie  po  tak okropnej ³asce, któr¹ 
przecie¿   mia³am   z   woli   Mistrza   Niebieskiego,   abym   od   czasu   do   czasu   wspomina³a 
o   diabelskim   ksiêciu,   tj.  diable,   w   którego   tak   wielu   nie   wierzy,   bo  myœl¹,  ¿e  ¿ycia 
duchowego  nie  ma,  a  je¿eli  jest,  to  jest  to  jedynie  raj  dla  popleczników  szatana. 

Ciemiê¿cy   tego   œwiata   nie   trwaj¹cy   w   nauce   Pana  naszego  ( 2 J  9 ),   wiadomo, 
¿e  postêpuj¹  wed³ug  w³asnych  po¿¹dliwoœci  ( Jud  18 ),   tak¿e  oni  nigdy  nie  pojmuj¹  tego, 
co  jest  z  Ducha  Œwiêtego  (1 Kor 2, 14),  i  trzeba naprawdê wielkich nadprzyrodzonoœci, które 
wkraczaj¹  w  przemijaj¹ce  doczesnoœci,  aby  ci  najzatwardzialsi  grzesznicy  zawrócili ze swej 
potêpieñczej  drogi.  Prominenci  tego œwiata w duchu fa³szu usprawiedliwiaj¹, albo te¿ pomijaj¹ 
ogrom  nadu¿yæ  (korupcja)  we  wszystkich  dziedzinach  ¿ycia spo³ecznego i prywatnego, tak¿e 
nie  zale¿y  im  na  owcach  Pana  naszego  (J 10, 13),  które  cierpi¹  w  Imiê  Jego,  bo  dla  nich 
liczy  siê  tylko  ich  zysk  oraz  nicoœæ  nad  nicoœciami  w  tym  zmiennym  pielgrzymowaniu
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S z a n o w n o   E m i n e n c j o,   obieca³am   w   ostatnim   liœcie,    ¿e   napiszê   trochê
o  duszach  potêpionych  i  dotrzyma³am  tego  s³owa, tak¿e w nastêpnych listach bêdê wyjawia³a
wiêcej  tajemnic  z  tego  diabelskiego  królestwa,  bo  wiêcej  ju¿  nie mogê, tym bardziej, ¿e jak
piszê  o  tych  niewyobra¿alnych  okropnoœciach  to  cierpi  zarówno  serce  me,  jak  i  dusza ma,
a  przy  okazji  to  i  wszystkie  cz³onki  cia³a  mego. 

K  Napiszê  tutaj  bardzo  wa¿n¹  uwagê  dla  osób,  które  decyduj¹  siê  na samobójstwo 
w  wyniku  ciê¿kiej  choroby,  ¿e  musz¹  one  o  tym wiedzieæ,  ¿e w czyœæcu czekaj¹ ich jeszcze 
wiêksze   mêki  spowodowane  tym  diabelskim  uczynkiem,  i  te  mêki  s¹  prawie,   ¿e  wieczne 
tj.  a¿  do  skoñczenia  œwiata,  bo  dusze  te  nie  przemieszczaj¹  siê,  tylko s¹ w jednym miejscu 
jakby  wkorzenione  w  t¹  najgorsz¹  ciemnoœæ,   która   otacza  ich  zewsz¹d,   jak  to  dusza  ma 
widzia³a  oczyma  swymi  i  zrozumia³a  w  Bogu,  kiedy  ona  by³a  tam,   gdy  opuœci³a  w  Panu
swym  czasoprzestrzeñ  podczas  snu.  Z  tego wynika bardzo m¹dry wniosek, ¿e osoby cierpi¹ce, 
które  w  doczesnoœci by³y w jednym miejscu jakby przygwo¿d¿one do ³ó¿ka,  poprzez  eutanazjê 
w  przysz³ym  ¿yciu  zapracowa³y  dla  dusz swych podobn¹ sytuacjê, ale bez porównania gorsz¹, 
bo  mimo,   ¿e  one  s¹  w  bezruchu,   to   jeszcze   nie   dochodz¹   tam   promienie   Bo¿e.   Bez
porównania  lepiej  jest  pocierpieæ  w  ziemskim  padole  cierpieñ,  które s¹ skoñczone, i w ¿yciu 
wiecznym   byæ   zbawionym,   ni¿   skracaæ   sobie   ¿ycie,  co  jest  morderstwem,  i  poprzez  tê
diabelsk¹  decyzjê  cierpieæ  jeszcze  wiêksze  mêki  w  czyœæcu,   które   ma³o   co  ró¿ni¹  siê  od 
mêk  potêpionych  dusz.

Na  mej  duchowej  drodze  zauwa¿y³am,  ¿e pewnych rzeczy nie mogê przekazywaæ, byæ 
mo¿e,  ¿e  przeka¿ê  je  z  czasem,  gdy  taka  bêdzie  wola  Bo¿a,  to  tak jak kiedyœ przystêpuj¹c 
do  pisania  Dzie³a  Bo¿ego  pisa³am  w  nawiasie  “ szyfr  dla  mnie ”,  bo  w  ówczesnym  czasie 
mia³am   zabronione   tak   od   razu   przekazywaæ   rzeczy  z  nie  z  tego  œwiata,  które  mia³am 
nadzwyczaj  czêsto,  zreszt¹  tak  jak  i  obecnie,  tylko  poprzednio  mia³am  zupe³nie  inne  ³aski 
od  Pana  naszego,  który  nieustannie  prowadzi  mnie  w  Sobie.

Minê³o  sporo  czasu  zanim  zaczê³am  odkrywaæ  sprawy  Bo¿e zaszyfrowane w tamtym 
czasie,   tak  i  obecnie  jest  trochê  spraw  Bo¿ych,   które  zabiorê  do  grobu,   bo  ja  nie  mogê 
przekazywaæ  wszystkiego,  co  mo¿e  byæ  pojête  dopiero  przez  duszê,  która  ju¿  przekroczy³a 
próg  œmiertelnoœci  na  ca³¹  wiecznoœæ,  a  to,  ¿e  nie  mogê  przekazywaæ  wszystkiego,  to  by³ 
jeden  przyk³ad  podany  w  moich  mistycznych  ksi¹¿kach,  podczas  którego poda³am nazwisko 
duszy  potêpionej  i  duszy  w  czyœæcu  cierpi¹cej,   to  póŸniej  Boski  Odkupiciel  ukara³  duszê 
m¹,  która  przybra³a  g³owê  psa  w  mistycznej  nocy,   i   przez   parê   dni   nie  mia³a  ona  ³ask 
Jego,   czyli   mówi¹c   jêzykiem  potocznym  nie  mogê  wszystkiego  wyszczekaæ  jak  ten  pies, 
st¹d  ta  g³owa  psa  w  duchowej  scenerii.   Od   tej   pouczaj¹cej   ³aski   nigdy   ju¿   nie  podajê 
¿adnego   nazwiska   duszy   potêpionej   czy   w   czyœæcu   cierpi¹cej,   tylko  piszê  ogólnie,  ale 
za  spraw¹  Boskiego  Oblubieñca  swego  zrozumia³am, ¿e mo¿na mi jedynie podawaæ nazwiska 
ludzi  ¿yj¹cych,  w  których  jest  piek³o  w  g³êbi  duszy,  aby  uchroniæ  ich  dusze od wiecznego 
potêpienia. 

Jako  córka  Trójjedynego  Boga  jestem  g³êbokiej  wiary,  bo  z  woli  Bo¿ej  pocz¹wszy 
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od  dzieciñstwa  wielokrotnie  widzia³am  niepojête  sprawy  Opatrznoœci Bo¿ej z niewidzialnego
œwiata,  o  których  zwykli  œmiertelnicy  nie  maj¹  pojêcia,  a  obecnie  dusza  ma opuszcza cia³o 
i    b e z    w i a r y   oczyma  swymi  widzi  ona  realn¹,  mi³osn¹  rzeczywistoœæ  nieskoñczonego 
œwiata,  które  zaczyna  siê  z  chwil¹  przekroczenia  progu  œmiertelnoœci.

Z  woli  Bo¿ej  przechodzê   przez  b³ogos³awion¹  charyzmatyczn¹  wiarê  p³odnoœci,  bo
przecie¿  wszystkie  ³aski  jakie  otrzymujê   od   Kap³ana   Niebieskiego  maj¹  charyzmatyczny 
charakter,   tak¿e  w  tym  niepojêtym  charyzmacie  przedziwnej  s³odyczy  i  rozkoszy  wszystko 
czyniê   na   Chwa³ê  Bo¿¹.   Wszystko   mogê   zdzia³aæ   w   Chrystusie,  bo  On  bardzo  dobrze 
wyæwiczy³  mnie  wewnêtrznie,   abym   mog³a   wyjœæ  na  zewnêtrzny  zdemoralizowany  œwiat, 
dlatego  te¿  wszystko  nazywam  w  Nim  po  imieniu  i  nie  pozwolê, aby zwyciê¿y³o k³amstwo 
i pogardzanie ludŸmi, którzy chroni¹ ¿ycie. Jako przybrana córka w Jezusie Chrystusie chroniona 
jestem  przez  tarczê  wiary,   za   pomoc¹  której  dusza  ma  przesz³a  do  najtajniejszych  g³êbin 
Bo¿ych,  i  obecnie  dosyæ  czêsto  znajduje  siê  ona  w Bogu  w  duchowym  œwiecie,  który  jest 
niewidzialny  dla  naszych  zmys³ów.  Dusza  ma  niezmiernie  têskni  za  Boskim  Oblubieñcem, 
który  ju¿  wielokrotnie  wprowadzi³  j¹  w  niepojête  g³êbiny  Swe,   które  rozprzestrzenione  s¹
w  wieczystej  ciszy,  która  przenikniêta  jest  na  wskroœ  niebiañsk¹  œwiat³oœci¹.

Jako  córka  Trójjedynego  Boga   chodzê   wed³ug  przykazañ  Jego  po  niewidzialnych
drogach   Jego,   tak¿e  w  ka¿dej  sekundzie  pragnê  posiadaæ  tylko  Jego,   dlatego   te¿   ca³ym
sercem  swym,  jak  i  ca³¹  dusz¹  sw¹  nieprzerwanie  szukam  Jego, aby w g³êbokim, mi³osnym 
spokoju  móc  syciæ  siê  nadnaturalnymi ¿ywotnoœciami Jego. Zbawiciel w samotnoœci prowadzi 
duszê  m¹   do   ogrodów   oliwnych   Ojczyzny   Swej,   bo   przecie¿   On   bardzo   dobrze  wie, 
¿e   ona   pragnie   p³on¹æ   nienasycon¹   mi³oœci¹   Jego   w   wiecznym   zjednoczeniu   z   Nim.
Zanim  dusza  moja  przez  Chrystusa  Pana  naszego   po¿egna   ten   przemijaj¹cy   œwiat   pe³en 
zgryzoty  i  grzechów,   to   ona   musi  byæ  bardziej  podniesiona  do  doskona³oœci  Pana swego, 
który   coraz   intensywniej   uduchawia   j¹   w   Sobie,   aby   mog³a   ona   od   czasu   do  czasu 
wytchn¹æ  w  Nim  i  rozkoszowaæ  siê  niepojêt¹  mi³oœci¹  Jego.  Poprzez  Matkê  Bo¿¹,  Maryjê 
dusza   moja   zosta³a   doprowadzona   w   bezpoœredni   kontakt   z   Jej  umi³owanym,  jedynym 
Synem,  Jezusem  Chrystusem,  który  dosyæ  czêsto  Swoimi mistycznymi dotkniêciami przenika 
duszê  m¹  na  wskroœ,  dlatego  te¿  nabiera  ona  mocy  Jego  i  przenika  w Nim tajemnice Jego.

Dziêki   Opatrznoœci   Bo¿ej  chodzê  w  œwiat³oœci  Bo¿ej  i  godnie  realizujê  odwieczne
powo³anie,  aby  mog³y  wype³niæ  siê  wyroki  Bo¿e,   które   przypadaj¹  na  obecne  zniewolone
czasy,  aby zadoœæuczyniæ za grzechy œwiata.  Mój najukochañszy Przewodnik Niebieski odnowi³ 
ducha  Swego  w  duszy  mej,    aby   ona   w  bezgranicznej  wiernoœci,  mi³oœci  i  z  ca³kowitym 
oddaniem  przekazywa³a  œwiadectwo mi³oœci Jego.  Dusza ma dosyæ czêsto spotyka siê z Panem 
swym  w  twierdzy  duszy  swej,   tak¿e   nieustannie   wspó³dzia³a  ona  z  ³ask¹  Jego,  aby  móc 
wznieœæ  siê  w  wy¿sze  sfery  ¿ycia  duchowego.  W  dosyæ  czêstej  duchowej  agonii Chrystusa 
dusza  ma  zosta³a  w  szczególny  sposób  wysublimowana  na  wraŸliwoœæ  cierpienia  i mi³oœci, 
aby  wraz  z  Ukrzy¿owanym  by³a  ona  zdolna  unieœæ  brzemiê grzechów œwiata. Jestem wierna 
prawdzie   Bo¿ej,    dlatego    te¿    poprzez    mi³oœæ   przekazujê   umi³owan¹   prawdê   swojego 
odwiecznego  powo³ania,  które  ³¹czy  nadprzyrodzonoœæ  z  przemijaj¹c¹  doczesnoœci¹.
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Dusza  ma,  której  tak  daleko  do  œwiêtoœci,  z umi³owanej woli Najm¹drzejszego dosyæ 
czêsto  bywa  w  niepojêtym  skarbie  M¹droœci  Jego,  tak¿e  tylko  na  polecenie  Jego  wszystko
przekazujê  w  Imiê  Jego,   oczywiœcie   na   podstawie   przekazu   duszy   mej,   która   smakuje 
aromatyczne,    jak   i   bolesne   tajemnice   Pana  naszego,  który  tak  bardzo  cierpi  w  duszach
wszystkich  dzieci  Swych  pocz¹wszy  od  wielkich  masonów  tego  œwiata,  a  skoñczywszy  na
kap³anach.   Gdy  rano  wstajê  modlê  siê   do   Niebieskiego  Oblubieñca  swego  ca³ym  sercem
swym  i  dusz¹  m¹,  wys³awiaj¹c  Go swoimi s³owami, co jest pacierzem, bo On jedyny inspiruje 
mnie  w  Sobie  na  niewidzialnej  drodze  duchowej  do  wiecznego  Portu  Swego,   dlatego   te¿ 
jestem  szczêœliwa  tylko  w  Nim,  bo  On  ukocha³  duszê  m¹  niezniszczaln¹  mi³oœci¹  Sw¹.

W   œcis³ej   ³¹cznoœci   z   moim   najukochañszym,    sta³ym   Towarzyszem   Niebieskim
w  czystej  i  szczerej  mi³oœci  Jego  kocham  Dzie³o  Jego,  które  prowadzê,   bo   przecie¿  Ono 
dosiêga   nieskoñczone   i   niezg³êbione   sfery  Jego,   które   od   samej  wiecznoœci  zawarte  s¹ 
w   Nim,   tak¿e   nigdy   nie   cofnê   siê   z   mi³osnego   pola  walki,  które  duszê  moj¹  zawsze
zaprowadzi  w  objêcia  Boskiego  Oblubieñca.  Kap³an  Niebieski  odwiecznie  wybra³  mnie  do 
duchowego  Dzie³a  Swego,   dlatego   te¿    nie  zwa¿aj¹c  na  moj¹  nêdzê  i  moje  braki,  zni¿y³ 
siê  do  mnie,   abym  w  zaparciu  siê  siebie  nios³a  swój  krzy¿  z  Nim  i  w  Nim,  i  w  œwietle 
¿ycia  Jego  przekaza³a  orêdzie  Jego,  które  zawarte  jest  w  moich  mistycznych  ksi¹¿kach.

K  Szanowny  Ksiê¿e  Kardynale,   za   wstawiennictwem  Najœwiêtszej  Maryi  zawsze
Dziewicy,   która   jest   Królow¹   Korony   Polskiej,    przy   wspó³pracy   wszystkich   Œwiêtych 
zrealizowa³am w Panu naszym  pod  wzglêdem  pisemnym  swoje odwieczne powo³anie, dlatego 
te¿  najwy¿sza  ju¿  pora,  aby  przerwaæ  tê  nieludzk¹  ciszê i wszcz¹æ rzetelny proces badawczy
w  Kongregacji  Nauki  Wiary  w  sprawie  nadprzyrodzonej  misji  mej,  tak¿e  w  obecnej  dobie
czasu  nie  ma  ju¿  miejsca  na  g³oszenie  swych  w³asnych  koncepcji czy opinii, aby w dalszym
ci¹gu  nie  odpisywaæ  mi,   bo   przecie¿   ju¿  od  dawna  spe³niam  wszystkie  wymogi,  aby  do
tego   powo³ani   duchowni   zaczêli   duchem   Bo¿ym  wczytywaæ  siê   w   moje  duchowe  listy
i   duchowe   ksi¹¿ki   me,   które   maj¹   na   wzglêdzie   dobro   owiec   Kap³ana   Niebieskiego. 
W  razie  dalszego  bezdusznego  milczenia  od  Waszej  Eminencji,  która  jak  widaæ poprzez to 
milczenie  nad  wyraz  wyspecjalizowa³a  siê  w  nie  pasieniu,  a  dobijaniu  owiec Pana naszego, 
ponownie  napiszê  do  Waszej  Eminencji,  która  przecie¿  powinna  wiedzieæ,   ¿e  ¡  droga  do
Boga  z  ziemi  prowadzi  przez  ludzkie  serce ¢  ( Bp.  Alfons  Nossol ).  A m e n !

Na  rêce  Waszej  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   skierowanego   do   Ojca  Œwiêtego  Franciszka,  ponadto  list  z  Prokuratury
Generalnej  z  Warszawy,   i   gdy   tylko  otrzymam  dowód  nadania  wysy³ki  do  Watykanu,  to
wszystkie  te  listy  znajd¹  siê  równie¿  na  mej  stronie  internetowej.      

          Szczêœæ  Bo¿e !

               Anna  Aniela  Flak
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