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Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus !
Drogi Kardynale ! Z woli Pana naszego, Jezusa Chrystusa ju¿ w chwili urodzenia
by³am powo³ana do nadprzyrodzonej misji, co poni¿ej poprê to znakami czasu, które s¹
nie do obalenia przede wszystkich przez osoby niewierz¹ce, innych wiar czy te¿ sekt, tak¿e
moje odwieczne powo³anie przez wiele, wiele lat by³o realizowane w milczeniu i ukryciu
przez ca³y pontyfikat b³ogos³awionego Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II - go, i tak jak by³ czas
g³êbokiego milczenia, tak teraz z mi³osierdzia Umi³owanego przyszed³ czas mówienia, aby
mog³o dope³niæ siê Dzie³o Jego poprzez otwarcie przewodu badawczego w Kongregacji Nauki
Wiary zanim ono zostanie przekazane ca³emu grzesznemu œwiatu.
Duchowe Dzie³o S³owa Wcielonego, które prowadzê w Nim dalej jest realizowane
od samego pocz¹tku pontyfikatu Ojca Œwiêtego Benedykta XVI - go, czego dowodem jest,
¿e obecnie wysy³am ju¿ do Niego 20 - ty duchowy list, a poniewa¿ nikt wnikliwie nie
wczytuje siê w moje duchowe listy, dlatego te¿ jak do tej pory spotykam siê z niesamowit¹
biernoœci¹, która tak naprawdê to jest b³ogos³awieñstwem dla Dzie³a Umi³owanego, bo
mimo, ¿e ono jest ju¿ ukoñczone, ale ja je ci¹gle dopracowywa³am i ono sta³o siê bardziej
przejrzyste, tj. zrozumiane w odbiorze czyli owoc misji mej dojrzewa³ z ka¿d¹ duchow¹
przesy³k¹, aby móg³ on byæ jak najbardziej doskona³y na chwa³ê Niebios.
Niezwyk³oœæ mojej nadprzyrodzonej misji polega przede wszystkim na tym, ¿e podczas
snu dusza ma na czas okreœlony bardzo czêsto przekracza próg œmiertelnoœci, i wchodzi
ona w Bogu w tajemnice nieograniczone i nieskoñczone, które mog¹ ogl¹daæ jedynie
dusze w wiekuistych zaœwiatach, tak¿e póki jeszcze dusza ma nie spocznie w Panu na
wieczystych wczasach w wiekuistej wiecznoœci, to tê wyj¹tkow¹ misjê muszê przekazaæ,
aby grzeszników obudziæ do duchowego ¿ycia.
Dzie³o Pana mego wyros³o niespodziewanie, tym bardziej, ¿e ono jest ju¿ gotowe,
a ogrom widzialnych znaków czasu w nim, które potwierdzaj¹ istnienie niewidzialnego
Stwórcy oœwieci rozum m¹droœci¹ Pana naszego wszystkich czytaj¹cych i badaj¹cych go.
W Odwiecznym Planie ju¿ w chwili urodzenia zosta³am powo³ana nie tylko do
œwiadczenia niepojêtej niepojêtoœci nad pojêtoœciami za progiem wiecznej œmiertelnoœci,
któr¹ przekazujê na podstawie prze¿yæ duszy mej, ale równie¿ do poznania i ods³oniêcia
œwiatu tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, a przysz³o to na mnie niespodziewanie za spraw¹
Ducha Œwiêtego dopiero 24. 08. 1983 r. o godz. 11. 00, i to w tym samym dniu i miesi¹cu,
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II - ej wojny œwiatowej Sanktuarium Licheñskie i aresztowano proboszcza, i kiedy to te¿
24. 08. 1926 r. mój umi³owany Mistyk i Przewodnik duchowy Œwiêty Jan od Krzy¿a zosta³
og³oszony doktorem Koœcio³a Powszechnego przez Piusa 11 - go, który poprzez dzie³a
swe prowadzi duszê m¹ w Bogu do wiekuistego zbawienia. Tak na marginesie dodam,
¿e 24. 08. 1989 roku Tadeusz Mazowiecki zosta³ Premierem Polski, jako pierwszy
niekomunistyczny premier po wojnie.
Zanim przyst¹piê do wyjaœnienia bardzo istotnych i trudnych kwestii w Panu naszym,
to dodam, ¿e obecny nasz Ojciec Œwiêty urodzony 16 - go kwietnia 1927 r. pod wp³ywem
Ducha Œwiêtego wybra³ sobie imiê Benedykt 16 - ty, a przecie¿ na Stolicê Piotrow¹
16 - go paŸdziernika 1978 roku o godz. 16. 16 zosta³ wybrany B³ogos³awiony Jan Pawe³
II - gi, i ka¿dego te¿ 16 - go ka¿dego miesi¹ca modlimy siê za ten b³ogos³awiony wybór,
tak¿e poprzez ten czytelny i widzialny znak czasu niewidzialnego Stwórcy na mej ciernistej
i mi³osnej drodze œwiêtoœci od 6 - tej rocznicy œmierci s³ugi Bo¿ego Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego,
prowadzona by³am przez 16 lat przez mojego by³ego nad wyraz uduchowionego
sta³ego Spowiednika Œwiêtej Pamiêci ks. kanonika Henryka Œwierkowskiego, który 16 - go
stycznia 2003 r. w wieku 89 lat zasn¹³ w Bogu. Bêd¹c w klimacie mistycznej cyfry 16, to
dodam, ¿e z woli Pana naszego prawie przez 16 lat mieszka³am na Key West na Florydzie
w U. S. A., dok³adnie to od moich imienin tj. 26 lipca 1993 r. a¿ do moich 56 - ch urodzin
tj. do 30 marca 2009 roku.
W moim odwiecznym powo³aniu danym mi od Trójjedynego Boga najwiêcej œwiat³a
Bo¿ego czerpa³am z dzie³ mojego najukochañszego Mistyka, Œwiêtego Jana od Krzy¿a,
którego nauka bêdzie aktualna w ka¿dej epoce, i on jako mistyk, reformator, doktor
Koœcio³a Powszechnego, doktor nocy i doktor œwiat³a ( 3 razy doktor ) jest niezast¹piony
wœród ca³ej ziemskiej elity w wy³o¿eniu tak trudnych spraw nocy ciemnej wiary i ducha.
Z Œwiêty Jan od Krzy¿a w “ Drodze na Górê Karmel ” przedstawia 10 schodów
Bo¿ej Mi³oœci, tak Œw. Bernard i Œw. Tomasz, przy œcis³ym zachowaniu 10 - ciu przykazañ
Bo¿ych, aby móc osi¹gn¹æ w Bogu mistyczn¹ Górê Doskona³oœci, i jak on pisze, ¿e w tym
10 - tym czyli ostatnim stopniu tych tajemniczych schodów m i ³ o œ c i, bêd¹cy ju¿
niejako nie z tej ziemi, dusza ca³kowicie upodabnia siê do Boga, który jej bezpoœrednio
udziela siê, gdy ona przyszed³szy w tym ¿yciu na dziesi¹ty stopieñ mi³oœci
w y c h o d z i z c i a ³ a. tak¿e te dusze s¹ jednak nieliczne, które s¹ ostatecznie
oczyszczone przez tê mi³oœæ, nie przechodz¹c przez czyœciec, o czym bardzo dok³adnie
pisa³am na ten temat ju¿ w zeszycie nr. 2 D w ksi¹¿ce pt. : ¡ Dzie³o ascezy mistycznej
ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ¢, która sk³ada siê z 9 - ciu ksi¹g.
Dusza ma mimo, ¿e jest na ni¿szych szczeblach mistycznej Góry Doskona³oœci,
ale dziêki ³asce Pana naszego momentalnie podniesiona jest ona w Nim do samego szczytu
tej duchowej Góry i w y c h o d z i o n a z c i a ³ a, i w Nim lewituje w Przestworzach
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Gdy dusza jest w ciele, to poznanie pewnych, niepojêtych spraw Umi³owanego
za spraw¹ Jego jest w pewnym stopniu ograniczone czyli jest niepe³ne, nawet w wizjach
wyobra¿eniowych czy te¿ w umys³owych, co sama mogê to powiedzieæ na podstawie
prze¿yæ duszy mej, bo przecie¿ jest to doœwiadczenie bardzo krótkotrwa³e, natomiast, gdy
dusza ma jest w Panu mym p o z a c i a ³ e m, to ona nie ma ¿adnych tajemnic, bo ona
przebóstwiona w Ukochanego wszystko poznaje w Nim.
W moich duchowych ksi¹¿kach napisanych w Oblubieñcu Niebieskim, jak i w listach
skierowanych do duchowieñstwa pisa³am, ¿e tê sam¹ ³askê co obecnie ma dusza ma,
¿e podczas snu tak czêsto opuszcza ona w Bogu cia³o, mia³a te¿ œwiêtobliwa stygmatyczka
i mistyczka Marta Robin, która urodzi³a siê 13. 03. 1902 r., w tym samym miesi¹cu,
co ja ( ur. 30. 03. 1953 r.), i poprzez tê widzialn¹ cyfrê 3 jestem z ni¹ zwi¹zana, co
odwiecznie by³o zaplanowane, ¿e ona przetrze mi drogê w tak wielkim duchowym
powo³aniu, której tak niezwyk³e ¿ycie zaakceptowa³a Stolica Apostolska, ale dusza jej
jeszcze nie zosta³a wyniesiona na O³tarze, mimo, ¿e ona jest w Niebie.
Wszechpotê¿ny nieustannie nape³nia duszê moj¹ m¹droœci¹, blaskiem i mi³oœci¹
Sw¹ i mimo, ¿e ona jeszcze jest w ciele, to i tak od czasu do czasu oczywiœcie na czas
okreœlony podczas mistycznych nocy wyprowadzana jest ona w Bogu z cielesnych krat,
i wprowadzana w nieskoñczone wiekuiste wieki nadprzyrodzonej Ojczyzny Pana naszego.
K Drogi Kardynale, do Ojca Œwiêtego Benedykta XVI - go, ówczesnego Prefekta
Kongregacji Nauki Wiary kard. Williama Josepha Levady, jak i do innych wybranych
duchownych synów Pana naszego napisa³am ju¿ sporu listów ( wszystko nagrane jest na
za³¹czonych dyskietkach CD - R ), które s¹ bardzo dobrze udokumentowane, tym bardziej,
¿e poda³am te¿ sporo ³ask z mojej drogi œwiêtoœci, a ponadto 26 sierpnia 2011 r. wys³a³am
te¿ do poprzednika Waszej Eminencji ca³oœciow¹ dokumentacjê ( 250 dokumentów na 375
stron ), która potwierdza moje odwieczne powo³anie, tak¿e spe³niam ju¿ wszystkie wymogi,
aby by³ otworzony przewód nadprzyrodzonej misji mej, która skierowana jest dla ca³ego
zdeprawowanego œwiata.
Na obecnym etapie mej drogi doskona³oœci duchowe Dzie³o Boskiego Oblubieñca
przedstawione jest w 22 - ch mistycznych ksi¹¿kach pt.: ¡ Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia
tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ¢ ( 9 ksi¹g ), ¡ Œwiat³oœæ w ciemnoœci w rzeczywistoœci
nadprzyrodzonej ¢,
¡ Lewitacje duszy wybranej w niepojêtych sferach doczesnoœci
i nieskoñczonoœci ¢ ( 4 czêœci ) oraz ¡ ¯ycie mistyczne Anny Flak na ciernistej i mi³osnej
drodze œwiêtoœci ¢ ( 8 czêœci ), tak¿e w sumie sk³ada siê ono z 29 - ciu folderów, które
zawieraj¹ 341 podfolderów na 3623 strony, o ³¹cznej zawartoœci 131 MB. Dzie³o Kap³ana
Niebieskiego napisane jest w programie WordPerfect ’12 i obok ka¿dego folderu napisanego
w tym programie wszystko jest przegrane na program PDF, aby wszystkie foldery i podfoldery
otwiera³y siê bez problemu na wszystkich komputerach.
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prawie ca³y czas wychodzi poza czas i poza przestrzeñ, i gdy ona jest zjednoczona
z Ukochanym, to wiadomo, ¿e w takiej sytuacji nie dzia³a ³aska Jego, lecz On Sam, tak¿e
przeobra¿ona ona w Niego poznaje r¹bek najwznioœlejszych i najczystszych tajemnic wiekuistej
niepojêtoœci, które pozwalaj¹ poznaæ jej ogrom niezg³êbionej m¹droœci Nieœmiertelnego bez
wiary, bo przecie¿ ona wszystko widzi to naocznie w Panu swym.
Niesamowicie diabelskie pod³o¿e mam przygotowane na Boskie Dzie³o Pana mego,
który ju¿ jeden raz 25. 11. 1989 r. poprzez pojedynczy akt objawienia ods³oni³ duszy
mej wch³anianie bytów skoñczonych w niepojêtych sferach Jego czyli dotrzyma³ obietnicy
Swej danej duszy mej poprzez s³owa Swe: ¡ Córko Moja, Ja tobie ods³oniê tajemnicê
Trójk¹ta Bermudzkiego ¢, o czym pisa³am w zeszycie nr. 6 E,
a sta³o siê to w dniu imienin
mojej Babci Katarzyny Tañskiej, która po œmierci swej 23. 11. 1984 r. przepowiedzia³a mi
ca³e moje ¿ycie w proroczym œnie poprzez mistyczny Statek Bo¿y, w którym po stromych,
mistycznych schodach, prawie pod k¹tem prostym z wielkim trudem wspina³am siê do
wytyczonego celu Bo¿ego, który osi¹gnê³am, dlatego te¿ na swej drodze œwiêtoœci wspinam
siê w Oblubieñcu swym po szczeblach doskona³oœci, tak jak Jakub czy Anio³owie wspinali
siê po drabinie Bo¿ej do Nieba ( Rz 28, 12 ).
Po tym pojedynczym akcie objawienia tej przedziwnej tajemnicy Niebios, która
w œwiecie ziemskim nazwana jest tajemnic¹ Trójk¹ta Bermudzkiego by³am pewna, ¿e coœ
jeszcze wiêcej bêdzie ods³oniête duszy mej, ale widocznie tyle, co by³o ods³oniête jej, ma
wystarczyæ n a t e r a z, bo i tak dusza ma wiele widzia³a, gdy we œnie podczas mistycznej
nocy opuœci³a ona w Panu swym czasoprzestrzeñ, jedynie tylko nie by³a ona za t¹ zas³on¹
mgieln¹, gdzie te byty s¹ zawieszone, byæ mo¿e, gdy bêdzie ona w Niebie, to mo¿e
ona wkroczy tam, oczywiœcie, je¿eli bêdzie to zgodne z wol¹ Najœwiêtszego.
Wzglêdem ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego dokona³o siê wszystko to,
co odwiecznie by³o zaplanowane wzglêdem duszy mej, czyli wszystko dope³ni³o siê
w Chrystusie poprzez duszê m¹ wzglêdem ods³oniêcia tej niepojêtoœci Jego, która wkroczy³a
w ten upad³y, piekielny, ziemski œwiat.
Gdy z woli Nieœmiertelnego podjê³am siê poznaæ odwieczn¹ tajemnicê Jego, która
nazwana jest tajemnic¹ Trójk¹ta Bermudzkiego, to od razu wiedzia³am, ¿e dusza moja
musi wznieœæ siê w Panu swym ponad czas i przestrzeñ, aby przeobra¿ona w Niego mog³a
ona umys³em Jego poznaæ tê tajemnicê Jego, o czym pisa³am ju¿ na ten temat w swoich
pierwszych duchowych ksi¹¿kach, ale nie przypuszcza³am, ¿e podczas snów dusza ma
bêdzie a¿ tak czêsto opuszczaæ w Bogu cielesne wiêzienie.
Nauczyciel Niebieski ca³y czas przygotowywa³ duszê moj¹ do tak niezwyk³ych
i nieprawdopodobnych ³ask, dlatego te¿ przeprowadza³ j¹ przez nieprzeniknione ciemnoœci
Swe, które znajduj¹ siê w niedostêpnych œwiat³oœciach Jego, tak¿e poza cielesn¹ pow³ok¹
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Boski Oblubieniec œledzi ka¿dy mój krok w tej ciemnej nocy ducha, któr¹ przecie¿
wielokrotnie rozœwieca Sob¹, tak¿e duch duszy mej wyrywa siê z tych cielesnych krat
i kosztuje niepojêtoœci nad niepojêtoœciami, które przekraczaj¹ nasze umys³y, bo przecie¿
te nieskoñczonoœci Jego nie mieszcz¹ siê w ¿adne formy, ani te¿ pojêcia.
Na podstawie prze¿yæ duszy mej, która we œnie non - stop opuszcza w Panu swym
cia³o ods³oni³am œwiatu nie tylko tê przedziwn¹ tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego, dla
której poœwiêci³am prawie ca³e ¿ycie swe, ale równie¿ ods³oni³am r¹bek tajemnic, które
znajduj¹ siê za zas³on¹ progu œmiertelnego czyli przekaza³am duchowe sprawy Królestwa
Niebieskiego oraz piekielne sprawy ziemskiego pielgrzymowania poprzez które dochodzimy
do kresu doczesnego, aby dusze nasze mog³y przejœæ w bezkres i bezczas niepojêtych sfer
wszechobecnego, wszechwiedz¹cego i wszechmog¹cego Stwórcy.
Ojciec Przedwieczny wprowadzi³ dusz¹ m¹ w niepojête, nadprzyrodzone dobra Swe,
tak¿e ona wraz ze wszystkimi w³adzami swymi w zjednoczeniu mistycznym z Ukochanym
rozkoszuje siê duchowoœciami Jego, które pochodz¹ z Przybytku Jego. Wszechmocny córkê
Sw¹ wielokrotnie wprowadza nie tylko w niepojête tajemnice Swe, ale równie¿ w trans
ekstatycznego pisania w Imiê Jego, tak¿e w takich Boskich uniesieniach nie reaguje siê
na fizyczne bóle, które odczuwa siê, a momentami nawet zapomina siê o nich.
Gdy z woli Kap³ana Niebieskiego dusza wejdzie w niezmienne i niezmierne
tajemnice Jego owiane niepojêt¹ chwa³¹ Jego, to ona na wskroœ przesi¹kniêta jest mi³oœci¹
Jego, co mogê to powiedzieæ na podstawie prze¿yæ duszy mej, tak¿e ona przemieniona
w Boskoœæ Ukochanego ¿yje tylko Nim i kontempluje Go mi³oœci¹ Jego, i samym
rozumem Jego pojmuje wszechobecnoœæ nieskoñczonego œwiata Jego, który nie ma koñca
w wielowymiarowym œwiecie Jego. Z nieskoñczonego mi³osierdzia Nieœmiertelnego dusza ma
rozpalona wiecznym ogniem Jego p³onie w Nim Samym, i dziêki temu mi³osnemu ogniowi
nabywa ona wielkiej mi³oœci Ukochanego, który non - stop orzeŸwia j¹ w Sobie, tak¿e ona
rozpalona t¹ niewymown¹ mi³oœci¹ z rozkosz¹ wchodzi w coraz wy¿sze sfery Jego, które
nie maj¹ koñca w nieskoñczonoœci Jego.
Sw¹ dojrza³oœæ duchow¹ zawdziêczam Panu swemu, który wyæwiczy³ dusz¹ m¹
w Sobie, dlatego w pe³nej gotowoœci Jego jestem zawsze gotowa do walki w Imiê Jego,
bo On umacnia mnie moc¹ Sw¹, tak¿e wszystko pokonam w Nim. Na podstawie prowadzenia
Dzie³a Boskiego Oblubieñca bardzo jasno widaæ, ¿e ja jestem bardzo aktywna i ca³y czas
pracujê w Winnicy Ukochanego w Imiê Jego, bo dusza ma nad wyraz rozmi³owana w Nim
pragnie zadowoliæ jedynie tylko Jego i to we wszystkim dla dobra wszystkich grzesznych
dzieci Jego.
Nie pasujê do tej obecnej re¿imowej, totalitarnej, relatywistycznej dyktatury, która
zag³usza sumienia ludzkie, ale skoro z woli Pana mego mam uzdrowiæ tê wspó³czesn¹
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mog³a powaliæ wszystkich wrogów Jego, którzy postawili na rozpad moralny, spo³eczny
i najœwiêtszych wartoœci.
Realizacja mojej nadprzyrodzonej misji, do której odwiecznie zosta³a powo³ana
dusza ma zale¿y tylko i wy³¹cznie od Stwórcy, dlatego te¿ ¿adna istota ludzka nie jest
w stanie przeszkodziæ w wykonywaniu jej, bo przecie¿ nad wszystkim ma pieczê nasz
wszechpotê¿ny w³adca ca³ego Wszechœwiata, Jezus Chrystus, tak¿e dusza ma jedynie jako
narzêdzie w Rêkach Umi³owanego w mgielnej poœwiacie Jego toczy duchowy bój o duchowe
Dzie³o Jego, w którym tak umiejêtnie prowadzona jestem w Nim Samym ku zaskoczeniu
wszystkich duchownych synów Jego.
W b³ogos³awionej samotnoœci w samotni swej, która czasami zak³ócana jest przez
odg³osy grzesznego œwiata we wszystkim uciekam siê do Pana mego, który coraz bardziej
wprowadza duszê m¹ w bezmiar tajemnic Swych, które mo¿na poj¹æ jedynie poza czasem
i poza przestrzeni¹ i nigdy te¿, gdy ona jest w pow³oce cielesnej, bo one znajduj¹ siê
w wiekuistej wiecznoœci.
Moje odwieczne powo³anie, które realizujê w Chrystusie w Duchu Œwiêtym poprzez
Maryjê rozœwietlone jest licznymi œwiêtymi znakami czasu, które s¹ zwi¹zane z Rodzicami
Niebieskimi w powi¹zaniu ze Starym Testamentem, aby obroñcy k³amstw i œmierci, oprawcy
i masoni tego zniewolonego œwiata nie mieli jakiejkolwiek w¹tpliwoœci, co do mojej
nadprzyrodzonej misji.
Stwórca zaplanowa³ mnie ju¿ w chwili urodzenia do poznania i ods³oniêcia œwiatu
tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego i innych tajemnych miejsc na œwiecie, które zwi¹zane s¹
ze znikaniem bytów skoñczonych w nieskoñczonej przestrzeni Pana naszego, bo urodzi³am
w wielkanocny poniedzia³ek punktualnie o godz. 12. 00 w po³udnie w tym momencie, jak
nasz najukochañszy Pan Jezus by³ ju¿ zmartwychwsta³y i to 33 godziny.
Data mego urodzenia - 30. O3. 1953 rok
ù
ù
ù

3
3
3
3² ' 9, c y f r a 9 - êæ jest cyfr¹ Matki Bo¿ej czyli
niewidzialna Niepokalana zawarta jest g³ównie w znaku 9 ( lub te¿ 13 ), bo tylko poprzez
Maryjê mog³o dokonaæ siê ods³oniêcie tej nadprzyrodzonej tajemnicy Bo¿ej, do której
zosta³am odwiecznie powo³ana, bo Ona jest jedyn¹ poœredniczk¹ wszelkich ³ask Bo¿ych.
( Trójca Œwiêta ( Jeden Bóg w 3 Osobach ); Trójk¹t Bermudzki
Triduum Paschalne - Wielki Czwartek, Wielki Pi¹tek i Wielka Sobota, i
najwa¿niejszymi wydarzeniami w roku liturgicznym katolików. ; 3 g³ówne
Dzie³o Stworzenia, Odkupienia i Uœwiêcenia. ; Ojcowie Koœcio³a rozró¿niaj¹

( 3 boki );
te 3 dni s¹
dzie³a Bo¿e:
w tajemnicy

-7Wcielenia potrójne narodzenie Syna Bo¿ego: wieczne, historyczne i duchowe. ; ¡ Nowy
Testament przybli¿a nam Ducha Œwiêtego o wiele wyraŸniej. Nastêpuje jakby potrójne
rozdarcie Niebios i zst¹pienie Ducha na œwiat: pierwsze na Maryjê w chwili zwiastowania,
drugie na Jezusa podczas Chrztu w Jordanie, trzecie na Koœció³ w momencie zes³ania
Ducha Œwiêtego ¢ ( Ks. Wac³aw Œwierzawski ).
( 3 elementy sk³adaj¹ siê na S¹d Ostateczny: po pierwsze trzeba stan¹æ przed Sêdzi¹,
po wtóre, aby roztrz¹sano jego zas³ugi, po trzecie, aby otrzyma³ wyrok. ; 3 ostateczne
rzeczy cz³owieka: œmieræ, S¹d Bo¿y, Niebo albo piek³o. ; S¹ 3 postacie S³owa Bo¿ego:
1). S³owo Bo¿e Pisane; 2). Przepowiadane i 3). Wcielone ( S³owo Wcielone jest
najwy¿szym kryterium ). ; W Trójjedynym Bogu wszyscy staj¹ siê Jedno, i dziêki namaszczeniu
uczestniczymy w p o t r ó j n e j f u n k c j i: Chrystusa - Proroka, Kap³ana i Pasterza,
a Eucharystia i modlitwa liturgiczna Koœcio³a przybli¿aj¹ nam Jezusa Chrystusa w Jego
poszczególnych tajemnicach ( W. Œwierzawski ).
( 3 - ej Królowie oddali pok³on malutkiemu Panu Jezuskowi: Kacper, Melchior
i Baltazar. ; 3 dni Œwiêty Józef i Maryja szukali 12 - letniego Pana Jezusa ( 12 Aposto³ów,
urodzi³am siê o godz. 12. 00 ), którego odnaleziono w Œwi¹tyni, gdzie siedzia³ miêdzy
nauczycielami i naucza³. ; Abraham wykonuje rozkaz; s³ucha, chocia¿ nie rozumie, ale
rozkaz wykonuje i wêdrowa³ 3 dni. Jezus tak¿e bêdzie wêdrowa³ 3 dni do Jerozolimy. ;
Tu¿ przed mêk¹ Pan Jezus a¿ 3 razy zastawa³ swoich uczniów œpi¹cych, którzy nie potrafili
wytrwaæ na modlitwie razem z Nim. ;
Tak jak Jonasz by³ 3 dni i 3 noce we wnêtrznoœciach
wielkiej ryby, tak Syn Cz³owieczy by³ 3 dni i 3 noce w Sercu ziemi ( Mt 12, 40 ). ;
Ca³a dzia³alnoœæ Pana Jezusa streszczona jest w 3 - ech g³ównych dzia³aniach: prorockiej,
królewskiej i kap³añskiej.
( 3 razy Pi³at powtarza³: “ nie znajdujê w Nim winy. ” ; 3 - cia stacja - Jezus
po raz pierwszy upada pod ciê¿arem Krzy¿a. ; 3 upadki Pana Jezusa. ; 3 lata mia³ Zbawiciel
na Swoj¹ dzia³alnoœæ.; Pan nasz mówi³ o Œwi¹tyni zbudowanej w ci¹gu 3 - ech dni,
i faktycznie maj¹c 33 lata w Wielki Pi¹tek o godz. 3.00 po³¹czy³ siê On ze Swoim
Przedwiecznym Ojcem, i w 3 dni odbudowa³ J¹, zmartwychwstaj¹c 3 - go dnia rano o godz.
3. 00. ; 3 razy kogut zapia³ jak Piotr zapar³ siê 3 razy Pana Jezusa, kiedy by³ pytany po
zmartwychwstaniu Chrystusa o mi³oœæ, i dziêki mi³oœci sta³ siê Pasterzem Koœcio³a.
( Cz³owiek otrzyma³ od Boga 3 dary: Jego Ducha, Jego Obecnoœæ i Jego Objawienie
pod jednym warunkiem: ¡ Jeœli Mnie kto mi³uje, jak Mnie umi³owa³ Ojciec, tak i Ja was
umi³owa³em. ¢ ; Bóg w potrójny sposób przebywa w duszy, przez Sw¹ istotê, przez
Sw¹ ³askê, przez specjalne udzielanie siê jej w wy¿szej mi³oœci. ; Ogl¹daæ Oblicze Pana
naszego mo¿emy przez spe³nione 3 punkty: kontemplacjê, mi³oœæ i pe³nienie woli Jego.
( 3 cnoty Boskie - wiara, nadzieja i mi³oœæ; 3 cnoty teologiczne potrzebne s¹ do
z³¹czenia siê duszy z Bogiem wed³ug jej 3 - ech w³adz: r o z u m u, p a m i ê c i i w o l i.
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których zalicza siê: œwiat, szatan i cia³o. ; 3 rady ewangeliczne czyli 1). trzeba byæ czystym
na duszy i ciele, 2). zaprzeæ siê samego siebie dla Jezusa i 3). te¿ byæ Mu pos³usznym
we wszystkim. ; 3 najwy¿sze dobra: cnota, pobo¿noœæ, nadzieja Nieba. ; 3 najprzedziwniejsze
dobre uczynki - modlitwa, post, ja³mu¿na.
( Chrystusowi przypisuje siê potrójn¹ ³askê. Po pierwsze, ³askê zjednoczenia, dziêki
której ludzka natura bez ¿adnych uprzednich zas³ug otrzyma³a ten dar, ¿e zjednoczy³a siê
z Synem Bo¿ym w Jego Osobie. Po wtóre, ³askê szczególn¹, któr¹ dusza Chrystusa
nape³niona jest ³ask¹ i prawd¹ bardziej ni¿ wszyscy pozostali. Po trzecie, ³askê G³owy dziêki
której ³aska przelewa siê z Niego na innych. 3 - y te wymienione ³aski Ewangelista Jan
wymienia w odpowiednim porz¹dku: o ³asce zjednoczenia powiada: “ S³owo sta³o siê
Cia³em ”, o ³asce szczególnej: “ Ogl¹daliœmy Go jako Jednorodzonego od Ojca pe³nego
³aski i prawdy ”, oraz o ³asce G³owy: “ I wszyscy wziêli z Jego pe³ni.”, o czym bardzo
dok³adne pisz¹ wszyscy wielcy Mistycy, a ka¿dy teolog bardzo dobrze wie o tym.
( Istniej¹ p o t r ó j n e przeszkody w zachowaniu powœci¹gliwoœci: 1. ze strony
cia³a, 2. ze strony duszy, 3. ze strony osób lub rzeczy zewnêtrznych. ; S¹ 3 przejawy
¿ycia religijnego, które s¹ etapami rozwoju duchowego: 1. droga oczyszczania, 2. droga
oœwiecenia, 3. droga udoskonalenia tj. zjednoczenia. ; Stosownie do po t r ó j n e j drogi
doskona³oœci mamy w zakonach wspólny im wszystkim potrójny œlub mianowicie: 1. œlub
ubóstwa, 2. œlub powœci¹gliwoœci, 3. oraz œlub pos³uszeñstwa a¿ do œmierci.
( Niepokalana by³a ofiarowana do Œwi¹tyni, gdy mia³a 3 lata. ; Rodzice Panny
Maryi - Joachim i Anna, wszystko co mieli, dzielili na 3 czêœci: pierwsza przeznaczona
by³a na s³u¿bê Bo¿¹ i dla Œwi¹tyni; druga - dla ogó³u ubogich; z trzeciej ¿yli sami. ;
3 razy dziennie Maryja z Nazaretu powiada nam najpiêkniejsze s³owa: “ Oto ja S³u¿ebnica
Pañska, niech mi stanie siê wed³ug Twego s³owa.” 3 razy dziennie przypominaj¹ o tym
dzwony na Anio³ Pañski. ; 3 lata Aposto³owie spêdzili w nadprzyrodzonej szkole Pana
Jezusa.; 3 Maryje sta³y pod Krzy¿em: Matka Bo¿a, Maria Magdalena z Magdali oraz
Maria, ¿ona Kleofasa.
( 3 razy czynimy znak krzy¿a podczas czytania Œwiêtej Ewangelii - na czole,
brodzie i piersiach. ; Za zmar³ych mówimy 3 razy “ Wieczne Odpoczywanie ... .” ; 3 razy
“ Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy œwiata ... .” ; 3 - cie przykazanie z 10 - ciu
Przykazañ Bo¿ych: “ Pamiêtaj, abyœ dzieñ œwiêty œwiêci³. ; 3 dni dusza przebywa na ziemi
od chwili œmierci. ; Istniej¹ 3 stopnie godnoœci kardynalskiej: kardyna³owie biskupi,
prezbiterzy i diakoni. ; Mamy 3 rodzaje funkcji Anio³ów, którzy wykonuj¹ wolê Bo¿¹,
s³u¿¹ jako wys³añcy i zwiastuni oraz opiekuj¹ siê ludŸmi, jak to podaje nam Pismo Œwiête. ;
3 - ej s³ynni Archanio³owie: Micha³, Gabriel i Rafael s¹ najwybitniejszymi przedstawicielami
3 - ech kategorii Anio³ów.
( W Chrystusie zgodnie z prawd¹ wiary katolickiej by³o prawdziwe cia³o naszej
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siê w Jednej Osobie, a nie w jednej naturze. ; Tajemnice Ukrzy¿owanego mo¿na przenikn¹æ
poprzez 3 elementy tj. kontynuuj¹c doskona³y pokój, prawdê i mi³oœæ. ; Rozró¿niamy
3 rodzaje widzeñ: w³aœciwe, objawienia i poznanie prawd Bo¿ych, oraz 3 rodzaje s³ów:
s³owa sukcesywne, s³owa formalne i s³owa substancjalne ( Œwiêty Jan od Krzy¿a ).
( Jak podaje nam bardzo dok³adnie Œ w i ê t y J a n o d K r z y ¿ a, ¿e odnoœnie
do odblasku wiecznej wizji, dusza ma 3 zdumiewaj¹ce, g³ówne doskona³oœci, poza tym
posiada ona 3 g³ówne doskona³oœci umi³owania, a odnoœnie do uwielbienia, które dusza
sk³ada Bogu w tym zjednoczeniu, ma ona te¿ 3 doskona³oœci uwielbienia, i odnoœnie do
wdziêcznoœci, ma ona równie¿ 3 inne doskona³oœci ( ¡ Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia
tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ¢, zeszyt nr. 3 B, str. 26 ).
( Do ekstazy prowadzi duszê kontemplacja intelektualna i m¹droœciowa, i gdy
dusza jest wewnêtrznie zhierarchizowana, to wówczas wchodzi ona na najwy¿szy stopieñ
poznania poprzez 3 stopnie: s¹ to rzeczy cielesne, duchowe i wieczne. ; Nale¿y zerwaæ
3 zas³ony - czasowa, naturalna i zmys³owa, aby dusza ca³kowicie posiad³a Boga w Bogu.;
3 rodzaje modlitwy: ustna, myœlna i kontemplacyjna ; ; W Chrystusie rozró¿niamy 3 rodzaje
mi³oœci: 1). przyrodzona, 2) oparta o ³askê czyli duchowa i 3) Boska ( Mistrz Eckhart ).
(  Na uœwiêcenie cz³owieka sk³adaj¹ siê 3 rzeczy: 1). ofiara Chrystusa z³o¿ona
na Kalwarii, jako g³ówne Ÿród³o ³aski uœwiêcaj¹cej, 2). ³aska uœwiêcaj¹ca, jako przyczyna
formowania naszego uœwiêcenia czyli to, co nas bezpoœrednio i faktycznie uœwiêca, oraz
3). cel ostateczny naszego uœwiêcenia przez ³askê, którym jest ¿ycie wieczne, zasadzaj¹ce
siê na bezpoœrednim ogl¹daniu Istoty Bo¿ej ( O. Romuald Kostecki OP ). ; Na szczêœcie
wieczne sk³adaj¹ siê 3 rzeczy: widzenie Istoty Bo¿ej, mi³oœæ Boga posiadanego i radoœæ
p³yn¹ca z widzenia i mi³oœci.
( 3 etapy modlitwy adoracyjnej powoduj¹ 3 stopnie mi³oœci: œwiat ukrzy¿owany
w cz³owieku, cz³owiek ukrzy¿owany w œwiecie, cz³owiek ukrzy¿owany dla œwiata,
aby wszyscy ukochali Boga, i jest to szczyt doskona³ej mi³oœci ( zeszyt nr. 3 A, str. 25,
Mieczys³aw Gogacz, Filozoficzne aspekty mistyki ). ; Chrzeœcijañska troska o bliŸnich musi
dokonywaæ siê na 3 - ech poziomach: fizycznym, moralnym i duchowym (Benedykt XVI - ty).
( 3 s¹ przeszkody, z których powodu cz³owiek, w ¿aden sposób nie mo¿e poznaæ
Boga. Pierwsz¹ jest czas, drug¹ - cielesnoœæ, trzeci¹ - wiecznoœæ. ; Cz³owiek na wy¿yny
transcendentnego Bóstwa mo¿e wznieœæ siê za pomoc¹ 3 cnót: zaufania, biernoœci
i wyrzeczenia ( Jan Tauler ). ; Dusza, która raduje siê z dóbr nadprzyrodzonych ponosi
3 g³ówne szkody: oszukuje siebie i innych, umniejsza wiarê, staje siê pró¿na i zarozumia³a
( Œwiêty Jan od Krzy¿a ).
( 3 etapy wyró¿niamy w rozpaczy, która jest procesem psychicznym: poczucie
zagro¿enia, utratê celu ¿ycia, wygaszenie motywów samoobrony ( Mieczys³aw Gogacz,
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w pe³ni. Pierwszy: jeœli szukamy “ rzeczy, które s¹ wysoko.” Drugi: jeœli znajdujemy
upodobanie w “ rzeczach, które s¹ wysoko.” Trzeci: jeœli nie smakuj¹ nam “ rzeczy, które
s¹ na ziemi ” ( Mistrz Eckhart ). ; Duch Œwiêty wzmacnia nasz umys³ trzema darami
intelektualnymi: rozumu, wiedzy i m¹droœci.
( ¡ S¹ 3 okolicznoœci sprzyjaj¹ce zjednoczeniu Boga z dusz¹. Po pierwsze, musi
byæ ona prosta i niepodzielna, bo jeœli ma zjednoczyæ siê z Bogiem, musi byæ równie jak
On prosta. Po drugie, powinna przebywaæ ponad sob¹ i ponad wszystkimi rzeczami
przemijaj¹cymi oraz trwaæ mocno przy Bogu. Po trzecie, ma byæ od³¹czona od wszystkich
rzeczy cielesnych i dzia³aæ zgodnie z pierwotn¹ czystoœci¹ ¢ ( Mistrz Eckhart ).
( Oczekuje siê od ludzi, którzy poœwiêcili siê Boskiemu Oblubieñcowi 3 - ech
rzeczy: wynagrodzenia, mi³oœci i ufnoœci, i Umi³owany, który kocha 3 rzeczy: s³aboœæ,
ma³oœæ i nicoœæ, pragnie, aby te oddane Jemu dusze zdoby³y 3 skarby: pierwszym skarbem
jest wielkie zbawienie, drugim - to g³êboka pokora, a trzecim - duch umartwiania (Siostra
Józefa Menendez ).
( ¯ycie cz³owieka i jego d¹¿noœæ do prawdy realizuje siê w ramach potrójnie
widzianej przestrzeni. Najpierw przestrzeni fizycznej, tej trójwymiarowej, chcia³oby rzec
siê politechniczno - fizycznej, potem przestrzeni antropologicznej, czyli miêdzyludzkich
odniesieñ, i wreszcie w przestrzeni religijno - teologicznej, czyli odniesienia do Boga ( Bp.
Alfons Nossol ). ; £ a s k a ma 3 aspekty: usprawiedliwienie, uœwiêcenie i odkupienie
( Eric Lionel Mascall ).
( 3 duchy usi³uj¹ zaw³adn¹æ nami: duch ciemnoœci, duch œwiat³a i Duch Œwiêty,
z tym, ¿e Duch Œwiêty jest jedynym kierownikiem, który mo¿e udzieliæ prawdziwego
œwiat³a i natchnienia ( zeszyt nr. 4 C, str. 17 ). ; W planowaniu i realizowaniu ka¿dego
nadprzyrodzonego Dzie³a Bo¿ego bierze udzia³: 1). rozum jako kierownik, 2). wola jako
si³a rozpêdowa, która wp³ywa na wszystkie w³adze psychiczne cz³owieka oraz 3). w³adze
zmys³owe, bêd¹ce pod kierownictwem rozumu, jak to podaj¹ Mistycy.
( 3 rodzaje wiedzy u Chrystusa rozró¿nia Œ w i ê t y T o m a s z: 1). widzenie
uszczêœliwiaj¹ce, 2). wiedza wlana, 3). wiedza nabyta, i odpowiednio do tych wiedz mamy
3 rodzaje modlitwy Jezusa: 1). odpowiadaj¹ca widzeniu uszczêœliwiaj¹cemu czyli nieustaj¹ca
kontemplacja oblicza Ojca, 2). odpowiadaj¹ca wiedzy wlanej, 3). odpowiadaj¹ca wiedzy
nabytej ( zeszyt nr. 4 C, str. 19 - 20, Dom Columba Marmion ).
( Jedynie w wierze katolickiej, w jedynej prawdziwej rzeczywistoœci œwiata
przyrodzonego i nadprzyrodzonego mo¿na pojmowaæ tajemnice Bo¿e w Duchu Œwiêtym
przez Jezusa Chrystusa, gdzie mamy przystêp do Ojca ( Ef 2, 18 ), bo tylko w tej wierze
spe³niamy 3 warunki: jesteœmy ochrzczeni, bierzmowani i przyjmujemy Komuniê Œwiêt¹.
Woda z Chrztu Œwiêtego obmywa, oczyszcza duszê i daje jej wzrost, aby mia³a ona moc
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Bierzmowanie daje nam wzmocnienie i wyposa¿a w pomoc Ducha i w dary Jego,
a Komunia Œwiêta jest miejscem ofiary i doktryny ( Œwiêty Tomasz z Akwinu ).
( Tylko w prawdziwej wierze katolickiej, która rz¹dzi ca³ym Wszechœwiatem mo¿na
przejœæ przez Œwiêt¹ Noc, noc ciemn¹ wiary, która symbolizowana jest przez 3 elementy:
liturgiê œwiat³a, liturgi¹ wody i liturgiê chleba.  Œwiat³o na oœwiecenie, dziêki któremu
poznajemy prawdê, œwiat³o to jest moc¹ Bo¿¹ i rozprasza ciemnoœci grzechu i uwalnia
nas od mroku, co œwiat okrywa ( £k 2, 32 ). Woda na obmycie i o¿ywienie nieustanne.
Chleb na wzmocnienie i na dope³nienie
( Wac³aw Œwierzawski ).
( Œwiêta Siostra Faustyna Kowalska, która w rodzinie Kowalskich urodzi³a siê
jako 3 - cie dziecko z dziesiêciorga dzieci mia³a misjê, która charakteryzowa³a siê 3 - ma
zadaniami: ¡ g³oszenie œwiatu prawdy o mi³oœci Boga do ka¿dego cz³owieka, wypraszanie
mi³osierdzia Bo¿ego dla ca³ego œwiata oraz zainspirowanie apostolskiego ruchu Mi³osierdzia
Bo¿ego ¢ ( Witold Nowak ).
( Pan Jezus zawsze 3 razy mówi do mnie w twierdzy duszy mej, i 11. 04. 1986 r.
3 razy te¿ mówi³ do mnie, ¿e ods³oni mi tajemnicê ........., któr¹ z czasem ods³oni³, co
poda³am ju¿ na ten temat wczeœniej, i wówczas prosi³ mnie, ¿ebym ju¿ wiêcej krzywdy
moralnej nie roztrz¹sa³a z 9. 10. 1985 r., która zwi¹zana jest z bezprawnym nie nadaniem
mi stopnia doktora po obronionej ju¿ 3 miesi¹ce wczeœniej pracy doktorskiej, bo ona sta³a
siê z woli Jego.
Stwórca zawsze przemawia do ludzkoœci za pomoc¹ œwiêtych znaków czasu, aby
œwiat wierzy³ w Jego nieustann¹ interwencjê; i nasz najukochañszy Trójjedyny Ojciec
Przedwieczny obieca³, ¿e ods³oni tajemnicê .........  Annie, Anieli, Agnieszce Flak czyli
3 A - na intencjê Trójcy Œwiêtej i Trójk¹ta Bermudzkiego, i obietnicy tej dotrzyma³.
Najbardziej do trójk¹ta (  ) z liter alfabetu podobna jest litera A, która jest
pierwsz¹ liter¹ alfabetu, i moje pierwsze imiê A n n a jest na intencjê Babci Pana Jezusa
czyli Mamy Niepokalanej, która mia³a na imiê Anna, i która stoi na pograniczu Starego
i Nowego Testamentu, tak¿e poprzez to imiê zwi¹zana jestem z ni¹. Natomiast drugie moje
imiê A n i e l a (urodzi³am siê te¿ w dniu imienin Anieli ) jest spolszczon¹ form¹ ³aciñskiego
imienia Angela pochodz¹cego od greckiego s³owa “ pos³aniec ”, jak to mo¿na wyczytaæ
w fachowej literaturze czyli zosta³am pos³ana przez Pana naszego do wype³nienia duchowej
misji Jego, a poza tym w œwiecie chrzeœcijañskim upowszechni³o siê to imiê, jako
nawi¹zanie do Anio³ów i Anio³a Stró¿a, tak¿e ono ma zawsze kontakt z Anio³ami.
Trzecie moje imiê z bierzmowania A g n i e s z k a wybra³am na proœbê Pana
naszego, który w twierdzy duszy mej nakaza³ wybraæ mi to imiê, i dopiero po latach
dowiedzia³am siê, ¿e Œwiêta Agnieszka jest przedstawicielk¹ krwawego mêczeñstwa
w s³u¿bie prawdy i w mi³oœci Bo¿ej, tak¿e ona wyb³aga³a mi bia³e mêczeñstwo, abym
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œwiecie, ale do wszystkich prawd Umi³owanego.
Aby ods³oniæ tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego, to w tak wielkiej sprawie Bo¿ej musi
byæ œcis³e powi¹zanie, harmonia œwiata ziemskiego i nadprzyrodzonego, Starego i Nowego
Testamentu, tak¿e ca³y czas idê pewnie do bezwzglêdnej nieskoñczonej mi³oœci, do zwyciêskiej
mi³oœci, do Wiecznej Ojczyzny Pana naszego, który poprzez wszystkie znaki czasu w samotnoœci
przemawia do duszy mej, abym g³osi³a Chwa³ê Jego.
( 26. 08. 1978 r. zorganizowano pierwszy pokaz Ca³unu Turyñskiego i wystawa
ta trwa³a 42 dni, i wówczas przedefilowa³o w niej: 3 miliony 333 tysi¹ce ludzi, w odleg³oœci
3 metrów. ; 3 maja tj. œwiêto Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski, i 3 maja jest te¿
œwiêto Konstytucji, która by³a uchwalona w 1787 r. ; 3 rozbiory Polski: 1772 r., 1792 r., 1794 r.;
Lata ukrzy¿owanych nadziei w komunistycznej Polsce to: 1). 1956, 2). 1970, 3). 1976 r.
( 3 - ej Papie¿owie w 1978 r. 1). 6. 08. 1978 r. - œmieræ Papie¿a Paw³a VI - go,
2). 28. 09. 1978 r. - œmieræ Jana Paw³a I - go, 3). 16. 10. 1978 r. - po raz pierwszy
w dziejach Koœcio³a zosta³ powo³any Polak na Papie¿a, Jan Pawe³ II - gi. ; Pontyfikat
b³ogos³awionego Jana Paw³a II - go by³ 3 - cim pod wzglêdem d³ugoœci pontyfikatem
w historii Koœcio³a. ; 3 tajemnice fatimskie i 3 te¿ razy spotka³ siê B³ogos³awiony Jan
Pawe³ II - gi z Siostr¹ £ucj¹ dos Santos ( 1982, 1991 i 2000 rok ).
( Prymas Polski, Kardyna³ Stefan Wyszyñski, Arcybiskup, Metropolita GnieŸnieñski
i Warszawski, który jest Prymasem 1000 - lecia ur. 3. 08. 1901 r., otrzyma³ œwiêcenia
kap³añskie dok³adnie po 23 - ech latach od swoich urodzin, tj. 3. 08. 1924 r. ({ w cyfrze 3
zawarta jest Trójca Œwiêta, która odwiecznie wybra³a go na Prymasa Polski, i na kraj,
z którego wyjdzie ods³oniêcie tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego), i 3 lata by³ te¿ wiêziony
przez pseudosprawiedliwy rz¹d polski od 26. 11. 1953 r. ( rok mojego urodzenia ) do 28. 10.
1956 r., tak¿e by³y to dla niego lata cierpienia, odosobnienia i ofiary, i jak widaæ wszystkie
œwiête znaki czasu uprzedza³y pos³annictwo jego i nieprzerwanie towarzyszy³y mu, bo np.
pierwsz¹ Mszê Œwiêt¹ odprawi³ on 5. 08. 1924 r. w dniu Matki Boskiej Œnie¿nej na Jasnej
Górze, w oœrodku centralnej dzia³alnoœci wiary katolickiej i najwiêkszych cudów w Polsce,
a zasn¹³ w Panu naszym w bardzo wymownym dniu, bo 28. 05. 1981 r. w Uroczystoœæ
Wniebowst¹pienia Pañskiego.
( Moja Babcia Katarzyna Tañska, z któr¹ dusza ma dosyæ czêsto spotyka³a siê
w zaœwiatach Pana naszego, gdy we œnie opuszcza³a ona w Nim cia³o, 3. 10. 1984 r.
( 3. 10. 1990 r. zjednoczenie Niemiec) zasnê³a w Bogu w wieku 87 lat, w 87 - m¹ rocznicê
z³o¿enia œlubów zakonnych przez S³ugê Bo¿ego kard. Augusta Hlonda ( 3. 10. 1897 r.),
i w tym samym dniu i miesi¹cu, co zmar³ Œwiêty Franciszek z Asy¿u ( 3. 10. 1226 r.),
i mia³a ona 3 córki, a 4 - go syna, i dzieci rodzi³a co 3 lata ( 1924 r., 1927 r., 1930 r., 1933 r.),
a moja Mama Józefa mia³a równie¿ 3 córki. ; W wieku 9 - ciu lat w miesi¹cu Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa 3. 06. 1962 r. przyjê³am pierwsz¹ Komuniê Œwiêt¹ w Koœciele Œwiêtego
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( Mam dwie siostry, ale w prawdziwych rodzinnych wiêzach jestem tylko z jedn¹
siostr¹ Basi¹, która jest m³odsza ode mnie 3 lata 3 miesi¹ce i 3 dni, i prawdopodobnie
3 godziny, a urodzi³a siê ona 3 lipca 1956 r., w dniu, kiedy S³oñce jest najdalej od ziemi
(aphelium orbity), i kiedy przypada œwiêto Œwiêtego Tomasza Aposto³a oraz œwiêto 63 - ej
rocznicy cudu w Archikatedrze lubelskiej, kiedy to 3 lipca 1949 r. z obrazu Matki Boskiej
Czêstochowskiej p³yn¹ krwawe ³zy przez dwa dni, a ponadto 3 lipca 2001 r. powsta³ portal
wiara pl., do którego jako jedynego portalu w internecie prawie zawsze zagl¹dam, a do
innych sporadycznie, bo on podaje dosyæ rzetelne informacje dotycz¹ce ca³ego œwiata
i Koœcio³a Pana naszego.
( Odby³am swój pierwszy naukowy rejs w 1984 r. na ³owiska chilijskie z Wy¿sz¹
Szko³¹ Morsk¹ ze Szczecina, który trwa³ 3 miesi¹ce. Zosta³am zamustrowana na statek w dniu
Ofiarowania Pana Jezusa, w dniu Matki Boskiej Gromnicznej (2. 02.), a wyp³ynêliœmy 5 - go
lutego w dniu Œwiêtej Agaty, która mia³a pieczê nad moj¹ morsk¹ podró¿¹. Statek na którym
p³ynê³am mia³ nazwê “ Kapitan Ledóchowski ”, a przecie¿ w ¿adnej rodzinie nie by³o tylu
Œwiêtych, co u Ledóchowskich, bo a¿ 3 - je: Matka Teresa ( 1863 - 1922 ) zwana “ Matk¹
Afrykanów ”, za³o¿ycielka Sodalicji Œwiêtego Piotra Klawera, Julia (1865 - 1939), póŸniejsza
Matka Urszula, za³o¿ycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek, zwanych Szarymi Urszulankami,
i W³odzimierz ( 1866 - 1942 ), jezuita, wieloletni Genera³ Towarzystwa Jezusowego.
( Z woli Bo¿ej na zaproszenie amerykañskich Uniwersytetów w 1992 i 1993 roku
bra³am udzia³ w 3 - ech naukowych rejsach takich jak: 1). University of Miami, 2). Woods
Hole Oceanographic Institution, 3). College of Oceanic and Atmospheric Sciences z Oregon
State University oraz w 2 - ch kanadyjskich rejsach z Center for Ocean Climatic Chemistry,
Institute of Ocean Sciences z Sidney, British Columbia.
( Z woli Pana mego w ¿yciu mym 3 razy Morze “ wezwa³o ” mnie do siebie,
bo przecie¿ dzieciñstwo spêdzi³am w Mrze¿ynie nad Morzem Ba³tyckim od 4 do 8 roku
¿ycia, póŸniej po latach z Lublina na 13 lat przyjecha³am do Szczecina tu¿ nad sam¹
Odr¹, sk¹d tam blisko jest do Morza Ba³tyckiego, i tam zajmowa³am siê te¿ problematyk¹
morsk¹, bo przecie¿ pracowa³am w Zak³adzie Meteorologii i Klimatologii Morskiej na Wydziale
Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie, a póŸniej przez 16 lat i 6 miesiêcy
nie tylko trochê p³ywa³am po Oceanie Atlantyckim i Spokojnym, gdy bra³am udzia³
w naukowych rejsach pod banderami najs³ynniejszych jednostek amerykañskich i kanadyjskich,
ale równie¿ mieszka³am nad Oceanem Atlantyckim, zajmuj¹c siê naukowo Dzie³em Pana
naszego, i pracuj¹c te¿ fizycznie, aby mieæ z czego ¿yæ, a w obecnej dobie czasu dusza
ma przenios³a siê ju¿ na sta³e na duchowe Oceany Pana naszego, które s¹ bez porównania
piêkniejsze, czyœciejsze i spokojniejsze, i one bezpiecznie prowadz¹ Statek Bo¿y do portu
zbawienia, którym przecie¿ steruje Sam Stwórca.
Jako córka Koœcio³a Katolickiego, jedynego prawdziwego w ca³ym Wszechœwiecie
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pos³annictwie, w którym nadzwyczajne interwencje Bo¿e widoczne s¹ na ka¿dym kroku,
gdzie element Boski - transcendentny, i ludzki - ziemski s¹ cudownie wplecione, i wszystko
tworzy pe³n¹ harmoniê nadprzyrodzonego pochodzenia tajemnicy.
Wszystkie œwiête znaki czasu interpretujê jako wyraz woli i planów Trójcy Œwiêtej
i Mamy Niebieskiej, tak¿e wszystko co zmierza³o do ods³oniêcia tej odwiecznej omawianej
tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego stanowi jednoœæ ca³ej rzeczywistoœci, i jak to podaje
E m i l e R i d e a u, ¡ mimo jednostkowych ró¿nic jej elementów, poniewa¿ wszystko tu
jest wzajemnie od siebie zale¿ne, i dziêki pewnym podstawowym powi¹zaniom wszystkie
rzeczy symbolizuj¹ siê nawzajem i ka¿da rzecz jest niejako obrazem drugiej. ¢
Urodzi³am siê ( 30. 03. 1953 r. ) w Hrubieszowie na W i e l k a n o c - dok³adnie
w 33 godziny po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa na intencjê 33 - ech lat ¿ycia Jego na
ziemi, czyli 1 godzina odzwierciedla 1 rok ¿ycia Ojca Niebieskiego na grzesznej ziemskiej
planecie, a poniewa¿ Wielkanoc liczy siê zawsze po pierwszej wiosennej pe³ni Ksiê¿yca,
tak¿e odwiecznie wszystko by³o zaplanowane tak, abym przez ka¿d¹ 30 - tkê by³a
zwi¹zana z ka¿dym miesi¹cem i z 30 - ma srebrnikami, za które Pan nasz by³ wydany.
Dzie³o Pana mego powstawa³o przy mistycznych dzwonach Niebios, a wstêpem do
tych radosnych i mi³osnych dzwonów by³y ju¿ dzwony ze œwiata widzialnego, które dzwoni³y
w Koœciele na “ Anio³ Pañski ” przy moich urodzinach, które nast¹pi³y w wielkanocny
poniedzia³ek punktualnie o godz. 12. 00 w po³udnie na intencjê miêdzy innymi Matki
Bo¿ej z Gwiazd 12 - tu i 12 - tu Aposto³ów, o czym ju¿ powy¿ej wspomnia³am.
Moja Mama przy moim porodzie s³ysza³a z katolickiego Koœcio³a bicie dzwonów
o godzinie 12. 00 w po³udnie, i ta godzina bardzo utkwi³a jej w pamiêci, tak¿e tylko tê
dok³adn¹ porê urodzin zapamiêta³a z trzech swoich porodów, bo przecie¿ dawniej nie
podawano takich dok³adnych godzin wraz z minutami przy narodzinach dziecka. Poprzez
ten drobny znak bicia koœcielnych dzwonów przy moich urodzinach Ojciec Niebieski da³
ju¿ pierwszy znak czasu, co do mojego odwiecznego powo³ania, który nabra³ niesamowitego
rozpêdu dopiero po mojej krzywdzie moralnej z 9. 10. 1985 r., a wzrós³ jeszcze bardziej od
œmierci B³ogos³awionego Jana Paw³a II - go, którego dusza wstawia siê za mnie u Pana naszego.
Widzialne bij¹ce dzwony przy moich urodzinach przepowiada³y moj¹ nadprzyrodzon¹
misjê, która bêdzie dla dobra i wzmocnienia agonalnego katolickiego Koœcio³a, o czym
dowiedzia³am siê po wielu latach, tak¿e, gdy zapadnie pozytywny werdykt Dzie³a Pana
naszego przez Ojca Œwiêtego (jestem pewna, ¿e nie przez Benedykta XVI - go), to g³oœnie
dŸwiêki niebiañskich dzwonów znowu rozdzwoni¹ siê ku radoœci wiekuistego Nieba.
Bicie koœcielnych dzwonów przy moich urodzinach, co dokona³o siê z woli Bo¿ej,
by³o oznajmuj¹cym, niepodwa¿alnym znakiem czasu dla mojej nadprzyrodzonej misji,
która w Chrystusie kontynuowana jest przez ca³e moje ¿ycie, tak¿e na obecnym etapie
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wszystkich moich duchowych ksi¹¿ek wraz z ca³¹ moj¹ bogat¹ dokumentacj¹ i z prac¹
doktorsk¹, która jest wstêpnym mistycznym szczeblem w Dziele Pana mego, które
prowadzê w Nim. Wagowo Dzie³o Boskiego Oblubieñca sta³o siê nie do udŸwigniêcia
przeze mnie, bo jest to ponad si³y me, mimo, ¿e wykonywane przez nie, ale wzmocniona
si³ami Pana naszego udŸwignê je jedynie na nagranej dyskietce wraz z dokumentacj¹, która
tam nie jest nagrana.
Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e poprzez przekazanie œwiatu duchowego Dzie³a
Boskiego Oblubieñca, w sk³ad którego wchodzi równie¿ ods³oniêcie tajemnicy Trójk¹ta
Bermudzkiego, która zawarta jest w Bogu n a r u s z ê d o t y c h c z a s o w y b i e g
zdarzeñ i rozumowania ludzkiego, bo przecie¿ tyle mamy fa³szywych wiar, dlatego te¿ ca³e
moje odwieczne powo³anie musi byæ jak najlepiej opracowane i dopracowane, aby nie by³o
cienia w¹tpliwoœci po dog³êbnym przestudiowaniu wszystkiego.
Z pomoc¹ Kap³ana Niebieskiego przekazujê duchowe Dzie³o Jego w dostêpnym
i zrozumia³ym œwietle, aby nikt nie pos¹dzi³ mnie o jakiekolwiek niedorzecznoœci,
dlatego te¿ poprzez walkê i cierpienie muszê obroniæ je na Chwa³ê Ukochanego, i moja
rola na ziemi skoñczy siê wówczas, gdy rozpocznie siê p r o c e s b a d a w c z y jego
w Kongregacji Nauki Wiary w Stolicy Piotrowej.
Z Z Z Z woli Bo¿ej za spraw¹ Ducha Œwiêtego odczyta³am i jeszcze odczytujê
znaki czasu dla ca³ej ludzkoœci, mówi¹ce o odwiecznym powo³aniu duszy mej, która zosta³a
powo³ana do wy¿szych spraw Pana naszego, tak¿e jako duchowa córka Najœwiêtszego
prowadzona jestem przez Niego i w Nim, i wszystko te¿ dokonuje siê z Nim, dlatego te¿
trzymaj¹c siê mocno Pisma Œwiêtego przez które przemawia Duch Œwiêty i dzie³
ascetyczno - mistycznych czerpa³am moc wiedzy oraz œwiête znaki czasu, które prowadzi³y
mnie w g³¹b poznania nie tylko tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego i innych tajemnych
miejsc na œwiecie, ale do wszystkich tajemnic Bo¿ych.
Nadprzyrodzone znaki czasu ca³y czas rozœwietlaj¹ mi drogê doskona³oœci, dlatego te¿
tak pokornie i z wielk¹ mi³oœci¹ idê za g³osem Bo¿ym o nic nie troszcz¹c siê, a umi³owani
Rodzice Niebiescy i tak zawsze znajd¹ odpowiedni œrodek, abym przetrwa³a do nastêpnego
mistycznego szczebla, tak¿e obecnie przyst¹piê do omawiania nastêpnych znaków czasu
w oparciu o Pismo Œwiête i dzie³a wielkich Mistyków, które utwierdz¹ ca³¹ ludzkoœæ
o prawdziwoœci mej nadprzyrodzonej misji, bo przecie¿ w tak wielkim przedsiêwziêciu
z woli Bo¿ej w najdrobniejszych szczegó³ach musia³am byæ zwi¹zana ze wszystkim, aby
ludzkoœæ nie mia³a ¿adnych zastrze¿eñ, co do wybranego narzêdzia Bo¿ego.
( Urodzi³am siê o godz. 12. 00 w po³udnie na pograniczu z³ych i dobrych duchów,
to te¿ ma przeogromne znaczenie. Od 24. 00 do 12. 00 dzia³anie dobrych duchów, od
12. 00 do 24. 00 dzia³anie z³ych duchów. O godzinie 12. 00 dusza wznosi siê ku œwiat³u
Bo¿emu i w samo po³udnie osi¹ga punkt kulminacyjny, i w³aœnie o godz. 12. 00 trwa
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( Liczba 12 ma znaczenie wielkiego symbolu; 12 pokoleñ narodu Izraela, to znaczy
ca³y zbawiony lud Bo¿y. ; 12 bram i na bramach 12 pokoleñ Synów Izraela. Od wschodu
3 bramy i od pó³nocy 3 bramy, i od po³udnia 3 bramy i od zachodu 3 bramy. A mur miast
ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 - tu Aposto³ów Baranka (Ap 21, 9 - 14). ;
12 tysiêcy Zastêpów Œwiêtych stoj¹cych przy tronie Baranka Apokalipsy. Z pokolenia
Beniamina 12 tysiêcy opieczêtowanych ( Ap 7, 4 - 8 ).
( Jakub mia³ 12 - tu Synów ( Rz 35, 22). ; 12 kamieni, 12 mê¿ów ( Joz 4, 1 - 7 ). ;
12 - œcie to nie tylko bardzo znacz¹ca liczba, lecz “ ¿ywa ” postaæ, ¿e pozostano przy niej
nawet wtedy, gdy by³o ju¿ 13 - tu Aposto³ów. Kiedy Judasz, zdrajca, pozbawi³ siê ¿ycia,
wybrano na jego miejsce Macieja, a potem doszed³ jeszcze Pawe³, ale zawsze mówi siê
o 12 - tu pos³añcach, których wys³ano do ludu.
( Wieniec z Gwiazd 12 - tu u Mamy Niebieskiej. ; 12 lat mia³ Pan Jezus, kiedy
zagin¹³ Swoim Rodzicom. ; 12 - ta stacja - Pan Jezus kona na Krzy¿u, oddaje ostatnie
tchnienie. ; 12 tajemniczych miejsc na ziemskim œwiecie. ; 12. 12. - œwiêto Matki Bo¿ej
z Guadolupe, która 9, 11 i 12 grudnia 1531 r. objawi³a siê Indianinowi, który nazywa³ siê
Juan Diego. ; W 12 - tym wieku w ca³oœci zosta³ ukszta³towany rok liturgiczny i odt¹d
rozpoczyna siê uroczystoœci¹ Bo¿ego Narodzenia ;
12 miesiêcy w roku i 12 znaków zodiaku. ;
12 dni po urodzeniu tj. 15 lipca 1956 r. w Koœciele Œwiêtego Miko³aja w Hrubieszowie by³a
ochrzczona moja siostra Basia, ja natomiast 13 dni po urodzeniu, ale 12 kwietnia 1953 r.,
tak¿e zarówno u mojej siostry, jak u mnie wystêpuje mistyczna 12 - tka.
( 12 Gwiazd do Korony Najwy¿szej Doskona³oœci wed³ug Œwiêtego Jana od
Krzy¿a, które s¹ niezbêdne, aby z woli Bo¿ej wejœæ w obrêb tajemnic Bo¿ych: mi³oœæ
Boga, mi³oœæ bliŸniego, pos³uszeñstwo, czystoœæ, ubóstwo, obecnoœæ w chórze, pokuta,
pokora, umartwianie, modlitwa, milczenie, pokój. W moim wypadku obecnoœæ w chórze,
to obecnoœæ w modlitewnym pisaniu Dzie³a Ukochanego w Nim Samym. ; 12 strumyków
czystoœci, które nazwano 12 - ma stopniami nieskalanoœci Serca Bo¿ego ( Jakub Alvares de
Paz, o czym piszê w zeszycie nr. 4 A na str. 13 ).
( Doœwiadczy³a Jasna Góra mocy Bo¿ych podczas 12 - tu oblê¿eñ, podczas d³ugich
narodowych nocy, podczas zaborów i okupacji, a tak¿e w okresach b³êdów i wypaczeñ,
ale wszystkie uzbrojenia nieprzyjació³ by³y daremne ( Stefan Ro¿ej ). ; Opis oblê¿enia
Jasnej Góry zawarty jest w 12 - tu pieœniach nieznanego autora.
( Drzewo ¿ycia rodz¹ce 12 owoców, wydaj¹ce swój owoc ka¿dego miesi¹ca,
a liœcie tego drzewa s³u¿¹ do leczenia narodów ( Ap 22, 1 - 2 ). ; Przez oczyszczanie siê
z uczuæ i po¿¹dliwoœci zmys³owych osi¹ga dusza wolnoœæ ducha, w której wzrasta 12 owoców
Ducha Œwiêtego. Owoce te wylicza Œwiêty Pawe³ w V roku w 22 - gim i 23 - cim liœcie
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cichoœæ, wiara, skromnoœæ, wstrzemiê¿liwoœæ, czystoœæ.
( Podzia³ czyœæca: 1. Kr¹g B³¹dzeñ; 2. Kr¹g Ciemnoœci; 3. Kr¹g Ba³wochwalców;
4. Kr¹g Wspó³winnych; 5. Kr¹g Widzenia Nastêpstw; 6. Kr¹g Samotnoœci; 7. Kr¹g Gwarnej
Udrêki; 8. Kr¹g Pragnienia; 9. Kr¹g Urojenia; 10. Kr¹g Zwodniczych Nadziei; 11. Kr¹g
W³aœciwej Pokuty; 12. Kr¹g Obojêtny, o czym piszê w znakach czasu w zeszycie nr. 2 F
na str. 22.
(  Mamy 12 - tu nieprzyjació³ naszego zbawienia, którzy czyhaj¹ na nas i staraj¹
siê przeszkodziæ, byœmy nie weszli do Królestwa Bo¿ego: 1). nieumiarkowana mi³oœæ do
stworzeñ, 2). brak panowania nad zmys³ami, 3). zbytnie upodobanie w samych sobie,
4). mi³oœæ w³asna, 5). szukanie pochwa³ i uporczywe trzymanie siê w³asnej woli,
6). lenistwo duchowe, 7). skrupu³y, 8). nadmierna troska o rzeczy doczesne, 9). obojêtnoœæ
albo niesmak o rzeczy duchowe, 10). ob¿arstwo duchowe, 11). zbytnie wyrachowanie,
12). spekulacje umys³u ( Jan od Anio³ów ).
Niezast¹piona M¹droœæ ca³ego Wszechœwiata Ojciec Przedwieczny jeszcze przed
moim urodzeniem przeznaczy³ duszê m¹ nie tylko do poznania i ods³oniêcia œwiatu
nadprzyrodzonej tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego i innych tajemnych miejsc na œwiecie,
ale równie¿ do ods³oniêcia niewielkiego r¹bka tajemnic Jego, które znajduj¹ siê za progiem
wiecznej œmiertelnoœci i dostêpne s¹ jedynie tylko dla dusz bez jej cielesnej, wiêziennej
pow³oki, tak¿e Umi³owany od 1979 r. przygotowywa³ duszê m¹ do wejœcia w Dzie³o Swe,
o czym ona jeszcze nie wiedzia³a, a w 1983 r. g³os Jego wezwa³ j¹ na w³aœciwy tor,
który wiód³ j¹ ju¿ do ods³oniêcia tej tajemnicy Jego.
Ca³a moja misja z woli Bo¿ej zosta³a zaplanowana w najdrobniejszych szczegó³ach
w Odwiecznym Planie, i to wszystko ma bardzo g³êbokie powi¹zanie i przeogromny sens,
tak¿e wszystko z woli Rodziców Niebieskich objê³am umys³em i uporz¹dkowa³am,
i z radoœci¹ znoszê wszelkie ciê¿kie doœwiadczenia i wiem, ¿e nie jestem sama, bo Mama
Niebieska, która jest jedyn¹ Gwiazd¹ Przewodni¹ z ca³¹ Trójc¹ Œwiêt¹ nie opuszcza
duszy mej i toruje jej drogê œwiêtoœci, na której ona jest ju¿ odwrócona od mi³oœci rzeczy
doczesnych, dlatego te¿ d¹¿y ona do ogl¹dania Oblicza Umi³owanego, który jako jedyny
mo¿e zaspokoiæ jej pragnienia i uczyniæ j¹ naprawdê szczêœliw¹.
Obecnie przyst¹piê do omówienia fundamentu wêgielnego Dzie³a Pana mego, które
prowadzê w Nim, a jest to moja b³ogos³awiona krzywda moralna z 9. 10. 1985 r., kiedy to
w re¿imie komunistycznym po 3 - ech miesi¹cach po obronionej pracy doktorskiej komisja
w zupe³nie innym sk³adzie nie nada³a mi stopnia doktora, co jest widzialnym znakiem
z Nieba od niewidzialnego S³owa Wcielonego, który jest celem i sensem ka¿dego
cz³owieka.
Drogi

K a r d y n a l e, dobrze

Wasze Eminencja wie, ¿e ¡ ¿adna przyczyna
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a poniewa¿ dusza ma jest œciœle zwi¹zana z Planami Bo¿ymi, dlatego te¿ Bóg dopuœci³
tê krzywdê moraln¹, aby nie nadaæ mi stopieñ doktora, aby wydobyæ dobro, bo dziêki
niej umar³am dla œwiata i zaczê³am ¿yæ jedynie dla Pana naszego, który poprzez ciemn¹
noc wiary i ducha przeprowadza³, i dalej prowadzi duszê m¹ po szczeblach doskona³oœci
po Swej duchowej Górze Karmel do wiecznej Ojczyzny Swej.
Dziêki tej b³ogos³awionej krzywdzie moralnej Transcendentalny Trójjedyny Bóg
z woli Swej wprowadzi³ duszê m¹ w utajone i nieprzeniknione tajemnice Swe, tak¿e ona
bardzo czêsto w jednej jednoœci, w jednej istnoœci znajduje siê w Nim w bezkresie
pozaczasowym, gdy we œnie opuœci ona w Nim czasoprzestrzeñ, dlatego te¿ Dzie³o Jego
upaja mnie tak przeogromn¹ radoœci¹ i mi³oœci¹, ¿e tego nie da wys³owiæ siê.
Gdyby nie wyrz¹dzono mi moralnej krzywdy zwi¹zanej z bezprawnym nie nadaniem
mi stopnia doktora, to nie by³abym powo³ana do tak wielkiego Dzie³a Bo¿ego, bo przecie¿
ka¿de nadprzyrodzone Dzie³o oparte musi byæ o cierpienie, o Krzy¿, aby mia³o ono trwa³e
fundamenty z Królestwa Niebieskiego, bo inaczej runie, tak¿e wszystkie œwiête znaki
czasu wskazuj¹ na g³êbokie zjednoczenie z Bogiem duszy mej, jako duszy wybranej, tak¿e
ju¿ dawno sta³am siê ziarnem pszenicy i umar³am, i teraz muszê zmartwychwstaæ, ¿eby
wydaæ plon, dlatego te¿ proszê Ukochanego, aby pob³ogos³awi³ mój pszeniczny ³an, któremu
obieca³ zwyciêstwo.
 Rzecz s³uszna, ¿e im subtelniejsze i doskonalsze ma byæ dzie³o, tym subtelniejsz¹,
doskonalsz¹ i czystsz¹ musi byæ praca. Fundament zaœ tym g³êbszy byæ musi, im trwalsza
ma byæ budowa ( Œwiêty Jan od Krzy¿a ), dlatego te¿ powoli spe³niam wolê Pana mego
w Trójcy Jedynego poprzez duchowe Dzie³o Jego, które z pe³nym oddaniem prowadzê
w Nim, tak¿e na obecnym etapie mej drogi œwiêtoœci przeprowadzi³am korekty moich
pozosta³ych duchowych ksi¹¿ek napisanych w Chrystusie, aby o¿ywiæ ju¿ zakoñczone Dzie³o
Ukochanego, bo przecie¿ w przejrzystoœci lepiej pojmuje siê Boskie doktryny i Boskie
prawa, tak¿e na miarê moich mo¿liwoœci doszlifowa³am ju¿ ostatnie niedoci¹gniêcia, aby
z przyjemnoœci¹ wchodzi³o siê w niepojêtoœci Pana naszego.
Zanim wejdê w gêstwiny Oblubieñca Niebieskiego i zacznê omawiaæ znaki czasu
zwi¹zane z t¹ b³ogos³awion¹ charyzmatyczn¹ ran¹ p³odnoœci, to pragnê zaznaczyæ, ¿e dusza
ma przepojona jest na wskroœ Bosk¹, Ukrzy¿owan¹ Mi³oœci¹ i w Duchu Pana swego
niezmiernie ufna jest w Nim, bo ona bardzo dobrze wie o tym, ¿e pokona ca³y zniewolony
œwiat w Nim. Dzie³o Mistrza Niebieskiego realizujê poprzez cierpienia, pisanie oraz
modlitwê, a nawet poprzez wykonywanie najdrobniejszych czynnoœci, bo przecie¿ wszystko
oddajê Ukochanemu, który tak bardzo ubogaca dusz¹ m¹ ³askami Swymi, ¿e we œnie
ona tak czêsto opuszcza pow³okê cielesn¹ w Nim i w g³êbokiej, duchowej ciszy poznaje
tajemnice Jego w pozaczasowych zaœwiatach Jego.
Matka Bo¿a przemawia poprzez cyfrê 9 i Jej obecnoœæ zawsze zawarta jest w 9 - tce,
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w Fatimie, a poza tym obecnoœæ Maryi widoczna jest równie¿ we wszystkich Jej Œwiêtach
w ci¹gu ca³ego liturgicznego roku. Ró¿a Duchowa 13. 05. 1981 r. uratowa³a Swojego Syna
Jana Paw³a II - go przed œmierci¹, i Swój znak da³a w 13 - tce i w miesi¹cu Jej poœwiêconym,
tak¿e nasz b³ogos³awiony wielki polski Papie¿ mia³ ogrom widzialnych znaków czasu
niewidzialnej Matki Bo¿ej zawarte g³ównie w 13 - tce.
Z Moja niezwyk³a charyzmatyczna rana p³odnoœci, jak ju¿ powy¿ej wspomnia³am
datuje siê od b³ogos³awionej mojej krzywdy moralnej z 9 paŸdziernika 1985 r. zwi¹zanej
z bezprawnym nie nadaniem mi stopnia doktora po obronionej 3 miesi¹ce wczeœniej
rozprawie doktorskiej, a 26 lat póŸniej ( 13 % 13 = 26 ) i w 13 dni póŸniej tj.
22 paŸdziernika ustanowiono œwiêto b³ogos³awionego Jana Paw³a II - go, który to by³ dniem
inauguracji pontyfikatu jego, co jest wielkim znakiem czasu niewidzialnego Pana naszego,
tak¿e mojej drodze duchowej nieprzerwanie przyœwiecaj¹ œwietliste znaki Niebios, które
prowadz¹ duszê m¹ do wiekuistego zbawienia w Ukochanym.
( Moja b³ogos³awiona krzywda moralna z 9. 10. 1985 r. spotka³a mnie w miesi¹cu
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, która przemówi³a do mnie poprzez Swoj¹ cyfrê 9, ¿e to tak
byæ musia³o, aby móg³ wype³niæ siê Odwieczny Plan Bo¿y, a poza tym moja Babcia
Katarzyna Tañska, która mia³a tak du¿y wp³yw na moje duchowe ¿ycie, i która wiedz¹c,
¿e ja mam tak niezwyk³e ³aski od Stwórcy, jako pierwsza przepowiedzia³a mi, ¿e byæ mo¿e
dusza ma bêdzie opuszcza³a w Bogu cia³o, aby dowiedzieæ siê, co znajduje siê za progiem
wiecznej œmiertelnoœci ?,
urodzi³a siê i zmar³a w³aœnie w paŸdzierniku, tak jakby obejmowa³a
mnie poprzez tê krzywdê, bo ur. 23. 10. 1897 r., a zm. 3. 10. 1984 r., a moja kochana
Mama zasnê³a w Bogu równie¿ w paŸdzierniku tj. 1. 10. 1998 r. ( w dniu Œwiêtej Tereski
od Dzieci¹tka Jezus ), tak¿e poprzez te wymowne zbie¿noœci dat Niepokalana przemawia
do duszy mej jako do duszy wybranej, która na swej duchowej drodze ma nie dziesi¹tki,
ale setki œwiêtych znaków czasu, mówi¹ce o jej odwiecznym pos³annictwie do ca³ej
ludzkoœci i wszystkich nastêpnych pokoleñ.
Syn mojej Babci Katarzyny, a mój wujek F r a n c i s z e k T a ñ s k i urodzi³ siê
10. 10. 1933 roku ( 1933 r., a w wieku 33 lat Chrystus oddaje za na ¿ycie ), jeden dzieñ po
mojej krzywdzie moralnej z 9. 10. 1985 r., a 12. 12. 1951 r. w wieku 18 lat zmar³
w wyniku barbarzyñskiego uderzenia wid³ami w sam jego mózg, który zadany by³ przez
nad wyraz nienawistnego s¹siada chorego na nienawiœæ, i mimo, ¿e nigdy nie widzia³am
go, ale poprzez ten widzialny znak czasu jego urodzin, Zbawiciel odcisn¹³ na mej drodze
krzy¿owej, ¿e dusza jego zawsze czuwa nade mn¹.
( Poprzez ka¿d¹ 9 - tkê Mama Niebieska daje mi znaæ o sobie, bo przecie¿ wszystkie
Nowenny do Najœwiêtszej Maryi s¹ 9 - ciodniowe: Nowenna do Matki Najœwiêtszej - 9 dni,
Nowenna do Niepokalanej - 9 dni, Nieustaj¹cej Pomocy - 9 dni, i szereg innych do ró¿nych
Œwiêtych zawsze s¹ 9 - ciodniowe. ; Mama Niebieska za Swojego ¿ycia zawsze wstawa³a
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9 dni poprzedzaj¹cych œmieræ Œwiêtego Józefa i nie opuszczali go, modl¹c siê przy nim
a¿ do samej œmierci. ; Pan Jezus zosta³ przybity do Krzy¿a o godz. 9. 00 rano. ; Najœwiêtsza
Maryja Panna zosta³a przygotowana do przyjêcia tajemnicy Wcielenia Syna Bo¿ego w ci¹gu
9 dni.; Przez 9 dni modlili siê Aposto³owie w Wieczerniku razem z Maryj¹, Matk¹
Koœcio³a, wyczekuj¹c ufnie przyjœcia Ducha Œwiêtego. Tak te¿ modlili siê ludzie ró¿nych
stanów i ras na przestrzeni wieków, w tym wielu Œwiêtych.
( 9 - ta stacja to 3 - ci, ostatni upadek najdro¿szego Zbawiciela, i dlatego te¿ jest
Nabo¿eñstwo 3 - ech Zdrowaœ Maryjo: 3 razy 3 (rano, w po³udnie i wieczorem) na intencjê
9 - tej stacji i przybicia Chrystusa do Krzy¿a, i poprzez odmawianie tej modlitwy Matka
Bo¿a bêdzie w godzinê œmierci, tak¿e jak widaæ wszystko ma tak ogromny sens i takie
przecudowne powi¹zanie, bo z ka¿d¹ mistyczn¹ cyfr¹ dusza ma jest zwi¹zana ze wszystkim,
to co widzialne i niewidziale na chwa³ê Pana naszego.
( Jest 9 - êæ wa¿niejszych Krêgów Nieba, gdzie Bóg, Œwiat³oœæ Przedwieczna
wszystko nasyca, wszystko przenika, wszystko opromienia i wszystko przebóstwia Sw¹
Najœwiêtsz¹ obecnoœci¹. Podzia³ Nieba: 1. Kr¹g Jasnoœci; 2. Kr¹g Radoœci; 3. Kr¹g
Wolnoœci; 4. Kr¹g Œwiat³oœci; 5. Kr¹g Dobroci; 6. Kr¹g M¹droœci Bo¿ej; 7. Kr¹g Darów
Ducha Œwiêtego; 8. Kr¹g Mi³oœci czyli Kr¹g Dziewiczy; 9. Kr¹g Tronowy Trójcy
Przenajœwiêtszej.
( { Podzia³y Czyœæca i Nieba spisywa³am z ksi¹¿ki pt.: “ O ¿yciu
pozagrobowym ”, która jest fragmentem ksi¹¿ki pt.: “ Œwiêta Pani ”, wydanej drukiem po
raz pierwszy w 1939 r., opisuj¹cej fakty bezpoœredniego kontaktu ze Œwiêtymi. )
Poznaæ odwieczne tajemnice Niebios, jak i tajemnicê znikania statków, samolotów
i ludzi w obrêbie tajemnych miejsc na œwiecie, to mo¿na jedynie poprzez wybran¹ duszê
w Bogu do tego celu powo³an¹, która musia³aby przejœæ 9 Mórz, jak to podaj¹ wielcy
Mistycy, aby z woli Bo¿ej byæ godn¹ przekazania ca³emu œwiatu tej tajemnicy Niebios,
i o tych Morzach bardzo dok³adnie piszê w zeszycie nr. 2 F na str. 31 w ¡ Dziele ascezy
mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego. ¢
( Trzeba mieæ zaliczonych 9 - êæ pierwszych pi¹tków ka¿dego miesi¹ca, aby móc
w pojednaniu z Bogiem odejœæ z tego grzesznego œwiata. ; 9 miesiêcy kobieta jest w ci¹¿y
zanim urodzi dzieciê swe. ; Maj¹c 9 lat przyjmujemy pierwsz¹ Komuniê Œwiêt¹.; Œwiêty
Bonawentura uwa¿a, ¿e aby zjednoczyæ siê z Bogiem dusza musi upodobniæ siê do 9 - ciu
chórów anielskich ( zeszyt nr. 3 A, str. 26 ). ; Przypowieœæ o 99 - ciu owcach.
( S³uga Bo¿y Prymas Polski, kard. Stefan Wyszyñski w 9 - tym roku ¿ycia straci³
swoj¹ ziemsk¹ Mamê, która mia³a 33 lata ( wiek Chrystusowy), podobnie te¿ by³o z moj¹
Babci¹ Katarzyn¹ Tañsk¹, jak i z B³ogos³awionym Ojcem Œwiêtym Janem Paw³em II - gim,
który jako 9 - cioletnie dziecko nie mia³ ju¿ swej ziemskiej Mamy, tak¿e poprzez te
9 - tki odzwierciedlona jest obecnoœæ Matki Bo¿ej.
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“ 144 tysi¹ce id¹cych za Panem, 9 chórów anielskich otaczaj¹cych tron Jego i Mamê
Niebiesk¹ obleczon¹ w S³oñce i Ksiê¿yc pod Jej nogami.” ( Pismo Œwiête ) ; Kardyna³
John Henry Newman, który przez wiele lat by³ moim najulubieñszym teologiem, pisarzem
i filozofem, zanim nie pozna³am dzie³ Œwiêtego Jana od Krzy¿a, by³ beatyfikowany 19. 09.
2010 roku, a wspomnienie jego przypada na 9 paŸdziernika.
( W 1914 r. za czasów ksiêdza Jana Bosko “ Wiadomoœci Salezjañskie ” wydawane
by³y w 9-ciu jêzykach. ; “ Echo ” za spraw¹ Matki Teresy Ledóchowskiej wychodzi³o w 9-ciu
jêzykach œwiata. ; W chwili œmierci Œwiêtego Dominika we W³oszech by³o 9 klasztorów. ;
Maria Koz³owska za³o¿y³a 9 domów dla upad³ych kobiet. ; Pierwszym w historii Koœcio³a
Rokiem Maryjnym by³ rok, kiedy mia³am równo 9 miesiêcy i trwa³ on od 8. 12. 1953 r.
do 8. 12. 1954 r., do setnej rocznicy og³oszenia dogmatu o Niepokalanym Poczêciu.
( Kiedy mia³am 9 lat, to wówczas w dniu Œwiêta Matki Boskiej Bolesnej 15.09.1962 r.
zmar³a niemiecka mistyczka i stygmatyczka Teresa Neumann, która ur. 9. 04. 1998 r.
i by³a najstarsza z 9 - ga rodzeñstwa. ; B³ogos³awiona Aniela Salawa ur. 9. 09. 1881 r. jako
11 - te dziecko, a beatyfikowana by³a 13 sierpnia 1991 r.; 9. 09. 1990 r. na Jasnej Górze
po raz pierwszy w dziejach tego Œwiêtego Miejsca zorganizowano pielgrzymkê wojska.
( Matka Bo¿a ma zawsze w Koronie 12 Gwiazd, a w Czêstochowie Maryja jak
i Pan Jezus maj¹ w Œwiêtej Koronie po 9 Gwiazd. W³aœnie ten przecudowny obraz
w Czêstochowie, pod którym by³am ju¿ 9 razy, jak i ca³a Kaplica ma ogrom elementów
zwi¹zanych z moim odwiecznym powo³aniem, danym mi od Boga ( zeszyt nr. 2 F );
i pod
tym przecudownym Obrazem dosta³am b³ogos³awieñstwo na swoj¹ nadprzyrodzon¹ misjê,
tak¿e odwiecznie by³o wiadomo, ¿e przyjadê do tego najœwiêtszego miejsca Polski po
b³ogos³awieñstwo na tak nadzwyczaj trudne zadanie Bo¿e, które jest mi odwiecznie
przeznaczone.
( Œwiêta Teresa od Dzieci¹tka Jezus urodzi³a siê jako 9 - te dziecko w swojej
rodzinie i wst¹pi³a do klasztoru maj¹c 15 lat, i w Karmelu spêdzi³a 9 lat, a odesz³a
z tego przejœciowego œwiata, kiedy mia³a ona 24 lata i 9 miesiêcy, a maj¹c 9 lat cierpi na
dziwn¹ chorobê, z której wyleczy³ j¹ uœmiech Matki Bo¿ej. 9. 06. 1895 r. od najszczêœliwszego
dnia Œwiêtej ¡ mi³oœæ j¹ przenika i ogarnia; zdaje siê jej, ¿e w ka¿dej chwili ta Mi³oœæ
Mi³osierna odnawia j¹ i oczyszcza jej duszê ze wszelkiej skazy grzechowej ¢ ( Œwiêta
Teresa od Dzieci¹tka Jezus, Dzieje duszy ).
( Doktor mistyczny, Œwiêty Jan od Krzy¿a w 9 - ciu strofach “ Pieœni duchowej ”
pisze o niezrównanych “ darach i klejnotach ” , które otrzymuje dusza “ jako prawdziwa
Oblubienica ” , i wed³ug s³ów jego “ przekazanie tajemnic Bo¿ych dokonuje siê zwykle
za pomoc¹ s³ów, przenoœni, symboli. Te objawienia s¹ ³askami nadzwyczajnymi ”, tak¿e
poprzez widzialne znaki czasu pielgrzymujê w czasie i przestrzeni, aby w ¿yciu przysz³ym
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na wiekuiste gody z Nim.
( W historii Polski by³a straszna data, z któr¹ poprzez cios z 9. 10. 1985 r. jestem
zwi¹zana, to jest 9. 10. 1610 r., kiedy pewien Polak strzela³ do Obrazu Najœwiêtszej Maryi
Panny, i wówczas Stanis³aw ¯ó³kiewski zwo³a³ s¹d i uciêto mu rêkê, i spalono ¿ywcem
“ za to, ¿e strzela³ do Matki Bo¿ej ” ( Tadeusz Korzan: Dzieje wojen i wojskowoœci
w Polsce, Kraków, 1912, t. II, s. 173 ). ; Z 8 na 9. 10. 1978 r. przeprowadzono szereg badañ
na Ca³unie Turyñskim. ; 9. 10. 1988 r. - tragiczna katastrofa kolejowa w Jugos³awii i masakra
Syngalezów w Sri Lance. ;
9. 10. 1953 r. mój Tato otrzyma³ I - wszy stopieñ ze specjalnoœci
pedagogicznej na Wydziale Nauk Humanistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.;
W Ca³unie Turyñskim “ do d³ugiej jednolitej partii doszyty jest zwyk³ym szwem wzd³u¿
lewego boku pas szerokoœci oko³o 9 - ciu centymetrów. Ten doszyty pas frapuje wszystkich
do tej pory, a mo¿e to coœ ma znaczyæ ? ” ( Ivan Wilson, Ca³un Turyñski ) ( 9 - cyfra
Matki Bo¿ej i 9. 10. 1985 r. mój cios ).
( Radio Maryja rozpoczê³o nadawanie programu radiowego 9 - go grudnia 1991 r.,
dzia³aj¹c jako stacja lokalna, która nadaje swój program na podstawie koncesji nr 003/ K/
2008 - R, która zosta³a uchwalona 9 - go maja 2008 r., a je¿eli chodzi o Telewizjê Trwam,
to w tym roku 12 - go czerwca obchodzi³a ona dok³adnie 9 lat swego istnienia.
( Pilot Kenneth Arnold og³osi³, ¿e 24. 06. 1947 r. widzia³ 9 srebrnych obiektów
lataj¹cych z ogromn¹ szybkoœci¹, a by³o to pierwsze doniesienie o UFO. ; 9 maj 1945 r.
uznany jest na œwiecie za moment zakoñczenia II - giej wojny œwiatowej. ; 9 lat NSZZ
“ Solidarnoœæ ” czeka³a na legalne zarejestrowanie, która zosta³a wpisana do rejestru
Zwi¹zków Zawodowych 17. 04. 1989 r. ; 9. 09. 1990 r. szczyt w Helsinkach w Finlandii:
G. Bush - M. Gorbaczow. ; W 9 - t¹ rocznicê stanu wojennego 9. 12. 1990 r. Lech Wa³êsa
zosta³ wybrany na Prezydenta Rzeczypospolitej. ; Do II - giej wojny œwiatowej w Polsce
by³o 9 statków linii oceanicznych. ; Statek “ Jan Œniadecki ” na 1000 rejsów mia³ tylko
9 dni przerwy w eksploatacji ( G³os Szczeciñski, 27. 02. 1991 rok ).
( Jean Guitton, który napisa³ ksi¹¿kê o mistyczce, wizjonerce i stygmatyczce Marcie
Robin, której dusza podobnie jak i moja, opuszcza³a cia³o za jej ¿ycia, spêdzi³ z Mart¹
40 godzin w przeci¹gu 25 - ciu lat, a ksi¹¿ka zosta³a wydana w 9 - t¹ rocznicê jej œmierci. ;
Jan XXII przeniós³ 9 oœrodków karmelitañskich z pustkowia do miast, aby karmelitanie
mogli bardziej skutecznie prowadziæ apostolstwo ( T. Merton ). ; 9. 04. 1984 r. po raz
pierwszy przep³ynê³am równik na statku “ Kapitan Ledóchowski.” Poprzez ka¿d¹ 9 - tkê
Gwiazda Morza, Maryja daje znaæ o Sobie.
( 9 - êæ katedralnych drzew roœnie w Klamath w stanie California w U. S. A.,
gdzie bierze siê œluby na Wielkanoc. ; Mój by³y sta³y Spowiednik Œwiêtej Pamiêci ksi¹dz
kanonik Henryk Œwierkowski ostatnie chwile swego ¿ycia spêdzi³ przy diecezjalnym domie
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swoje urodziny ( ur. 5. 12. 1914 r.) obchodzi³ 9 dni przed œwiêtem mojego najukochañszego
Kierownika Duchowego, Œwiêtego Jana od Krzy¿a (14. 12.) bez którego mia³abym utrudnione
zadanie w ciemnej nocy wiary i ducha. ; Pierwsza pielgrzymka B³ogos³awionego Jana
Paw³a II - go do Polski trwa³a 9 dni (od 2 do 10 czerwca 1979 r.). W czasie swojego prawie
27 - letniego pontyfikatu B³ogos³awiony Jan Pawe³ II - gi odwiedzi³ Polskê 9 razy.
( Sybilla Cumana, imieniem Almathea albo wed³ug innych Demophila ¿y³a
za Tarkwiniusza Króla Pysznego i napisa³a 9 proroczych ksi¹g, ale tylko 3 zosta³y
( pozosta³e zosta³y spalone ), i zosta³y zakupione za tak¹ sam¹ cenê, ile ¿¹da³a Sybilla
za 9 ( Proroctwo Królowej Saby od roku 875 przed narodzeniem Chrystusa a¿ do wieków
póŸniejszych; opracowanie - Tadeusz Rogula ).
( Krzywdê z dnia 9. 10. 1985 r. wyrz¹dzono mi z inicjatywy pana Winnickiego,
a ja odwo³uj¹c siê do Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej w Warszawie powo³ywa³am siê
na pkt. 3 art. 20 Dziennika Ustaw PRL Nr 42 z dnia 14. 09. 1985 r. (Podwy¿szenie Krzy¿a
Œwiêtego), to tak jakby ta ustawa by³a specjalnie przygotowana dla mnie, bo dok³adnie 25 dni
(nieca³y miesi¹c) przed moim ciosem uchwalono omawian¹ ustawê i to w punkcie 3 - cim.
( Nie wliczaj¹c mojej pierwszej wizji, która z woli Bo¿ej by³a przystosowana do
poziomu zrozumienia 6 - cioletniego dziecka, pierwsz¹ wizjê cielesn¹ mia³am w wieku
23 - ech lat, i widzia³am wówczas diab³a, który pozostawi³ niebolesne szramy na mojej twarzy
na parê godzin, a 9 lat póŸniej w wizji cielesnej widzia³am Pana Jezusa i to 2 razy
w krótkim odstêpie czasu. Za drugim razem oprócz Pana Jezusa by³a równie¿ Matka Bo¿a
i Œwiêty Józef. Poprzez te nadprzyrodzone wizje Odkupiciel przygotowywa³ duszê moj¹ do
ziemskiego ciosu, który odwiecznie by³ przygotowany na moj¹ drogê krzy¿ow¹ ( { opis
w zeszycie nr. 3 E, rzeczy z nie z tego œwiata ).
( Tu¿ przed obron¹ doktoratu otrzymujê pismo z dnia 9. 10. 1984 r. z Komisji
Mieszkaniowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, informuj¹ce mnie o dokwaterowaniu do
mojego pokoju w Domu Asystenta drugiej osoby, tak¿e by³ to dla mnie wielki wstrz¹s,
który prze¿y³am przy pomocy Mamy Niebieskiej, która uchroni³a mnie i zosta³am sama,
o czym piszê w swoich duchowych ksi¹¿kach, tak¿e jak widaæ mistyczni Rodzice Niebiescy
za pomoc¹ Œwiêtych Znaków Czasu ju¿ powoli przygotowywali mnie do nieuniknionej
krzywdy moralnej, jaka spotka³a mnie w rok póŸniej, i to tego samego dnia i miesi¹ca.
( 1. 10. 1985 r. na inauguracji roku akademickiego Akademii Rolniczej w Szczecinie
9 dni przed moim ciosem z 9. 10. 1985 r. wrêczono dyplomy dla 9 - ciu doktorów. Z woli
Bo¿ej musia³am byæ zwi¹zana równie¿ z akademi¹ poprzez obecnoœæ Matki Bo¿ej
zawartej w cyfrze 9.
Na usilne proœby Pana mego poprzez Niepokalan¹ napisa³am w Nim Samym
9 ksi¹g Dzie³a ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, które na
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lepsza przejrzystoœæ stron, a co za tym idzie ³atwiejsza czytelnoœæ tak trudnych i zawi³ych spraw
duchowego œwiata, i aby przez to wydaæ jak najdojrzalszy owoc z winnicy Pana naszego.
Tak jak powy¿ej wspomnia³am b³ogos³awiony Ojciec Œwiêty mia³ na swej krzy¿owej
drodze sporo znaków czasów zawartych g³ównie w 13 - tce, które potwierdza³y obecnoœæ
Niepokalanej, i 13 - go maja 2005 r. rozpocz¹³ siê te¿ proces beatyfikacyjny jego, tak i ja
mam sporo 13 - tek, bo przecie¿ z woli Bo¿ej 13 dni po moim urodzeniu tj. 12. 04. 1953 r.
by³am ochrzczona w Koœciele Œwiêtego Miko³aja w Hrubieszowie, ponadto 13. 10. 1979 r.
w pi¹tek, w 6 - te objawienie w Fatimie przyjecha³am z Lublina do Szczecina, a w 6 lat
póŸniej w tym samym miesi¹cu tj. 9. 10. 1985 r. bezprawnie nie nadano mi stopieñ
doktora, a poza tym by³am w tym mieœcie 13 lat zanim wyp³ynê³am na naukowych
amerykañskich i kanadyjskich statkach, aby robiæ badania biometeorologiczne. Od tej
mojej krzywdy moralnej, która by³a cen¹ za wejœcie w tajemnice Bo¿e, i która sta³a siê
fundamentem wêgielnym Dzie³a Bo¿ego, w 13 lat póŸniej ( 1. 10. 1998 r.) zasnê³a w Bogu
moja Mama na wiekuiste poza czasy, i 13 dni od tego b³ogos³awionego ciosu jest œwiêto
b³ogos³awionego Jana Paw³a II - go.
( W 9 lat po katastrofie tunguskiej w 1917 roku pojawia siê w Fatimie znak
czasów ostatecznych, gdzie ka¿dego 13 - go przez 6 kolejnych miesiêcy pocz¹wszy od maja
do paŸdziernika Matka Bo¿a przemawia do œwiata poprzez siostrê £ucjê, która urodzi³a
siê w tym samym miesi¹cu co ja, tylko 22 marca 1907 r., a by³a ochrzczona 30 marca,
w dzieñ moich urodzin ( urodzi³am siê 30. 03. 1953 r. ), natomiast zasnê³a ona w Bogu
13. 02. 2005 r. w wieku 98 lat, jako ostatni œwiadek objawieñ fatimskich, co jest znakiem
widzialnym niewidzialnego Stwórcy, gdzie Maryja jeszcze da³a znaæ o Sobie poprzez
mistyczn¹ Sw¹ cyfrê 13, a zsumuj¹c wszystkie cyfry w dacie jej urodzenia, które daj¹
równie¿ cyfrê 13, s¹ niezbitymi znakami z Nieba, ¿e siostra £ucja jest w Niebie.
( Pius XII - ty maj¹cy wielkie nabo¿eñstwo do Mamy Niebieskiej by³ konsekrowany
na biskupa 13 maja 1917 r., jako czas pierwszego objawienia w Fatimie. ; 13 grudnia
1981 r. wprowadzono w Polsce stan wojenny.
Dusza ma z woli Bo¿ej powo³ana do poznania i przekazania œwiatu r¹bka tajemnic
Bo¿ych odwiecznie jej przeznaczonych, musia³a przejœæ przez 6 - œæ sposobów rozmyœlania
Mêki Pañskiej tj. droga wspó³czucia, skruchy, naœladowania, wdziêcznoœci, mi³oœci
i zachwytu wobec m¹droœci wyroków Bo¿ych, jak to podaje Ludwik z Granady.
( 6 lat pisa³am pracê doktorsk¹. ; 6 g³osów “ nie ” z drugiego g³osowania à propos
mojej pracy doktorskiej. ; 6 godzin Pan Jezus wisia³ na Krzy¿u. ; Od godziny 6. 00 pad³ mrok
na ca³¹ ziemiê a¿ do godziny 9. 00. ; 6 aktów przed Komuni¹ Œwiêt¹: wiary, nadziei, mi³oœci,
pokory, ¿alu i pragnienia. ; Mamy 6 g³ównych prawd wiary, ; Radoœæ mo¿e pochodziæ
z 6 - ciu rodzajów rzeczy lub dóbr, tj.: z doczesnych, naturalnych, zmys³owych, moralnych,
nadprzyrodzonych i duchowych ( Œwiêty Jan od Krzy¿a ). ; Dok³adnie w 6 - t¹ rocznicê
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Spowiednika ks. kanonika Henryka Œwierkowskiego, o którym piszê powy¿ej. ; 6 lat trwa³a
II - ga wojna œwiatowa, podczas której zginê³o 6 mln Polaków na polu walki jako ofiary
planowanej eksterminacji lub niewolniczej pracy w hitlerowskich obozach koncentracyjnych
i stalinowskich ³agrach, co wszystko to jest udokumentowane w historycznych przekazach.
( Wed³ug M i s t r z a E c k h a r t a dusza, aby znaleŸæ Boga musi spe³niæ spe³niæ
6 warunków: ¡ 1). doznawaæ goryczy w tym, co jej dawniej zdawa³o siê s³odkie;
2). staæ siê zbyt ciasn¹ dla siebie samej; 3). nie pragn¹æ niczego poza Bogiem; 4). w Nim
wy³¹cznie znajdowaæ pocieszenie; 5). nigdy nie wracaæ do rzeczy przemijaj¹cych; 6). nie
mieæ wewnêtrznego spoczynku, dopóki On nie stanie siê jej cz¹stk¹. ¢ ; Mi³oœæ jednocz¹ca
ze Zbawicielem daje 6 owoców tj. œwiat³o, zapa³, s³odycz, pragnienie, nasycenie, zachwyt
( Garcia Jiménez de Cisneros ).
( Bóg stworzy³ 6 - go dnia Adama jako mê¿czyznê 33 - letniego, i tyle lat mia³
te¿ Chrystus, gdy umar³ za nasze grzechy, i moje najwiêksze cierpienia przypada³y na ten
sam rocznik, które rozpoczê³y siê ju¿ parê miesiêcy wczeœniej, kiedy to 9. 10. 1985 r.
( zsumuj¹c wszystkie cyfry wychodzi w sumie 33 ) bezprawnie nie nadano mi stopieñ
doktora po obronionej ju¿ wczeœniej pracy doktorskiej. ; Œwiêty Józef, gdy by³ poœlubiony
Maryi mia³ równie¿ 33 lata, a b³ogos³awiony Jan Pawe³ II - gi by³ starszy ode mnie
o 33 lata. ; Moja Œwiêtej Pamiêci Mama Józefa by³a starsza od naszego obecnego Ojca
Œwiêtego Benedykta XVI - go o 33 dni, którego imieniny przypadaj¹ na ten sam dzieñ, co
i jej. ;
Pontyfikat Jana Paw³a I - go trwa³ 33 dni. ; W wieku 33 lat zmar³a Œwiêta Faustyna
Kowalska i to blisko mojej krzywdy moralnej z 9. 10. 1985 r., bo 5. 10. 1938 r. ; Moi rodzice
czekali na wnuki 33 lata. ; 33 - cia pielgrzymka do Santiago w Chile by³a najbardziej
niebezpieczn¹ pielgrzymk¹ ze wszystkich, które odby³ Jan Pawe³ II - gi. ; Najœwiêtsza
Panna 33 razy ukaza³a siê dzieciom w Beauraing zim¹ w latach 1932 - 1933 wzywaj¹c do
modlitwy, aby grzesznicy nawrócili siê i ca³y czas ¿¹da modlitwy, poœwiêcenia i nabo¿eñstwa
do Jej Niepokalanego Serca. ; W 33 - ech ofertówkach u³o¿onych tematycznie i chronologicznie
26. 08. 2011 r. przes³a³am na rêce Prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Williama Josepha
Levady dokumentacjê Dzie³a Bo¿ego, które prowadzê w Bogu, co wspomnia³am ju¿ na
pocz¹tku listu, i która w du¿ym procencie nie jest nagrane na za³¹czonych dyskietkach CD - R.
Urodzi³am siê 8 lat po wojnie. ; 8 - miu popleczników z³a z mojej Uczelni na drugim
g³osowaniu ( { 6 nie, 2 wstrzymuj¹ce, które by³y liczone jako “ nie ” : pan Aleksander
Winnicki, Kazimierz Miller, Juliusz Chojnacki, Rajmund Trzebiatowski, Idzi Drzycimski,
Andrzej Kompowski, Józef Œwiniarski, Zygmunt Che³kowski ) z premedytacj¹ wyrz¹dzili
mi zamierzon¹ moraln¹ krzywdê, nie wiedz¹c o tym, ¿e sta³a siê ona fundamentem wêgielnym
tak wielkiego Dzie³a Bo¿ego.
(  Bóg odpocz¹³ w 7 - ym dniu po wszystkich dzie³ach Swoich ( Hbr 4, 4 ), co
jest zamkniêciem Starego Przymierza; a Chrystus zmartwychwsta³ 8 - go dnia “ pierwszego
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Liczba 8 - m jest wiêc dla chrzeœcijanin pierwszych wieków symbolem zmartwychwstania,
jak równie¿ figur¹ trwaj¹cego nieustannie dnia ¿ycia wiecznego. Udzielanie chrztu w niedzielê
jest i dziœ liturgicznym wspomnieniem tego 8 - go dnia, dnia zmartwychwstania i zapowiedzi¹
nowej pe³nej œwiat³oœci Jerozolimy. Oto uczeñ Chrystusa wstêpuje przez wodê chrzcieln¹
jak przez bramê w przestrzeñ 8 - go dnia, dnia trwaj¹cego bez zachodu od momentu
zmartwychwstania Chrystusa. Wchodzi w ten wielki dzieñ, trwaj¹cy bez koñca, dzieñ
wiecznoœci, nie w momencie œmierci lecz w momencie chrztu ( W. Œwierzawski ).
( 8 osób zosta³o uratowanych przez Arkê Noego.; Ewangelia mówi, ¿e 8 dni
po narodzeniu obrzezano Dzieci¹tko i nadano Mu imiê Jezus, które by³o Mu dane przez
Anio³a, zanim w ³onie poczê³o siê. ; 8 b³ogos³awieñstw Bo¿ych.; 8 planet naszego Uk³adu
S³onecznego. ; 8 kontynentów na naszej ziemskiej planecie.; Œwiêta Bernadetta Soubirous by³a
kanonizowana 8. 12. 1933 r., w dniu w którym urodzi³a siê Mama Niebieska, i by³a ona dla
mnie pierwsz¹ Œwiêt¹ na temat której czyta³am.
Z Nie mo¿na duchowego Dzie³a Pana naszego, które prowadzê w Nim rozpatrywaæ
bez mojej krzywdy moralnej zwi¹zanej z bezprawnym nie nadaniem mi stopnia doktora,
bo to jedno z drugiego wywodzi siê i jest œciœle zwi¹zane, tak jak Trójca Œwiêta i Mama
Niebieska, dlatego te¿ muszê byæ zwi¹zana ze wszystkim, bo to jest Dzie³o Bo¿e, tak¿e
wszystkie znaki czasu potwierdzaj¹ moj¹ misjê i prowadz¹ duszê m¹ do ¿ycia wiecznego.
W nadprzyrodzonej misji mej musi wspó³pracowaæ ca³y Wszechœwiat, w którym
wszystko jest uporz¹dkowane i wszystko zale¿y od najwy¿szej dobroci Stwórcy, i nic nie
dzieje siê bez przyczyny i wszystko prowadzi do skutku, dlatego te¿ ta moja moralna
krzywda z 9. 10. 1985 r., to p i e r w s z a p r z y c z y n a, która prowadzi nie tylko do
ods³oniêcia tajemnicy Tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego i innych tajemnych miejsc na
œwiecie, ale równie¿ do ods³oniêcia r¹bka tajemnic Najœwiêtszego, które znajduj¹ siê
za progiem wiecznej œmiertelnoœci, i dostêpne s¹ jedynie dla dusz, tak¿e wszystko poznajemy
po skutkach danej przyczyny, bo jeœli czegoœ nie pozna siê w jego oczywistej przyczynie,
to nigdy nie bêdzie to prawdziwe poznanie ( Mistrz Eckhart ).
W moim odwiecznym powo³aniu nie mogê zatrzymaæ siê nawet na moment, dopóki
nie wype³niê umi³owanej woli w Bogu Ojcu, Synu Bo¿ym i Duchu Œwiêtym na Chwa³ê
Niebios, bo to przecie¿ jest warunek, aby dusza moja mog³a jak najszybciej zamieszkaæ
w wiekuistej OjczyŸnie a¿ po wsze nieskoñczone czasy, dlatego te¿ obecnie przyst¹piê do
omówienia kolejnych œwiêtych znaków czasu.
Z Z Z Obroni³am pracê doktorsk¹ 11. 07. 1985 r. na intencjê 11 dobrych Aposto³ów,
i ta cyfra 11 odzwierciedla widzialn¹ obecnoœæ niewidzialnego Pana Jezusa, tak¿e ona
jest mistyczn¹ cyfr¹ Umi³owanego, bo przecie¿ Najœwiêtsza Maryja Panna zwi¹zana jest
z Chrystusem i z Jego misj¹ poprzez cyfrê 11, a Pan Jezus z Maryj¹ poprzez cyfrê 9.
1. Zwiastowanie. 2. Nawiedzenie. 3. Narodzenie Chrystusa. 4. Ofiarowanie w Œwi¹tyni.
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w Kanie. 9. Drobne wzmianki o towarzyszeniu w pracy misyjnej. 10. Ukrzy¿owanie.
11. Wzmianka o czuwaniu wraz z Aposto³ami w Wieczerniku.
Przy g³osowaniu mojej obronionej pracy doktorskiej z 11. 07. 1985 r., by³o wymagane
kworum czyli 15 osób ( 3 - nie ý Trójca Œwiêta; 1 - wstrzymuj¹cy ý Matka Bo¿a;
10 - tak ý 10 Przykazañ Bo¿ych; 10 dobrodziejstw Bo¿ych; 10 heroicznych cnót; 10 talentów;
przypowieœæ o 10 - ciu oliwnych lampach; 10 mistycznych schodów; 10 rogów piekielnego
smoka; dotychczas 10 razy le¿a³am w szpitalu ), ale pan dziekan prof. Aleksander
W i n n i c k i, który jako jedyny wszystkiemu jest w i n i e n, nie bra³ w nim udzia³u,
chocia¿ obowi¹zkiem jego by³o g³osowaæ, ale twierdzi³, ¿e nie by³ na obronie i nie bêdzie
g³osowa³, bo on mia³ ju¿ z góry zaplanowane, ¿eby skrzywdziæ mnie, a po drugie na
obronie nie by³o mojego recenzenta prof. Wojciecha Warakomskiego, który napisa³ tak
dobr¹ recenzjê na temat mojego doktoratu. Je¿eli na mojej obronie by³by prof. Warakomski,
to by³aby dostateczna iloœæ do pe³nego kworum i by³abym doktorem, i wówczas wraz
z prof. A. Winnickim by³oby ich 16 czyli 1 - en za du¿o, tak¿e jak widaæ niewidzialny
wszechpotê¿nie m¹dry Pan Jezus wszystko zaplanowa³ i to w najdrobniejszych szczegó³ach,
aby mog³y wykonaæ siê odwieczne Plany Bo¿e.
Drogi Kardynale, poniewa¿ ten list napisany w Bogu w formie artyku³u stanie siê
ju¿ historycznym listem, który jako jedyny z moich wys³anych listów do duchowieñstwa
w sprawie Dzie³a Kap³ana Niebieskiego, mo¿e wyjœæ za ¿ycia mego na ca³y zniewolony
œwiat, oczywiœcie jedynie po otwarciu jego przewodu badawczego w Kongregacji Nauki
Wiary i za zgod¹ Waszej Eminencji i Ojca Œwiêtego, dlatego te¿ przedstawiam nie tylko
tak liczne znaki czasu, które przepowiada³y i nieustannie potwierdzaj¹ moj¹ nadprzyrodzon¹
misjê, ale równie¿ grê pseudonaukowców, którzy œwiadomie wyrz¹dzili mi zamierzon¹
krzywdê moraln¹ zwi¹zan¹ z bezprawnym nie nadaniem mi stopnia doktora po 3 - ech
miesi¹cach od momentu obrony, nie wiedz¹c o tym, ¿e ¿yj¹c duchem zdeprawowanego
œwiata, w swym pozornym zwyciêstwie, tak jak Judasz ponieœli nieodwo³aln¹ klêskê.
Wracaj¹c do drugiego g³osowania, które odby³o siê 9. 10. 1985 roku, w którym to
wspó³towarzysze partyjni pana dziekana Winnickiego na czele z nim samym nie dopuœcili
do g³osowania tzn. nie powiadomiono, ani te¿ nie poproszono prof. Eugeniusza Grabdy, ani
te¿ dwóch moich recenzentów tj. prof. Wojciecha Warakomskiego z Uniwersytetu Marii
Curie Sk³odowskiej z Lublina, ani te¿ prof. Czes³awa KoŸmiñskiego z Akademii Rolniczej
ze Szczecina, którzy jako jedyni najlepiej znali siê na mojej pracy doktorskiej, bo wiedzieli
oni, ¿e z nimi nie uda siê ich niecny plan, a poza tym komisja by³a w zupe³nie innym sk³adzie,
co wszystko mam udokumentowane i wszystko te¿ napisane w swoich duchowych ksi¹¿kach.
Gdy w ówczesnym komunistycznym re¿imie przy wielkich moich staraniach w Panu
mym doprowadzi³am do ponownego przebadania mojej pracy doktorskiej, to sta³a siê rzecz
dziwna i wprost nieprawdopodobna, bo zamiast wybraæ do moich superrecenzji fachowców
i to dwóch profesorów z dwóch ró¿nych Uniwersytetów, to wybrali docentów z jednego
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i Gospodarki Wodnej w Warszawie, którzy s¹ fizykami, i panowie ci w moim fachu nie
napisali ¿adnej publikacji, a znaj¹ siê tak na mojej bran¿y jak ja na chemii, i w dodatku
wystawili podobne super szkaluj¹ce recenzje, których zreszt¹ nigdy nie dosta³am.
3 - ej podstawowi moi b³ogos³awieni wrogowie, którzy s¹ pseudonaukowcami na
arenie Polski to: pan Winnicki ze Szczecina oraz pan Pruchnicki i Sadowski z Warszawy,
wype³nili w stosunku do mojej osoby jedynie wolê Bo¿¹, która musia³a wype³niæ siê w³aœnie
w œrodê tak, jak u Ukrzy¿owanego, kiedy to Judasz wyda³ Go za 30 srebrników.
Ta omawiana charyzmatyczna krzywda moralna sta³a siê pocz¹tkiem Dzie³a Bo¿ego
ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, tak¿e zap³aci³am cenê
za swoje odwieczne powo³anie, które musia³o byæ budowane na trwa³ej Chrystusowej Skale,
abym przebóstwionym umys³em Samego Boga mog³a kontemplowaæ i rozumieæ tajemnice Jego,
które zawarte s¹ w Nim. Mimo, ¿e by³am ofiar¹ mobberów, którzy nieustannie znêcali siê
nade mn¹ i to na wszystkich frontach, ale w³aœnie poprzez mobbing kszta³towali oni duszê
m¹ na podobieñstwo Pana naszego, nie wiedz¹ o tym, ¿e w³aœnie poprzez mobbing dokonuje
siê tak wielkie Dzie³o Bo¿e, gdzie ja jestem jedynie grzesznym i nieudolnym narzêdziem
w Rêkach Stwórcy.
Wszystkim moim wrogom, wrogom Boga przebaczy³am w imieniu i w mocy Jezusa,
i po odejœciu z tego œwiata bêdê modli³a siê o ich uzdrowienie duchowe, ale póki jeszcze
¿yjê w tej przejœciowej doczesnoœci, to jako szafarka tajemnic Bo¿ych muszê g³osiæ
Ewangeliê wszêdzie, a na to mam œwiête znaki czasu, które nieprzerwanie towarzysz¹ mi
i mówi¹ o wspó³dzia³aniu Stwórcy z dusz¹ moj¹ ( Mk 16, 19 - 20 ).
( Tak jak Matka Bo¿a wystêpuje i przemawia do ludzkoœci poprzez cyfrê 9,
tak Pan Jezus poprzez cyfrê 11. ; Mama Niebieska spêdzi³a w Œwi¹tyni 11 lat. ; Gdy
urodzi³am siê, to mój by³y sta³y Spowiednik Œwiêtej Pamiêci ksi¹dz kanonik Henryk
Œwierkowski by³ ju¿ 11 lat kap³anem. ; Moja Babcia Katarzyna Tañska mia³a 11 wnuków,
a 12 umar³o, w tym 9 wnuczek i 2 - ch wnuków ( 11 dobrych Aposto³ów, a 12 - ty Judasz ).
Ja jestem najstarsz¹ wnuczk¹ Babci, a Kasia najm³odsza i miêdzy nami jest 9 lat ró¿nicy. ;
Ronald Reagan w ci¹gu 200 lat by³ 11 - tym Prezydentem, któremu uda³o siê przebywaæ
w Bia³ym Domu przez pe³ne 8 lat ( 2 kadencje ), i by³ jako 40 - ty Prezydent U. S. A. ;
Po 11 - tu latach pani Margaret Thatcher ust¹pi³a z funkcji przywódcy Partii Konserwatywnej
i by³a najd³u¿ej urzêduj¹cym premierem brytyjskim w XX - tym wieku.
( Cykl plam s³onecznych co 11 lat.; Polska odzyska³a niepodleg³oœæ 11. 11. 1918 r. ;
11. 11. 2004 r. zasn¹³ w Bogu Jaser Arafat, przywódca Organizacji Wyzwolenia Palestyny
i Prezydent Autonomii Palestyny. ; Licheñ, jako najwiêksze Sanktuarium w Polsce, które by³o
odwiedzone przez B³ogos³awionego Jana Paw³a II - go podczas 7 - ej jego pielgrzymki do
naszego kraju, pod wzglêdem wielkoœci chrzeœcijañskich œwi¹tyñ jest obecnie na 11 - tym
miejscu w œwiecie, a na 7 - m w Europie.
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i rok po tym jak ofiarowa³a nam Zielony Szkaplerz, Ojciec Pierre de Smet, Aposto³ Gór
Skalistych, za³o¿y³ misjê nad rzek¹ Bitter Root, w stanie dzisiejszej Montany i nazwa³ j¹
St. Mary. ; B³ogos³awiony Jan Pawe³ II - gi przyj¹³ po poprzednikach 9 papieskich rad,
wspomagaj¹cych go w g³oszeniu œwiatu katolickiej nauki spo³ecznej, a obecnie dziêki niemu
istnieje ich 11 ( Kronika Pontyfikatu, Nasz Papie¿, Rok 16 ).
( 11 lutego wspomnienie objawieñ Matki Bo¿ej w Lourdes na 18 objawieñ, które
pierwsze odby³o siê 11 lutego 1858 r.. ; Dziêki B³ogos³awionemu Janowi Paw³owi II - mu
od 11 lutego 1993 r. obchodzimy Œwiatowy Dzieñ Chorego, który zosta³ ustanowiony przez
niego 13 maja 1992 r. w 75 - t¹ rocznicê objawieñ fatimskich, a w 11 - t¹ rocznicê zamachu
na ¿ycie jego. ; Po 11 - tu latach od zamachu B³ogos³awiony Jan Pawe³ II - gi operowany
by³ ponownie w tej samej sali co poprzednio. ; 11 lutego 1990 r. Nelson Mandela wyszed³ po
27 - miu latach spêdzonych w wiêzieniu, jako jeden z przywódców ruchu przeciw aparthejdowi.
( 11 lat jeŸdzi³am na kolonie i obozy jako wychowawczyni lub kierowniczka.
Pierwszy raz pojecha³am w wieku 21 lat, a ostatni raz, kiedy mia³am 32 lata, i dziêki
koloniom i obozom zwiedzi³am prawie ca³¹ Polskê. ; Przez 11 lat umartwia³am siê
w intencji o nawrócenie ca³ego œwiata nie jedz¹c miêsa, ryb, wielu warzyw, z nabia³u
tylko mas³o, z owoców tylko banany i pomarañcze, ze s³odyczy to jedynie cukier, tak¿e
wykluczone by³y wszelkie ciasta czy te¿ nawet s³odkie bu³ki, a pij¹c jedynie wodê i herbatê,
a poniewa¿ mój stan zdrowia “ wysiada³ ” mi i grozi³a mi œmieræ, dlatego te¿ dosta³am
dyspensê od tych z³o¿onych œlubów, które tak bardzo nadwyrê¿y³y zdrowie me, a nie
uzdrowi³y zniewolonego œwiata.
( Mam 11 schorzeñ ( chorób ), tak¿e zawsze coœ boli mnie, dziêki czemu w mi³oœci
ukrzy¿owanej Jezusa Chrystusa cierpiê z Nim i w Nim maj¹c udzia³ w Dziele Odkupienia
Jego, i nieustannie id¹c do Niego w ciemnej nocy wiary w najg³êbszych ciemnoœciach
pe³nej mi³osnego poznania, która prowadzi duszê m¹ poprzez uciszone upojenie Umi³owanego
do ukrytej Odwiecznej M¹droœci Jego, aby mog³a ona z³¹czyæ siê z Nim i zamieszkaæ
w Nim na ca³¹ wiecznoœæ.
Moje choroby to: choroba nadciœnieniowa, dyskopatia krêgów
szyjnych i ca³ego krêgos³upa, zwiotczenie miêœni stawowych g³ównie prawej rêki, bo
lewa rêka boli mnie znacznie mniej, zwyrodnienie stawów kolanowych czyli artroza obu
kolan oraz ostrogi piêtowe obustronne, powiêkszona w¹troba, która ci¹gle boli mnie,
choroba wrzodowa dwunastnicy, przepuklina ¿o³¹dkowa, nadkwasota ¿o³¹dkowa, czêsto te¿
miewam zgagê, co zwi¹zane jest z chorob¹ refluksow¹. Nastêpnie mam otalgiê ( ból ucha
bez choroby ucha ), a poniewa¿ jestem alergiczna na dym z papierosów, kurz, œrodki
czyszcz¹ce i wszelkie zanieczyszczenia, to niesamowicie kaszlê, i czasami przez parê miesiêcy
w roku, tak¿e mam astmê, ponadto mam pocz¹tek cukrzycy, ale mieszczê siê w granicach
maksymalnej normy, ¿e nie biorê leków, ale nie mogê jeœæ nic s³odkiego. Od dzieciñstwa
te¿ mam problemy z oczyma, tak¿e noszê okulary przy czytaniu i pisaniu, a poza tym mam
niesamowite problemy z zêbami, których zosta³o mi ju¿ tak niewiele, i nawet 10 sierpnia br.
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bólu, tak¿e przez ten z¹b i wyrwanie jego nacierpia³am siê w Chrystusie przez ca³y
miesi¹c, ¿e chodzi³am nawet na opatrunki.
( Œmieræ bardzo, ale to bardzo drogiej mi osoby, bo mojego Taty, który w wieku
63 - ech lat ( 6 + 3 = 9 ) zasn¹³ w Panu 11. 09. 1988 r. o godz. 18. 00 w niedzielê, bo tak
chcia³ Pan Jezus ( 11) i tak chcia³a Matka Bo¿a ( 9 ). Kiedy Tata ¿egna³ przejœciow¹,
ziemsk¹ Ojczyznê, to moja siostra Basia by³a w 9 - tym miesi¹cu w ci¹¿y ze swoj¹ córk¹
Beatk¹.
W 13 - t¹ rocznicê œmierci mego Taty tj. 11. 09. 2001 roku na terytorium Stanów
Zjednoczonych za pomoc¹ uprowadzonych samolotów pasa¿erskich odby³a siê seria czterech
terrorystycznych ataków. ; 11. 09. ( i 12. 09. ) 1683 roku odby³a siê bitwa pod Wiedniem,
która tak bardzo zmieni³a bieg historii, tak¿e po zakoñczeniu jej “ Jan 3 - ci Sobieski
wysy³a wiadomoœæ o zwyciêstwie Papie¿owi 11 - temu ”, co ³atwo mo¿na wyczytaæ to
chocia¿by przez internet. Odwiecznie by³o przewidziane, ¿e siêgnê i po ten mistyczny
widzialny znak czasu, który przedstawiony jest równie¿ i w roku odbycia tej historycznej
bitwy z 1683 r., bo przecie¿ równo 300 lat póŸniej w 1983 r. wiedzia³am ju¿ w Panu
naszym do czego On powo³a³ duszê m¹, a poza tym od 1.01 1983 r. rozpoczê³a siê era
internetu, która swój pocz¹tek wziê³a ze Stanów Zjednoczonych, dziêki czemu mam bardzo
u³atwione zadanie w duchowym Dziele Niebios.
300 lat, to przecie¿ 10 - ciokrotne 30 - tki,
które powtarzaj¹ siê ka¿dego miesi¹ca, ponadto Pan Jezus by³ razem ze Swoimi Rodzicami
przez 30 lat, i Judasz wyda³ Go za 30 srebrników, a ja urodzi³am siê 30 marca 1953 roku,
i w przysz³ym roku bêdzie równo 30 lat jak z woli Pana naszego zajmujê siê Dzie³em
Jego. Bêd¹c w klimacie cyfry 30 na marginesie podam, ¿e 30 czerwca 1993 r. by³am na
B e r m u d a c h podczas naukowego rejsu na statku “ the Knorr ” na zaproszenie Woods
Hole Oceanographic Institution ze Stanów Zjednoczonych, gdzie by³am zabrana na ten
statek z Ponta Degada na Azorach.
( W Zak³adzie Meteorologii i Klimatologii Morskiej Wydzia³u Rybactwa Morskiego
Akademii Rolniczej w Szczecinie docent Józef Girjatowicz, który jako szef niewymownie
szlifowa³ dusz¹ m¹ na podobieñstwo Bo¿e, ¿e a¿ zachorowa³am na chorobê nadciœnieniow¹,
z której ju¿ nigdy nie wyleczê siê, pracuj¹cy ze mn¹ broni³ swoj¹ habilitacjê 11. 07. 1984 r.
o godz. 11. 00, a ja mój doktorat broniê o tej samej godzinie, w tym samym dniu i w tym
samym miesi¹cu tylko rok póŸniej, tj. 11. 07. 1985 r. o godz. 11. 00, i poprzez tê datê
zwi¹zana jestem z by³ym pracownikiem Zak³adu ( cyfra 11, to cyfra Pana Jezusa przy
którym stoi œwiêt¹ cyfrê 7 wskazuj¹ca 7 - my miesi¹c roku, czyli poprzez ten œwiêt¹ cyfrê 7
z woli Pana naszego nast¹pi ca³kowite wype³nienie odwiecznych zamiarów Jego w stosunku
do duszy mej ).
( 11. 07. 1943 roku w 99 - ciu polskich miejscowoœciach dokonano krwawego,
ludobójczego ataku, który by³ niesamowit¹ rzezi¹, masow¹ zbrodni¹ dokonan¹ na ludnoœci
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Armiê ( U P A), i w tej krwawej niedzieli zginê³o oko³o 60 tys. Polaków, jak to podaj¹
nam Ÿród³a historyczne, tak¿e 11 lipiec ma byæ dniem pamiêci ofiar ludobójstwa tych
nieludzkich pogromów, barbarzyñskich czystek etnicznych, które by³y przeprowadzone przez
zacietrzewieñców na us³ugach szatana.
( Maciej Gaspar z Zagrzebia w stolicy Chorwacji ( Jugos³awia ) urodzi³ siê jako
5 - ciomiliardowy mieszkaniec Ziemi w dniu 11. 07. 1987 r. o godz. 9. 00, kiedy to dwa lata
wczeœniej tj. 11. 07. 1985 r. obroni³am swój doktorat, tak¿e zwi¹zana jestem z nim poprzez
moj¹ obronê pracy doktorskiej, jak i z moj¹ krzywd¹ moraln¹, która zawarta jest w godzinie,
w cyfrze 9 (godz. 9. 00, a cios 9. 10. 1985 r.), co odwiecznie zaplanowa³ Zbawiciel (cyfra 11)
i Matka Bo¿a ( cyfra 9 ). ;
Michai³ Gorbaczow wraz ze swoj¹ ¿on¹ przyjechali do Polski
11. 07. 1988 r., a prezydent U. S. A. George Bush przyjecha³ wraz z ma³¿onk¹ do Polski
9. 07. i przebywali do 11. 07. 1989 r. ; W 11 lat od inauguracji pontyfikatu B³ogos³awionego
Jana Paw³a II - go nast¹pi³ upadek komunizmu w Œrodkowowschodniej Europie, gdzie
9. 11. 1989 r. nastêpuje te¿ upadek muru berliñskiego w 50 - t¹ rocznicê wybuchu II - ej
wojny œwiatowej.
Do tak olbrzymiego, nadprzyrodzonego celu jakim by³o poznanie tajemnicy Trójk¹ta
Bermudzkiego, a obecnie ods³oniêcie jej œwiatu oraz ods³oniêcie ca³ej mojej duchowej misji,
to z woli Bo¿ej muszê byæ zwi¹zana z ca³¹ kul¹ ziemsk¹, aby ludzkoœæ uwierzy³a mi,
¿e jestem tym narzêdziem wybranym przez Boga, dlatego te¿ na podstawie prze¿yæ duszy
swej ods³aniam zdemoralizowanemu œwiatu niewielki r¹bek tajemnic Kap³ana Niebieskiego,
które zawarte s¹ w Nim.
W Dziele Kap³ana Niebieskiego, które prowadzê w Nim jest niemo¿liwoœci¹, aby
jeden duchowny poj¹³ tak niepojête sprawy Niebios, tak¿e tutaj potrzeba wiêcej œwietlanych
umys³ów i to tylko samych najwy¿szych rang¹ duszpasterzy, i to ma byæ ich minimum 11 - tu
na intencjê 11 - tu dobrych Aposto³ów, dlatego te¿ duchowe przesy³ki wysy³am i wysy³aæ
ju¿ zawsze bêdê do 11 - tu duchownych synów Pana naszego, który odzwierciedlony jest
w cyfrze 11.
Z³¹czona z cierpieniami Ukrzy¿owanego ¿yjê tylko Nim, tak¿e dla duszy mej
istniej¹ tylko sprawy Ukochanego, który w Swojej Boskiej cierpliwoœci za pomoc¹ darów
Ducha Swego w wewnêtrznych uciskach, jak i w uœciskach mi³osnych przeprowadza mnie
przez Swoje Boskie Ciemnoœci, abym jak najgodniej wype³ni³a wolê Jego w sobie.
Transcendentalny Trójjedyny Bóg uczy córkê Sw¹ Annê, aby ona zatraci³a siê
w siebie samej, a w cierpieniach upodobnia³a siê do Niego oraz, ¿eby zawsze by³a pos³uszna
tylko Jemu i pe³ni³a tylko umi³owan¹ wolê Jego, tak¿e obecnie przystêpujê do omawiania
kolejnych œwiêtych znaków czasu, które w ca³ej zupe³noœæ rozwiej¹ w¹tpliwoœci wszystkich
czytaj¹cych i badaj¹cych to duchowe Dzie³o Ukochanego.
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morskiej oraz oceanografii jeden z cz³onków Komisji Egzaminacyjnej prof. Rajmund
Trzebiatowski, która sk³ada³a siê z 5 - ciu profesorów, zada³ mi nastêpuj¹ce pytanie:
¡ Jak¹ ma pani w³asn¹ koncepcjê na ods³oniêcie tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ? ¢
Egzamin powy¿szy zdawa³am 7. 06. 1985 r. w dniu Zes³ania Ducha Œwiêtego, i w tym
œwiêtym dniu Duch Œwiêty wst¹pi³ w tego profesora, ¿eby zada³ mi on takie pytanie,
chocia¿ ten pan jest taki ob³udny i zak³amany, i równie¿ przyczyni³ siê do mojej krzywdy
moralnej, tak¿e jak widaæ wiele znaków Bo¿ych wczeœniej jest zawartych, aby ludzkoœæ
nigdy nie w¹tpi³a, co do duszy wybranej.
Poprzez tê œwiêt¹ cyfrê 7 - em Pan Jezus daje znaæ, co powinna posiadaæ dusza
( m¹droœæ, rozum, umiejêtnoœæ, pobo¿noœæ, radê, moc, bojaŸñ Bo¿¹ ), aby mog³a ona
posi¹œæ tajemnice Jego czyli wyra¿a ona pe³niê 7 - miu darów darów Ducha Œwiêtego, któr¹
w najwy¿szym stopniu posiada³ Umi³owany, a która wlana do duszy z ³ask¹ uœwiêcaj¹c¹,
ma nas nale¿ycie przygotowaæ na dzia³anie Ducha Œwiêtego, aby osi¹gn¹æ nadprzyrodzony
cel tj. wieczne zbawienie, o czym wiedz¹ wszyscy katolicy.
( Wizje prorocze: 7 pieczêci, 7 tr¹b, 7 czar, 7 gromów, 7 czasz i 7 plag,
7 Duchów, 7 Koœcio³ów, 7 z³ych œwieczników, jako zwiastuny wielkiego dnia gniewu
Bo¿ego. ; 7 kap³anów dê³o w 7 tr¹b, i przez 7 dni okr¹¿ono miasto, a w 7 - ym dniu a¿
7 razy. ; 7 Boleœci Mamy Niebieskiej, Gwiazdy Bo¿ej obleczonej w S³oñce, która zetrze
smokowi maj¹cemu 7 g³ów ... ( Losy ca³ej ludzkoœci, Apokalipsa Œwiêtego Jana ).
( 7 Archanio³ów obcuj¹cych z Majestatem Boskim: Micha³, Gabriel, Rafa³ ... . ;
7 stopni Duchów Niebieskich: Archanio³owie, Cherubini, Trony, Panowania, W³adze, Potêgi
i Moce. ; 7 mieszkañ w twierdzy wewnêtrznej oznaczaj¹ 7 etapów ¿ycia duchowego (Œwiêta
Teresa od Jezusa ). ; 7 Sakramentów Œwiêtych: Chrzest, Bierzmowanie, Najœwiêtszy
Sakrament, Pokuta, Namaszczenie Chorych, Kap³añstwo, Ma³¿eñstwo. ; 7 owoców mi³oœci:
1). zjednoczenie z wol¹ Bo¿¹, 2). poœwiêcenie, 3). wytrwa³oœæ, 4). wiernoœæ, 5). zwyciêstwo,
6). modlitwa, 7). szczêœcie ( Matka Marcelina Darowska ).
( 7 uczynków mi³osiernych wobec duszy: grzesznych upominaæ, nieumiejêtnych
pouczaæ, w¹tpi¹cym dobrze radziæ, strapionych pocieszaæ, krzywdy cierpliwie znosiæ, urazy
chêtnie darowaæ, modliæ siê za ¿ywych i umar³ych. ; 7 uczynków mi³osiernych wobec
cia³a: g³odnych nakarmiæ, spragnionych napoiæ, nagich przyodziaæ, podró¿nych w dom
przyj¹æ, wiêŸniów pocieszaæ, chorych nawiedzaæ, umar³ych pogrzebaæ.
( Mamy 7 warunków zwyciêstwa: mi³oœæ, ofiara, modlitwa, pos³uszeñstwo, pokora,
radoœæ, pokój ( Siostra Józefa Menendez, “ Najwiêksza mi³oœæ ” ). ; W ci¹gu 7 - miu minut
dnia 6. 08. 1945 roku bomba atomowa zrzucona przez Amerykanów znios³a z powierzchni
Nagasaki, a w 3 dni póŸniej 9. 08. podobnie by³o z Hiroszim¹. ; 7 kolorów têczy.
( Dok³adnie 7 lat po mojej krzywdzie moralnej przeprowadzono szereg badañ na
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Pana Jezusa na tym Ca³unie Turyñskim istnieje 7 grup ran. ; 7 ran Najœwiêtszego Oblicza
Pana Jezusa i 7 œwiadectw Mêki Jego, i ka¿da rana na Najœwiêtszym Obliczu Zbawiciela
odpowiada grzechom g³ównym. ; 7 grzechów g³ównych: pycha, chciwoœæ, nieczystoœæ,
zazdroœæ, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo w s³u¿bie Bo¿ej;
( Numer mojej ¿eglarskiej ksi¹¿eczki sk³ada siê z prawie samych 7 - ek i tylko
z jednej 1 - ki tj. 7 7 7 17, i cyfrê tê nale¿y t³umaczyæ: trzy pierwsze 7 - ki, jako
tajemnica Trójk¹ta Bermudzkiego czyli 3 boki trójk¹ta i ka¿dy bok po 7 - em, która
mieœci siê w Trójcy Œwiêtej, i równie¿ te same cyfry w 3 - ech bokach trójk¹ta, tak¿e
ka¿dy bok ma cyfrê 7 - em, dlatego te¿ ta Boska tajemnica mo¿e byæ poznana jedynie
przez jedn¹ wybran¹ duszê przez Boga i st¹d ta jedna 1 - nka, i mo¿na w ni¹ wejœæ
w ca³ej pe³ni za spraw¹ Boga poprzez jedynie œwiêt¹ cyfrê 7 - em, która jest na koñcu,
i która nieustanie powtarza siê i dotyczy ca³ego œwiata, i w³aœnie ta œwiêta cyfra 7 - em
oznacza te¿ 4 - y strony œwiata czyli ona obejmuje w Panu naszym ca³y œwiat.
{ { { Ponadto poprzez cyfrê 71, w tym ukrytym znaku widaæ wyraŸnie, ¿e Pan
Jezus odwiecznie ustali³ ziemski ¿ywot mojej ukochanej Mamy, która by³a podana tam,
¿e w razie œmierci mej powinna byæ powiadomiona o tym, która zasnê³a w Panu maj¹c
dok³adnie 71 lat, a na marginesie dodam, ¿e mój Tata z wykszta³cenia historyk przez
20 lat a¿ do samej emerytury pracowa³ w szkole podstawowej nr. 7 w Lublinie.
( 7 lat walczy³am o przywrócenie mi stopnia doktora w by³ym komunistycznym
re¿imie, co zreszt¹ z góry skazane by³o na niepowodzenie, tak¿e na moje listy zawsze
dostawa³am od Centralnej Komisji do Spraw Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych
w Warszawie, jak i od prawie wszystkich wa¿niejszych urzêdów w Polsce, odpowiedzi
pozbawione najmniejszego sensu i logiki, pomimo tak licznych dowodów, które zawsze
by³y pomijane, bo przecie¿ z mego doktoratu powsta³o sporo plagiatów, i nawet za jedn¹
publikacjê opart¹ o plagiat jego, “ wielcy ” naukowcy otrzymali I - wsz¹ nagrodê Ministra
na czele z moim promotorem Krzysztofem Prawdzicem przy wspó³pracy ówczesnych
docentów pana Józefa Girjatowicza i Stefana Trzeciaka, a ponadto w wersji streszczonej
opublikowa³am go pod swoim nazwiskiem w s³ynnym Ossolineum, co wszystko mam
bardzo dobrze udokumentowane i napisane te¿ w swoich duchowych ksi¹¿kach.
( 7. 10. 1571 r. Turcy ponieœli nale¿n¹ klêskê pod Lepanto w Zatoce Korynckiej,
a do tego przyczyni³a siê N i e p o k a l a n a, zmieniaj¹c kierunek wiatru na korzyœæ
przeœladowanych chrzeœcijan i ocala³a Europa, tak¿e na intencjê tych przeolbrzymich zas³ug
Pius V - ty rozkaza³, aby 7. 10. by³o obchodzone w ca³ym Koœciele jako œwiêto Matki
Bo¿ej Zwyciêskiej. Œwiêto to nastêpnie zosta³o zast¹pione Œwiêtem Matki Bo¿ej Ró¿añcowej,
st¹d paŸdziernik jest miesi¹cem Œwiêta Ró¿añca Œwiêtego, o czym dowiadujemy siê
z przekazów historycznych.
( Cud z 7 - ma chlebami i 7 - ma koszami. ;

Pan Jezus nam rzek³, ¿e mamy
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Bo¿a, kiedy urodzi³a Króla Chwa³y, to póŸniej musia³a uciekaæ przed Herodem i ¿y³a
7 lat w Egipcie. ; Liczba 7 - em, klucz wielu tekstów jest zamkniêt¹ ca³oœci¹ ( Rz 1, 1 ),
a dzieñ ósmy, to dzieñ przymierza ( Rz 17, 12 ), dzieñ nowego stworzenia, dzieñ ósmy
bowiem to niedziela, dzieñ zmartwychwstania.
(  W oryginalnej greckiej wersji £ukaszowej Ewangelii (£k 1, 51 - 55) mamy 7 - em
czasowników w aoryœcie, wskazuj¹cych tyle¿ czynów, których Pan nieustannie dokonuje
w dziejach: “ okaza³ moc ( ... ) rozproszy³ pyszni¹cych siê ( ... ) str¹ci³ w³adców (... ),
wywy¿szy³ pokornych (...) g³odnych nasyci³ dobrami (...) bogatych z niczym odprawi³ (... )
uj¹³ siê za swoim s³ug¹ Izraelem. ” W tych 7 - miu dzia³aniach Bo¿ych widoczny jest
styl, jaki Pan przyjmuje w swoim postêpowaniu: opowiada siê po stronie ostatnich
( Benedykt XVI - ty, L’ OSSERVATORE ROMANO, nr. 4, 2006 r. ).
( Cyfra 7 - em oznacza pe³niê i doskona³oœæ (Mt 18, 21) czyli mówi ona o wyraŸnym
zakoñczeniu pewnego etapu nadprzyrodzonej misji mej, któr¹ mog³am osi¹gn¹æ za ¿ycia swego,
czego potwierdzeniem jest to, ¿e Boski Odkupiciel w chwili wype³nienia odwiecznego
Testamentu wzglêdem Jego, 7 razy odezwa³ siê podczas ukrzy¿owania i na Krzy¿u, na
którym tu¿ przed œmierci¹ Sw¹ wypowiedzia³ 7 œwiêtych s³ów, wypowiadaj¹c w sumie
40 s³ów, i kiedy ja urodzi³am siê, to B³ogos³awiony Jan Pawe³ II - gi by³ ju¿ 7 lat
ksiêdzem, a zosta³ wybrany on na Stolicê Piotrow¹ dok³adnie 7 lat i 7 dni wczeœniej
jak moja b³ogos³awiona krzywda moralna z 9. 10. 1985 r., a poza tym 13. 05. 1981 r.
strzelano do niego 7 dni przed urodzinami jego ( ur. 20. 05. 1920 r. ), a obecnie mija
ju¿ 7 lat, jak on ju¿ zasn¹³ w Bogu, tak¿e to s¹ niezbite znaki czasu niewidzialnego
Stwórcy mówi¹ce o prawdziwoœci nadprzyrodzonej misji mej.
Ods³oniæ œwiatu ziemskiemu nie tylko tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego, ale r¹bek
tajemnic Jego, które odwiecznie by³y przeznaczone na duszê m¹, to powi¹zaæ Stary
Testament z Nowym, i umieæ czytaæ znaki czasu w Panu naszym ( Mt 16, 2 ), aby mieæ
klucz do wnêtrza Koœcio³a czasów i byæ jednomyœlnym z Bogiem, jak ta œwiêta liczba 7 - em.
Poprzez wszystkie œwiête znaki czasu, które z woli Umi³owanego mam na ka¿dym
kroku, nie bêdzie ju¿ cienia w¹tpliwoœci co do nadprzyrodzonej misji mej, a poza tym
one s¹ œwietlistymi nadprzyrodzonymi latarniami wœród ciemnego œwiat³a wiary, które
prowadzi duszê m¹ w ciemnej nocy niewiedzy, dlatego te¿ ona jest nad wyraz szczêœliwa
w Umi³owanym, bo przecie¿ nigdy nie pob³¹dzi ona w Nim, tym bardziej, ¿e tak czêsto,
choæ chwilowo, ale w sposób szczególny jest ona zjednoczona z Nim, a poza tym
podczas snów prawie non - stop opuszcza ona w Nim pow³okê cielesn¹.
( Zbawiciel w Swoich Œwiêtych Planach pomyœla³ równie¿ i o tym, ¿eby z³¹czyæ mnie
poprzez moje urodziny z odwiecznym znikaniem statków, samolotów i ludzi w tajemnych
miejscach. Urodzi³am siê 30. 03. 1953 r. o godz. 12. 00, a 30. 03. 1987 r. o godz. 12. 10 na
Ba³tyku odebrano sygna³ przez Polskê i NRD, ¿e jakiœ statek znajduje siê w niebezpieczeñstwie
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Ojciec Przedwieczny powo³a³ Moj¿esza nad Morzem Czerwonym, Pana Jezusa nad
Morzem Galilejskim, a Annê, Anielê, Agnieszkê Flak nad Morzem Ba³tyckim, bo przecie¿
dzieciñstwo spêdzi³am w Mrze¿ynie niedaleko Ko³obrzegu i tam ju¿ z woli Bo¿ej mia³am
pierwszy znak z Nieba, o czym piszê w ¡ Dziele ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy
Trójk¹ta Bermudzkiego ¢ w zeszycie nr. 3 E, tak¿e poprzez wszystkie widzialne znaki czasu
realizujê w Chrystusie, w Synu Bo¿ym swe odwieczne powo³anie.
Z moich duchowych zdañ wyczuwa siê ducha Kap³ana Niebieskiego, bo przecie¿
niejednokrotnie piszê s³owami Jego zacytowanymi z Pisma Œwiêtego, a poza tym wyczuwa
siê równie¿ ducha Œwiêtego Jana od Krzy¿a czy te¿ B³ogos³awionego Jana Paw³a II - go,
którego dusza od samego pocz¹tku jest w Niebie, tak¿e wspomagana jestem duchem dusz
Œwiêtych, abym moc¹ prawdy Chrystusowej obroni³a nadprzyrodzon¹ misjê sw¹ dan¹ mi
od Boga.
K Droga Eminencjo ! jak widaæ na mojej kalwaryjskiej drodze mam nie tylko ogrom
nieprawdopodobnych ³ask, o których ju¿ piszê do Ojca Œwiêtego Benedykta XVI - go od
pocz¹tku pontyfikatu Jego, jak te¿ pisa³am do Waszego Poprzednika kard. Williama Josepha
Levady, jak i wybranych synów duchownych Pana naszego, ale równie¿ mam ogrom œwiêtych
znaków czasu, które poda³am jedynie takie, które nakaza³ mi Duch Œwiêty, aby otworzy³y
siê serca i oczy dusz przewielebnego duchowieñstwa o tak niezwyk³ym duchowym Dziele,
jakiego jeszcze nie by³o w historii ca³ej ludzkoœci, tak¿e po wnikliwym zapoznaniu siê z tymi
chocia¿by duchowymi listami, które ju¿ wczeœniej wys³a³am i najprzeró¿niejszymi dowodami
mojego odwiecznego powo³ania wraz z moj¹ krzywd¹ moraln¹, nikt na œwiecie nie bêdzie
w¹tpi³ o prawdziwoœci mojej nadprzyrodzonej misji.
Od kiedy wesz³am na drogê œwiêtoœci, która prowadzi na sam szczyt umi³owanej,
duchowej Góry Karmel, to zawsze podczas kontemplacji Wszechmocnego, podczas której
czerpa³am m¹droœæ Jego, prosi³am Ukochanego, aby da³ mi serce rozumne ( 1 Krl 3, 9 ),
abym w jednej jednoœci i istnoœci w Nim w prawdziwej radoœci Jego jak najdoskonalej
przekaza³a duchowy owoc Jego dla ca³ej cywilizacji k³amstwa i œmierci, w której wystêpuje
pogarda dla cz³owieczych praw.
Jedyny Bóg w Trzech Osobach - w 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 tylko On 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.
Noszê w swoim ciele œlady mêki Chrystusowej (Ga 6, 17), dlatego te¿ przebywaj¹c
w bezmiarze cierpieñ Nieœmiertelnego nie nale¿ê do ¿adnego œmiertelnika, jedynie tylko
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œwiat³oœci Swej, tak¿e poprzez Bosk¹ tajemnicê odkupienia i zbawienia w pokorze,
w duchu prawdziwej mi³oœci Pana naszego w pe³nej harmonii i p³ynnoœci znaków czasu
przekaza³am swoje odwieczne powo³anie, w którym jest œcis³a zgodnoœæ pomiêdzy
Koœcio³em i œwiatem nauki, co by³o wymagan¹ koniecznoœci¹, bo przecie¿ K o œ c i ó ³
jest bardzo, ale to bardzo ostro¿ny w wydawaniu jakichkolwiek werdyktów w sprawie Dzie³
Bo¿ych, dlatego te¿ tak wszystko dok³adnie dopracowujê, aby w tych najprzeró¿niejszych
zawirowaniach, mog³o nareszcie wszystko uspokoiæ siê i byæ czytelne, tj. zrozumia³e w tych
przejrzystych odmêtach, które pochodz¹ od niewyczerpanego Ÿród³a Pana naszego.
Wszystkie znaki czasu wkomponowane s¹ w odwieczny plan Kap³ana Niebieskiego,
a skoro Ojciec Przedwieczny w Jezusie Chrystusie przez Ducha Œwiêtego odwiecznie
wybra³ duszê m¹ do tak wielkiego Dzie³a Swego, które skierowane jest dla ca³ej grzesznej
ludzkoœci i potomnych, to wprowadzi³ te¿ j¹ w niepojête duchowe g³êbie Swe, wyprowadzaj¹c
j¹ w Sobie z cielesnych krat podczas mego snu, aby ona pojê³a w Nim chocia¿ niewielk¹
odrobinê m¹droœci Jego, która czeka dusze nasze po przekroczeniu progu œmiertelnego na
wiekuiste poza czasy, gdy zaœniemy w Umi³owanym.
Na zakoñczenie tego listu, który ostatecznie zadecyduje o otwarciu przewodu
badawczego mego odwiecznego powo³ania w Kongregacji Nauki Wiary, jeszcze raz zaznaczê,
¿e na drodze œwiêtoœci swej uczestniczê w wewnêtrznym ¿yciu Boskiego Mistrza, który
poci¹gn¹³ duszê moj¹ do ca³kowitej jednoœci ze Sob¹, dlatego te¿ On obdarowa³ j¹ tak
niezwyk³ymi ³askami, ¿e we œnie ona tak czêsto przekracza w Nim czasoprzestrzeñ, i poznaje
w Nim niepojêtoœci Jego, które przekraczaj¹ mo¿liwoœci poznawcze naszego ograniczonego
rozumu, który nie siêga w ponadzmys³owe, ponadprzestrzenne prawdy wiecznej œwiat³oœci.
Na rêce Waszej Przewielebnej Eminencji wysy³am dwie takie same dyskietki CD - R,
na których nagrane jest ca³e Dzie³o Pana mego, które prowadzê w Nim oraz kopiê listu
skierowanego do Ojca Œwiêtego Benedykta XVI - go i Nuncjusza Apostolskiego abp.
Celestino Migliore, a ponadto kopiê odpowiedzi na mój list od Nuncjusza Apostolskiego
P i e t r a S a m b i z siedzib¹ w Waszyngtonie z 14 - go stycznia 2009 roku, a poza tym
wydrukowane tytu³owe strony moich duchowych ksi¹¿ek w jêzyku polskim i angielskim
( 4 strony ), które podane s¹ te¿ w folderze pod nazw¹ “ Tytu³y ksi¹¿ek ” oraz czytelny
zestaw dokumentacji Dzie³a Bo¿ego, które zawarte jest na dwóch stronach.
Zgodnie z wol¹ Bo¿¹ wysy³am równie¿ listy do Przewodnicz¹cego Polskiego
Episkopatu abp. Józefa Michalika, Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka, kard. Stanis³awa
Dziwisza, kard. Kazimierza Nycza, abp. Stanis³awa Budzika, abp. Andrzeja Dziêgi, ojca
Tadeusza Rydzyka oraz Przeora Jasnej Góry ojca Romana Majewskiego, które bez trudu
mo¿na odczytaæ na za³¹czonych dyskietkach CD - R.
Szczêœæ Bo¿e !
Anna Aniela Flak

