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Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus !
Drogi Kardynale ! Dziêki nieskoñczonemu mi³osierdziu Oblubieñca Niebieskiego
jako niestrudzona aposto³ka Ewangelii Jego wspinaj¹c siê niestrudzenie na wy¿yny œwiêtoœci
zrealizowa³am prawie w ca³ej pe³ni testament Jego wzglêdem duszy mej, tak¿e w obliczu
zakoñczonej nadprzyrodzonej misji mej, oczywiœcie tylko pod wzglêdem pisemnym, bo
przecie¿ jeszcze ¿yjê i proces jej nie zakoñczy³ siê, spe³niam wszystkie wymogi, aby
by³ otworzony proces badawczy jej w Kongregacji Nauki Wiary, który ostatecznym
werdyktem Ojca Œwiêtego zakoñczy siê wiele lat po œmierci mej. W moim odwiecznym
powo³aniu ¿yjê jedynie wiernym wype³nieniem woli Bo¿ej, która zosta³a odwiecznie
wyznaczona na duszê m¹, tak¿e moc¹ Ducha Œwiêtego z pomoc¹ Maryi Dziewicy, Matki
Koœcio³a w wolnoœci Ukochanego niestrudzenie wspó³pracujê z Nim i w Nim, który jako
jedyny jest dla mnie niezawodnym i wiecznym drogowskazem w duchowej drodze mej,
która tak bardzo ubogacona jest ³askami i znakami czasu, które s¹ wiernym odzwierciedleniem
¿ywej i œwietlistej Ewangelii Pana naszego.
Szanowna Eminencjo w sprawie duchowego Dzie³a Pana naszego, które prawie ca³e
¿ycie prowadzê w Nim, pisa³am ju¿ 21 razy do Ojca Œwiêtego, 5 razy do poprzednika
Waszego kard. Williama Josepha Levady, i obecnie piszê po raz trzeci do Was, aby
by³ otworzony proces badawczy nadprzyrodzonej misji mej, która zawarta jest w 24 - ech
mistycznych ksi¹¿kach mych napisanych w Chrystusie, które s¹ z zakresu teologii duchowoœci
mistycznej, a oto one: ¡ 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),
¡ ¯ycie mistyczne Anny Flak na ciernistej i mi³osnej drodze œwiêtoœci ¢ ( 9 czêœci ) oraz
¡ Zdobywanie mistycznego szczytu Góry Karmel ¢, któr¹ napisa³am od ostatniej wysy³ki,
aby mog³a wype³niæ siê ca³kowita wola Pana mego we mnie.
Z punktu widzenia ludzkiego te moje dwie ostatnie wysy³ki do duchowieñstwa
by³y wys³ane bardzo niefortunnie, co zarazem jest znakiem czasu, bo gdy wys³a³am Dzie³o
Najœwiêtszego 9 paŸdziernika 2012 r., w dniu mej krzywdy moralnej z 9 paŸdziernika 1985 r.,
kiedy to komisja w zupe³nie innym sk³adzie na by³ym Wydziale Rybactwa Morskiego Akademii
Rolniczej w Szczecinie po 3 - ech miesi¹cach po obronie mojej pracy doktorskiej bezprawnie
nie nada³a mi stopieñ doktora, to trwa³ Synod Biskupi w Watykanie, natomiast przy drugiej
mojej wysy³ce z 11 lutego 2013 r. nast¹pi³a abdykacja Papie¿a Benedykta XVI - go, który
abdykowa³ w dniu chorego, który obchodziliœmy po raz 11 - ty, a który zosta³ ustanowiony
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a zarazem najszczêœliwszym dniem ¿ycia mego, który sta³ siê fundamentem Dzie³a Bo¿ego,
a druga wysy³ka zwi¹zana by³a z najboleœniejszym dniem dla Koœcio³a Pana naszego, bo
abdykowa³ Biskup Rzymu, tak¿e by³a to ju¿ druga abdykacja w historii Koœcio³a po
abdykacji Celestyna V - go, która nast¹pi³a 13 grudnia 1294 r., tylko obecnie w zupe³nie
innych okolicznoœciach.
Urodzi³am siê za pontyfikatu Piusa XII - go, który urodzi³ siê 2 marca 1876 r.,
natomiast 2 marca 1939 r. w wieku 63 - ech lat zosta³ on papie¿em, a w³aœnie w tym te¿ wieku
mój Tata zasn¹³ w Bogu na wieczne odpoczywanie. Ten pierwszy papie¿ na mej drodze
krzy¿owej urodzi³ siê, jak i te¿ zosta³ papie¿em w miesi¹cu moich urodzin i to 28 dni
wczeœniej, a gdy ja siê urodzi³am, to on by³ ju¿ Papie¿em Stolicy Piotrowej przez 14 lat,
i dziel¹c te wspomniane 28 dni na pó³, to mamy dwie 14 - tki, co jest doskona³oœci¹ nad
doskona³oœciami, bo przecie¿ przy 14 - tej stacji Jezus Chrystus oddaje Swego ducha.
Z woli Pana naszego ¿ycie Piusa XII - go zosta³o odciœniête na mej drodze œwiêtoœci, bo
przecie¿ prowadz¹c tak wielkie Dzie³o Niebios wiele znaków ukrytych jest du¿o wczeœniej,
aby ludzkoœæ nigdy nie zw¹tpi³a w nadprzyrodzon¹ misjê m¹, tym bardziej, ¿e zmar³ on
9 paŸdziernika 1958 r., kiedy to 27 lat póŸniej nast¹pi³a moja moralna krzywda z nie nadaniem
mi stopnia doktora, o której wy¿ej wspomnia³am, i która sta³a siê fundamentem wêgielnym
Dzie³a Bo¿ego, które za cenê mi³osnego, bia³ego mêczeñstwa prowadzê z pe³nym oddaniem
w Umi³owanym.
W najprzeró¿niejszych aferach zniewolonego œwiata jeden cz³owiek jako jednostka
nie da sobie rady, czego przyk³adem jest chocia¿by moje kilkuletnie dochodzenie
z bezprawnym nie nadaniem mi stopnia doktora 9. 10. 1985 r., lecz obecnie mam do obronienia
nie naukowe dzie³o œwieckie lecz naukowe Dzie³o Bo¿e, tak¿e jako jednostka wybrana
z wielu powo³anych chroni mnie mistyczna tarcza Trójjedynego Boga i w Nim pokonam
wszystko. W mojej nadprzyrodzonej misji ¿adne lewacko - libertyñskie ugrupowanie nie
jest w stanie zakneblowaæ mi ust, bo po prostu nad wszystkim ma pieczê Wszechmog¹cy,
tak¿e znieczulica i niezwyk³a pod³oœæ popleczników Lucypera nie jest w stanie rozbiæ
mnie jako jednostki, bo przecie¿ ja jestem jednostk¹, ale w Panu swym.
Gdy by³am w U. S. A., to 21 lat temu Jezus Chrystus rzek³ do mnie, ¿ebym jeszcze
nie dawa³a swojej krzywdy moralnej do nag³oœnienia, bo to jeszcze nie teraz, pomimo
pozytywnej odpowiedzi z dziennej gazety Miami Herald, która wówczas jako jedyna
wyrazi³a gotowoœæ zrelacjonowania mojej proœby, z któr¹ zaznajomi³a siê na podstawie moich
przes³anych dokumentów, tak obecnie mam nakaz Umi³owanego i s³yszê, ¿e to ju¿ teraz,
czyli na tê chwilê pocz¹wszy od 9. 10. 1985 r. czeka³am a¿ 28 lat, aby poprzez prawdê,
która prowadzi do rzeczywistego dobra wype³niæ wolê Jego.
Jako wyrzutek spo³eczeñstwa, i ta która jest niezrównowa¿ona psychicznie, postrada³a
zmys³y, ... i nie rokuje nadziei naukowych, jak to mawiali pseudonaukowcy i pseudodoradcy
ze Szczecina przy poparciu niektórych gremiów w Warszawie po wyrz¹dzonej mi krzywdzie
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m¹droœci i umiejêtnoœci Bo¿ej, które przesi¹kniête s¹ mistycznym ogniskiem mi³oœci Pana
naszego, Jezusa Chrystusa, który wybrañców Swych o¿ywia Swoj¹ orzeŸwiaj¹c¹ wod¹ i moc¹.
Wszystko czego doœwiadczam p³ynie z centralnej tajemnicy Krzy¿a, i za przyczyn¹
dzia³ania wlanego œwiat³a przez Ducha Œwiêtego jestem oœwiecana, o¿ywiana, uwalniana
od materialnych ograniczeñ i przenoszona w strefê pozarozumow¹, aby poj¹æ niewielki
r¹bek tajemnic Bo¿ych, które odwiecznie by³y zaplanowane na duszê m¹, tak¿e moje odwieczne
powo³anie odbywa siê poprzez Krzy¿, który jest centralnym wydarzeniem pe³ni czasu,
jest godzin¹ ( J 17, 1 ) do której wszystko zmierza w ¿yciu Jezusa i w ¿yciu ka¿dego
cz³owieka, jest godzin¹ przejœcia i dokonaniem misterium ( ks. W. Œwierzawski ).
Z woli Bo¿ej zajmujê siê fizyk¹, tego co fizyczne nie jest, i wchodzê ¡ we wznios³e
poziomy, tej nadziemnej m¹droœci, ¿e ¿aden zmys³ stworzony nie pojmie jej w ca³oœci,
a kto potrafi zaprzeæ siê w owej niewiedzy stanie, nad wszelkie wejdzie poznanie ¢ (Œwiêty
Jan od Krzy¿a), tak¿e poprzez ciemnoœci zd¹¿am do najjaœniejszego œwiat³a Bo¿ego, bo ¡ im
rzeczy Bo¿e s¹ wy¿sze w sobie i jaœniejsze, tym bardziej niezrozumia³e i tym ciemniejsze
s¹ dla nas ¢, jak to podaje mój umi³owany przewodnik duchowy Œwiêty Jan od Krzy¿a.
Na mojej tak nieprawdopodobnej drodze doskona³oœci za pomoc¹ zmys³ów poznajê wszelkie
dobra Bo¿e, a za poœrednictwem w³adz duszy kosztujê niebiañskie s³odycze, natomiast mi³oœæ
i œwiat³o Bo¿e otrzymujê przez wolê lub rozum, co prowadzi mnie do szczêœliwego koñca
Dzie³a Bo¿ego, które rozpocz¹³ i ukoronuje Bóg na Chwa³ê Majestatu Swego.
Mistrz Niebieski zawsze w przypowieœciach mówi³ do owiec Swych, aby daæ im
poznaæ tajemnice Królestwa Swego ( Mt 13, 10 - 12 ), natomiast duszy mej ods³ania
tajemnice Swe nie tylko poprzez znaki czasu czy te¿ w mistycznych snach, ale przede
wszystkim poprzez najprzeró¿niejsze ³aski, z których najwiêksz¹ jest ta, ¿e w mistycznych
nocach dusza ma non - stop opuszcza w Nim czasoprzestrzeñ, i w Nim te¿ widzi i pojmuje
niepojêtoœci Jego, które dostêpne s¹ jedynie dla dusz, które pozby³y siê cielesnej, œmiertelnej
pow³oki.
Duszy mej tak wiele brakuje do doskona³oœci, a poza tym jest ona pe³na braków
prawdziwej Boskoœci, a jednak dla Boskiego Mistrza nie ma to absolutnie ¿adnego
znaczenia, bo On udziela jej darów nie ze wzglêdu na jej zas³ugi, ale z mi³osierdzia Swego
wybra³ j¹ po to, aby œwiadczy³a ona o ¿yciu duchowym, które zaczyna siê dla wszystkich
dusz zaraz po przekroczeniu progu œmiertelnego na ca³¹ wiecznoœæ. W upojnych ³askach
w duchowym œwiecie dusza ma niejednokrotnie spoczywa w nadprzyrodzonej ciszy, która
jest niebiañsk¹, mi³osn¹ muzyk¹, i ona w tej niesamowitej i przeb³ogiej ciszy przeobra¿ona
w Boga kontempluje tajemnice Jego, które przepojone s¹ niewyra¿aln¹ s³odycz¹.
Na mej drodze doskona³oœci przeszywaj¹ce miecze boleœci, które niejednokrotnie
przesz³y przez duszê m¹ przygotowa³y j¹ w Umi³owanym do pe³nienia tak niezwykle
przes³odkiego Dzie³a Jego, tak¿e ona ¿yj¹c w odosobnieniu Panem swym zosta³a
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na sposób wiecznoœci, bo przecie¿ dusza ma wy¿szymi w³adzami dotyka wiecznoœci,
a ni¿szymi czasu ( Mistrz Eckhart ), co ju¿ dawniej wspomina³am na ten temat w swoich
pierwszych mistycznych ksi¹¿kach napisanych w Ukochanym. Ukocha³am wolê Pana swego,
który w œwietle ³aski niejednokrotnie przeprowadza duszê m¹ przez wewnêtrzne uciski
i ciemnoœci nocy ciemnej ducha steruj¹c Dzie³em Swym, tak¿e On zawsze oœwieca mnie
Sob¹ i dzia³a we mnie, a ja dzia³am przez Niego, bêd¹c ca³y czas w Nim, a On we mnie,
dlatego te¿ w jednej Jednoœci Trójjedynego Boga dusza ma w wolnoœci Jego swobodnie
dzia³a w Nim. Dusza ma w Boskim Oblubieñcu dosyæ czêsto kosztuje i poznaje r¹bek
bezmiaru tajemnic Jego, które s¹ nie do ogarniêcia, bo przecie¿ mieszcz¹ siê one
w niedostêpnej œwiat³oœci w ponad czasowych i ponad przestrzennych sferach nieprzemijaj¹cej
wiekuistej Ojczyzny.
Gdy z woli Wszechmocnego dusza moja lewituje w niepojêtych sferach doczesnoœci
czy te¿ nieskoñczonoœci, to wówczas ona jest przeobra¿ona w Pana swego czyli znajduje
siê w zaœlubinach duchowych z Ukochanym, tak¿e ona nie myœli o wielkoœci Jego, ani
te¿ o sobie, bo to jest poza ni¹, tak¿e ona poch³oniêta i zdana jest w ca³ej pe³ni na tê
wszechpotê¿na moc Najwy¿szego. Na swojej mistycznej drodze ods³aniam nie tylko
niepojêtoœci duszy mej, która z woli Boskiego Oblubieñca przebywa w nieskoñczonych
wiecznoœciach Jego poza cielesn¹ pow³ok¹, ale równie¿ opisujê stan duszy swej, gdy ona
jest w ciele i duch jej tonie w Ukochanym, tak¿e poprzez ten upojny stan ton¹ wszystkie
cz³onki me w Panu mym, który poprzez duchowe pociechy zalewa duszê m¹, która obcuje
z Nim, jako z Niebieskim i Niezmiennym Towarzyszem w ka¿dym momencie mojego ¿ycia.
Z woli najukochañszego Pana mego poznajê wielmo¿noœci i tajemnice nadprzyrodzonego
œwiata, które nie da poznaæ siê na p³aszczyŸnie wy³¹cznie ludzkiej, dlatego te¿ Zbawiciel
pozbawia mnie przyrodzonych zaspokojeñ, i poprzez ukryte krzy¿e i przeciwnoœci nape³nia
duszê moj¹ wy¿szym i czystszym œwiat³em, aby ona przekszta³ci³a siê w Niego, i abym
œwiadczy³a o Jego nieskoñczonym mi³osierdziu. Rozum mój pojmuje sprawy nadprzyrodzone
do pewnych granic, i bez pomocy Bo¿ej nie by³abym zdolna przekazaæ ludzkoœci to, co mi
jest odwiecznie przeznaczone, tak¿e podczas mojej przemijaj¹cej pielgrzymki Oblubieniec
Niebieski przebóstwia duszê m¹ na podobieñstwo Swe, aby by³a ona czujna i jak najgodniej
przygotowana, aby spotkaæ siê z Nim “ twarz¹ w Twarz.”
Niepojêty i nieskoñczony transcendentalny Trójjedyny Bóg z nieskoñczonej mi³oœci
Swej wprowadzi³ duszê m¹ w Swój oliwny ogród, który jest z nie z tego œwiata, aby
ona w duchowoœci Jego nabra³a cech Jego, które nie podpadaj¹ pod ¿adne formy, ani te¿
pojêcia, dlatego te¿ ona syci siê duchowymi wonnoœciami ogrodu Jego, a mi³osne
westchnienia, które sp³ywaj¹ z niej na jej w³adze, przechodz¹ równie¿ na wszystkie moje
w³adze zmys³owe, i pisz¹c w Imiê Ukochanego kojê tê têsknotê za mi³osnym œwiatem
Jego, w którym On jest jedynym Panem. W g³êbinach Boskiego Mistrza dusza ma poznaje
niewypowiedziane dobrodziejstwa Jego, które napawaj¹ j¹ niewys³owion¹ mi³oœci¹ i m¹droœci¹
Jego, tak¿e ona ¿yje tylko Nim i sprawami Jego, które s¹ dobrodziejstwami we Wszechœwiecie
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¿e ona z wielkiej têsknoty za Nim tak bardzo wyrywa siê z cia³a, bo On pragnie, ¿eby ona
jeszcze jak najwiêcej niepojêtych tajemnic Jego przekaza³a do pamiêci mej, i ¿ebym te
m¹droœci Jego przekaza³a dla potomnych.
Rodzice Niebiescy prowadz¹ córkê Sw¹ A n n ê w duchowym Dziele Swym,
oœwiecaj¹c jej drogê œwiat³em Swym, aby mog³a ona przejœæ ze Œwiat³a wiary do Œwiat³a
Chwa³y, tak¿e duchowa droga jej na Górê Karmel odbywa siê poprzez tajemnicê Wcielonego
S³owa, bo przecie¿ wiadomo, ¿e ¿adnemu stworzeniu nie wolno wychodziæ poza granice,
jakie Bóg mu nakreœli³ dla rz¹dzenia nim w sposób naturalny ( T. Merton ).
Za pomoc¹ nadprzyrodzonego œwiat³a pokonujê wszelkie przeszkody, i z woli Bo¿ej
mam nawi¹zany kontakt pomiêdzy t¹ rzeczywistoœci¹ a w³adzami duszy, miêdzy œwiatem
przyrodzonym a nadprzyrodzonym, i poprzez prze¿ycia, ciê¿kie próby, podnoszona jestem
przez dary Ducha Œwiêtego na coraz wy¿sze mistyczne szczeble, abym w Bogu poznawa³a
i widzia³a nadprzyrodzone prawdy odwiecznie przeznaczone dla duszy mej.
W Dziele Pana mego nie istnieje ¿adna pomoc ludzka, ani te¿ ¿adna m¹droœæ
ludzka, bo przecie¿ prowadzona jestem nie przez ¿adnych ksiê¿y, lecz prowadzona jestem
przez m¹droœæ Bo¿¹, bo to jest Dzie³o wybitnie Boskie, dlatego te¿ pe³niê z oddaniem wolê
Chrystusa w Duchu Œwiêtym poprzez Maryjê, która tak bardzo rozœwietlona jest licznymi
œwiêtymi znakami czasu, które zwi¹zane s¹ z Nimi 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.
Wielu zwyk³ych œmiertelników zastanawia siê, co bêdzie po œmierci ?, i w³aœnie
Ojciec Przedwieczny odwiecznie wybra³ duszê m¹, która poznaje w Nim niewielki r¹bek
tajemnic Jego, które znajduj¹ siê w niewidzialnym œwiecie Jego, i kiedy ona wraca
z tymczasowych wêdrówek zza œwiata, to ona wszystko rzetelnie przekazuje do pamiêci
mej, i te niepojêtoœci Bo¿e przetransportowujê pismem mi³oœci w swoich mistycznych
ksi¹¿kach dla ca³ej zdemoralizowanej ludzkoœci.
Mój najukochañszy Boski Oblubieniec prowadzi mnie i nieustannie czuwa nade
mn¹, abym nieustraszona w milczeniu i pokorze Jego jak najjaœniej przedstawi³a duchowe
Dzie³o Jego, ¿eby nikt nie pos¹dzi³ mnie o g³oszenie jakichkolwiek herezji. Zdajê sobie
sprawê z tego, ¿e Dzie³o Bo¿e, które prowadzê z woli Mistrza Niebieskiego wyprzedza
ca³¹ moj¹ epokê, ale obecnie nast¹pi³a pe³nia czasu na realizacjê Jego, tym bardziej,
¿e zwiêkszy³y siê oszczerstwa i najprzeró¿niejsze ataki na Koœció³ Pana mego, jak i na
namiestnika Jego tj. Ojca Œwiêtego.
W moim odwiecznym powo³aniu dajê s a m e p e w n i k i, jedynie tylko jak czegoœ
nie wiem, to od razu zaznaczam i dajê te¿ swoje jakby przemyœlenia po skoñczonych
³askach, które nie zosta³y odczytane przez duszê m¹, co do po³o¿enia jej w ówczesnej
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z ni¹ ?, bo na autentyczne przemyœlenia, to mo¿e sobie pozwoliæ wielka indywidualnoœæ
koœcielna, jak¹ np. by³ œwiêtej pamiêci ks. abp. Józef ¯yciñski, który w swoich wielu
naukowych pozycjach g³ównie z dziedziny metafizyki podawa³ wiele swoich przemyœleñ,
co mo¿na to wyczytaæ przez internet.
K Droga Eminencjo, dobrze wiem, ¿e w ciszy Bo¿ej najbardziej doskonal¹ siê dusze,
i poprzez drogê idealnej cichoœci w umi³owanej samotni realizowa³y i realizuj¹ swoje
odwieczne powo³anie, ale z woli Bo¿ej wysz³am z mistycznego ukrycia, które pozwoli³o
zakoñczyæ mi Dzie³o Umi³owanego pod wzglêdem pisemnym, aby w obecnej pe³ni czasu,
która odwiecznie by³a przygotowana na nadprzyrodzon¹ misjê m¹, móc mistycznie “ uderzyæ ”
w ca³y zniewolony œwiat. Ta obecna c i s z a na moje duchowe przesy³ki sta³a siê
ju¿ bezpodstawn¹ cisz¹, i byæ mo¿e, ¿e jest to cisza przed mistyczn¹ burz¹, bo ja
w Chrystusie nie bêdê trwa³a w tej biernej ciszy a¿ do samej œmierci mej, tylko ju¿
wkrótce zak³adam sobie stronê internetow¹ i przy silnej reklamie na ca³y zdemoralizowany
œwiat przeka¿ê niewielki skrawek nadprzyrodzonej misji mej, bo tak nakazuje mi Pan mój,
Jezus Chrystus, który za pomoc¹ b³ogos³awionych krzy¿y prostuje i wyg³adza moje krête
i wyboiste œcie¿ki, które prowadz¹ na szczyt umi³owanej Góry Karmel.
W swoim odwiecznym powo³aniu urealniam, aktualizujê i uobecniam nieustann¹
p r a w d ê B o ¿ ¹, któr¹ czyniê w mi³oœci, dziêki wstawiennictwu Niepokalanej, tak¿e
zdajê sobie sprawê z tego, ¿e w tak wielkiej nadprzyrodzonej misji nale¿y byæ œciœle
skoncentrowanym wokó³ Krzy¿a i zmartwychwsta³ego Chrystusa, centralnych tajemnic
naszej wiary. Zwyciêzca Œmierci, Chrystus Zmartwychwsta³y Œwiat³oœci¹ Sw¹ wprowadzi³
przebóstwion¹ duszê m¹ w ostatni¹ fazê nadprzyrodzonego zadania Swego, które wykonujê
z przeogromnej mi³oœci do Niego, dlatego te¿ u schy³ku ¿ycia swego w pierwszym rzucie
przez internet podam wszystkie listy do duchowieñstwa z 9 paŸdziernika 2012 r., 11 lutego
2013 r. i tê obecn¹ wysy³kê i trochê jeszcze parê dokumentów, aby by³o wszystko
zrozumiane przez czytaj¹ce owce Bo¿e.
Moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê, która zosta³a mi dana w Boskim Nauczycielu, gorliwie
wykonujê w Nim, tak¿e nieustannie wspó³pracujê z ³ask¹ Jego, dlatego te¿ mój zapa³
apostolski jest niepokonany, bo apostolska si³a ma p³ynie z Ewangelii Zbawiciela, który
nakaza³ g³osiæ Ewangeliê Jego wszelkiemu stworzeniu ( Mk 16, 15 ). Pan jest naszym
Pasterzem i prowadzi nas po bezpiecznych szlakach Swych ( Ksiêga Psalmów), a poniewa¿
On jest Œwiat³oœci¹ œwiata, tak¿e bêd¹c pos³uszna odwiecznym zamys³om Jego w ca³ej
pe³ni zrealizujê Dzie³o Jego w odblaskach trynitarnego ¿ycia Jego, tak¿e biada mi, gdybym
nie g³osi³a misji mej ( 1 Kor 9, 16 ) opartej na Ewangelii Jego.
£ a s k a B o ¿ a dotar³a do duszy mej dziêki wielkiemu mi³osierdziu i nikt nie
oderwie mnie od pos³annictwa mego, bo jest niemo¿liwoœci¹ oddzieliæ mnie od Krzy¿a
Chrystusowego, w którego wros³am, tak¿e jedynie œmieræ mo¿e oderwaæ mnie od niego,
ale Jezus Chrystus czuwa nad wszystkim, i mimo przeró¿nym przeciwnoœciom z woli
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na wiecznoœæ w czasie wyznaczonym przez Boga.
Niepojêcie przes³odkie ³aski Pana mego sta³y siê sta³ym pokarmem duchowym dla
duszy mej, dlatego te¿ w ¿adnym wypadku nie mogê zmarnowaæ ich, kiedy mamy do
czynienia z jawn¹ rzezi¹ niewinnych, nienarodzonych dzieci w p³odach krematoryjnych
matek, z rzezi¹ która zosta³a zapocz¹tkowana przez Heroda, tylko obecnie na skalê bez
porównania wiêksz¹. Skoro od S³owa Wcielonego otrzyma³am mocne przynaglenie do
wys³ania nastêpnej mistycznej ksi¹¿ki, to widocznie nasta³a ju¿ pe³nia czasu Dzie³a Jego,
które prowadzê, bo przecie¿ demoralizacja owiec Jego we wszystkich kierunkach osi¹gnê³a
szczyt najwiêkszej deprawacji, tak¿e w ¿adnym wypadku nie mogê byæ obojêtna w obliczu
wprowadzonej poprawnoœci politycznej czy te¿ narzuconym nowoczesnym trendom ¿ycia
moralnego, które opiera siê przede wszystkim na ³amaniu praw Pana mego.
Moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê prowadzê w Chrystusie mi³oœci¹ Jego, i wykonujê j¹
poprzez najprzeró¿niejsze próby i walki, i skoro osi¹gnê³am odpowiedni¹ dojrza³oœæ duchow¹
w Panu swym, to poprzez Jego jestem siewc¹ Ewangelii Jego, i mogê pisaæ w Nim, aby
poprzez swoje mistyczne ksi¹¿ki, które s¹ œwiadectwem mojej ¿ywej wiary oddaæ siê
innym duszom. Te moje mistyczne ksi¹¿ki, to jest mistyczny hymn ku Chwale Najwy¿szego,
dlatego te¿ wszystko podejmujê w Panu swym, który jest jedynym moim kierownikiem
duchowym poprzez Ducha Swego, tak¿e moje obcowanie z Nim jest na wskroœ duchowe.
Moje pisanie w Imiê Ukochanego, to s¹ jedne z najdrogocenniejszych chwil mego ¿ycia,
bo przecie¿ ten czas poœwiêcam Jemu, i w tym czasie w szczególny sposób On obcuje
ze mn¹, bo przecie¿ ca³a jestem zanurzona w mi³osnym Bóstwie Jego, tak¿e pogr¹¿ona
w tej pisemnej modlitwie przekazujê duchowoœci Jego na Chwa³ê Jego.
W swoim odwiecznym powo³aniu zawsze, ale to zawsze kierujê siê mi³oœci¹ Pana
swego, któremu odda³am siê w ca³ej pe³ni, i którego kocham dla Jego Samego, i poniewa¿
On w duszy mej ma tak szczególne upodobanie, ¿e obdarowuje j¹ tak niezwyk³ymi
³askami, dlatego te¿ muszê jak najdok³adniej opisaæ te niezwyk³oœci, które s¹ obce nawet
dla wielu uduchowionych kap³anów. Jak ju¿ wczeœniej pisa³am dusza M a r t y R o b i n
za ¿ycia jej dosyæ czêsto opuszcza³a w Bogu cia³o, ale niestety z woli Nieœmiertelnego
by³a ona zbyt bardzo drêczona cierpieniami, które oczywiœcie po³¹czone by³y z mi³oœci¹
Najœwiêtszego, tak¿e ona nic nie pisa³a, dlatego te¿ dusza jej wiele dobrego czyni z Nieba
i w szczególny sposób wspomaga mnie w pisaniu w Imiê Pana naszego, bo przecie¿ ona
przetar³a mi szlak w tak niezwyk³ych ³askach Bo¿ych.
Zmierzam do odwiecznie przeznaczonego celu dla duszy mej, i otwarta jestem na
realnie istniej¹c¹ nadprzyrodzon¹ rzeczywistoœæ, tak¿e z woli Bo¿ej w sposób jasny
i wyraŸny przekazujê pos³annictwo swe, prosz¹c jednoczeœnie Ducha Œwiêtego, abym
prawid³owo przekazywa³a odwieczne przes³anie Niebios, w którym zachodzi œcis³a zale¿noœæ
miêdzy œwiatem doczesnym a nadprzyrodzonym, i tak jak niezmienny Bóg poprzez Swoje
Wcielenie sta³ siê cz³owiekiem, tak i obecnie poprzez duszê moj¹, dziêki Swojemu
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siê, i trwaæ bêd¹ po wszystkie dni a¿ do skoñczenia œwiata. Mimo, ¿e podczas pisania
jestem w sposób niezwykle z³¹czona z Umi³owanym, bo przecie¿ kiedy dusza ma dotkniêta
jest przez Niego, to w zapomnieniu o sobie ona pogr¹¿a siê w Nim, a ja w Panu swym
przekazujê swoje duchowe ¿ycie, które zaczyna siê w twierdzy duszy mej, kiedy ona jest
w ciele czy te¿, kiedy ona jest poza cia³em, to wiadomo, ¿e w swoich mistycznych ksi¹¿kach
za pomoc¹ ograniczonego jêzyka nie oddam ca³kowitej g³êbi tego, co doœwiadcza dusza
moja, bo przecie¿ to moje nieudolne pisanie jest jedynie bladym cieniem przedstawienia
zarówno niepojêtej materii œwiata zewnêtrznego jak i wewnêtrznego.
Skoro w duszy mej, jak i w sercu mym mieszka umi³owana wola Bo¿a, to wiadomo,
¿e czerpiê si³ê tylko i wy³¹cznie w Panu swym, który jest jedyn¹ nadziej¹ dusz zrozpaczonych,
i skoro dusza moja zosta³a nape³niona zapa³em Najwy¿szego, to z góry wiadomo, ¿e wbrew
nadziei ludzkich z w y c i ê ¿ ê w nadziei Chrystusowej i zrealizujê swoje odwieczne
powo³anie co do ka¿dej litery S³owa Przedwiecznego. W mojej nadprzyrodzonej misji czego
ja nie zrobi³am z pomoc¹ Zbawiciela, to On i tak wszystko dope³ni za mnie, tak¿e ta cisza
na moje duchowe przesy³ki ze Stolicy Piotrowej nawet dzia³a³a koj¹co na mnie, jak i na
duszê m¹, bo przecie¿ Pan nakazuje mi, co mam robiæ, a nie namiestnicy z Watykanu.
Skoro jest milczenie ze Stolicy Apostolskiej w stosunku do mojej nadprzyrodzonej
misji, to i tak jestem spokojna w Panu swym, bo przecie¿ wszystkie przeciwnoœci
i nawarstwiaj¹ce siê trudnoœci zawsze hartuj¹ ducha mego i równie¿ potwierdzaj¹ Dzie³a
Bo¿e, co potwierdzaj¹ to Wszyscy Œwiêci. Ojciec Niebieski jako wykonawca Dzie³a Swego
przynagla mnie z wys³aniem kolejnej duchowej wysy³ki do Ojca Œwiêtego, to widocznie
ma w tym jakiœ cel, dlatego te¿ daje mi coraz wiêksze natchnienia, aby Dzie³o Jego mog³o
nareszcie nabraæ rozpêdu w Stolicy Piotrowej, bo przecie¿ ono jest ofiar¹ za nawrócenie
grzeszników. Dzie³o Bo¿e, które nieudolnie wykonujê, wiadomo, ¿e nie jest dzie³em
œwieckim, tak¿e ze strony zdemoralizowanego œwiata niczego nie spodziewam siê, jedynie
tylko od Pana swego, który w najidealniejszej doskona³oœci œledzi wszystkie moje
przedsiêwziêcia.
Mój Niebieski Przewodnik Duchowy przez tak wiele, wiele lat przygotowywa³
dusz¹ moj¹ na zaœlubiny ze Sob¹ poprzez osch³oœci, pokusy, najprzeró¿niejsze przeciwnoœci
i przeœladowania, tak¿e poprzez ten okres doœwiadczeñ i oczyszczania dusza ma, jak i serce
me nabra³o si³y i radoœci duchowej na tê nadprzyrodzon¹ walkê, w któr¹ na sta³e wpl¹tane
jest cierpienie i praca w Panu naszym. S³u¿ebnica Tajemnicy Odkupienia, Maryja podobnie,
jak i jej Syn zawsze jest ze mn¹, i w³aœnie poprzez Ni¹ wesz³am w œwiat ducha, aby
w czystoœci duszy, serca i cia³a kosztowaæ chocia¿ odrobinê mêki Jej Syna, Jezusa
Chrystusa, który przecie¿ od samej wiecznoœci powo³a³ ka¿d¹ duszê do ¿ycia w Sobie,
nawet te nienarodzone dzieci, bo przecie¿ ka¿da dusza jest nieœmiertelna.
K Z woli Boga w Trójcy Œwiêtej Jedynego dopracowa³am ostatnie niedoci¹gniêcia
w Dziele Jego, które nazwa³abym je redakcyjnymi, mimo, ¿e ¿adn¹ redakcj¹ nie jestem,
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w Chrystusie, poprzesuwa³am wy¿ej niektóre zdania, aby one by³y w jedynym tematycznym
w¹tku, tzn., aby nie by³o miêdzy nimi rozstêpów, w zwi¹zku z czym w porównaniu
z ostatni¹ wysy³k¹ jest 200 stron mniej, ale to doszlifowanie zapracowa³o na korzyœæ Dzie³a
Umi³owanego czyli sta³ siê owoc Jego bardziej dojrzalszy, w zwi¹zku z czym zniewolony
œwiat mo¿e go ju¿ spróbowaæ.
D r o g i K a r d y n a l e, pisz¹c bezowocnie od 3 - ech lat do Kongregacji Nauki
Wiary i od 8 - miu lat do ówczesnego Ojca Œwiêtego Benedykta XVI - go, który przy takich
biernych kap³anach jakim by³ np. Asesor Gabriele Caccia, który by³ odpowiedzialny
za przesy³ki do Papie¿a, to a¿ wierzyæ siê nie chce, jak wielka znieczulica wdar³a siê
do agonalnego Koœcio³a Pana naszego, w którym wielu zmys³owych duchownych, nawet
najwy¿szych dostojników w hierarchii koœcielnej boj¹c siê naraziæ masonom liberalno-lewackim
udziela nawet Komuniê Œwiêt¹ “ wielkim ” tego œwiata, którzy popieraj¹ zwyrodnieniowe
prawa, czego przyk³adem jest kard. Kazimierz Nycz, który w obecnej dobie czasu nie jest
dla mnie ¿adnym autorytetem.
W obecnej dobie czasu nie tylko zakoñczy³am pod wzglêdem pisemnym duchowe
Dzie³o Pana mego, ale równie¿ u¿yŸni³am go jak najlepiej jak tylko potrafi³am na miarê
swoich mo¿liwoœci, tak¿e moja apostolska praca w Ukochanym ma wielki, dog³êbny
i ca³oœciowy materia³, aby otworzono proces badawczy nadprzyrodzonej misji mej, poprzez
któr¹ s³u¿ê tylko Boskim Mistrzom powiêkszaj¹c Ich Chwa³ê, a Oni za wiernoœæ i mi³oœæ
do Nich daj¹ mi odpowiedni¹ wiedzê i si³ê do wype³nienia mego odwiecznego zadania,
tak¿e tutaj widoczny jest element ludzki i Boski, które harmonijnie wspó³graj¹ w Planach
Bo¿ych.
Aby doznaæ ³aski zrozumienia tak nad wyraz wielkich tajemnic Bo¿ych, to trzeba
niekiedy doznaæ jednoczeœnie ³aski poznania swojej wielkiej nêdzy i niegodnoœci, jak to
podaje S³uga Bo¿y Kardyna³ Stefan Wyszyñski, tak¿e, aby wydaæ duchowy owoc mojej
nadprzyrodzonej misji, to musia³am byæ znakiem Boga ¯ywego - Jego ¿ycia, œmierci
i zmartwychwstania, przepojonym na wskroœ duchem Chrystusa, tj. mi³oœci¹, sprawiedliwoœci¹
i pokojem, aby móc d¹¿yæ do nieskoñczonych wartoœci œwiata wiecznego. Ju¿ parê razy
pisa³am w swoich duchowych ksi¹¿kach, jak i listach, ale nie zaszkodzi, ¿e powtórzê
jeszcze raz, ¿e nigdy, ale to nigdy nie podjê³abym siê tego duchowego Dzie³a Bo¿ego,
gdyby do niego nie powo³a³ mnie osobiœcie Sam Zbawiciel, który obieca³ mi zwyciêstwo,
dlatego te¿ tak pewnie prê w Nim na tej ciernistej, i zarazem mi³osnej drodze œwiêtoœci,
która prowadzi duszê m¹ do wiekuistych godów z Nim.
Na swojej drodze krzy¿owej, która zmierza na umi³owan¹ Golgotê bezgranicznie
zaufa³am Panu swemu i z ufnoœci¹ Jego, w duchu Jego poprzez nadziejê i mi³oœæ Jego
dusza ma wesz³a bez ¿adnych ograniczeñ w niepojêt¹ radoœæ i s³odycz wielowymiarowego
œwiata Jego, tak¿e wszystkie niepojêtoœci Bo¿e w miarê moich mo¿liwoœci przekazujê nie
tylko dla zwolenników z³a, którzy nie szanuj¹ ¿ycia, ani te¿ autonomii pañstw, ale dla
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Ojczyznê.
Szanowna Eminencjo, nie tylko “ wielcy ” tego œwiata lekcewa¿¹co i nierzetelnie
podchodz¹ do ewidentnych, prawych spraw owiec Bo¿ych, ale równie¿ i osoby duchowne
na wysokich stanowiskach czego ¿ywym przyk³adem jestem ja sama, bo przecie¿ jasno
wynika z mojej ostatniej drogi krzy¿owej, ¿e mam brak odpowiedzi na ci¹gle dosy³ane listy
wraz z nowo napisanymi w Chrystusie duchowymi ksi¹¿kami. Cisza na moje duchowe listy
g³ównie od Ojca Œwiêtego, jak i Waszej Eminencji w sposób niewymowny zdopingowa³a
mnie, abym w Panu naszym w pokorze dopracowa³a i dokoñczy³a pisemn¹ czêœæ Dzie³a Jego
dla dobra Koœcio³a Jego oraz do ukazania œwiatu niewielkiej namiastki misji mej, która ju¿
wkrótce uka¿e siê w internecie, bo nie mam ju¿ naprawdê ¿adnego wyjœcia, aby przebudziæ
do dzia³ania duchowieñstwo na czele z Przewodnicz¹cym Episkopatu Polski abp. Józefem
Michalikiem, do którego pisa³am ju¿ 10 razy, ale jak widaæ przyj¹³ on postawê absolutnej
biernoœci, która najlepiej opowiada mu w sprawach trudnych czy te¿ niewygodnych.
Duchowe Dzie³o Kap³ana Niebieskiego, które prowadzê w Nim jest Dzie³em Boskim,
bo przecie¿ Umi³owany prowadzi je Sam, a ja jedynie wykonujê polecenia Jego, tak¿e nie
mogê byæ bierna na ciszê ze Stolicy Piotrowej na moje dosy³ane duchowe ksi¹¿ki, bo
moim obowi¹zkiem jest dope³niæ Przedwieczny Plan Ojca Niebieskiego. 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.
K D r o g i K a r d y n a l e, Mistrzowie Niebiescy obdarzyli duszê m¹ nieskoñczonym
mi³osierdziem i dla Nich prze³amujê w³asn¹ wolê przez ustawiczn¹ gotowoœæ do uleg³oœci,
tak¿e na swojej odwiecznej drodze walczê nie broni¹ ziemsk¹, która jest bezsensowna,
lecz broni¹ ducha, którym jest S³owo Bo¿e (Ef 6,17), tak¿e pragnê³abym uprzedziæ Wasz¹
Œwiêtobliwoœæ, ¿e nawet gdyby otworzono mi przewód badawczy nadprzyrodzonej misji mej,
to gdy na swojej stronie internetowej, któr¹ wkrótce za³o¿ê, bêdzie najmniej 3 miliony
wyœwietleñ, to pocz¹wszy od tego momentu w minimalnych czêœciach ( { bo zbyt wielka
dawka przynios³aby odwrotny skutek ) w p r e z e n c i e na ca³y zniewolony œwiat bêdê
podawa³a na niej w programie PDF jedynie tylko moj¹ duchow¹ ksi¹¿kê pt. ¡ Dzie³o ascezy
mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ¢ (9 ksi¹g), bo jestem to winna Bogu,
jak i œwiatu, a poza tym, kiedy nast¹pi ostateczny werdykt nadprzyrodzonej misji mej, to trzeba
poczekaæ najmniej jeden wiek, a pe³nia jej nasta³a na obecn¹ pe³niê czasu.
Stolica Apostolska wraz z najwy¿szymi pod wzglêdem hierarchii koœcielnej duchownymi
w obliczu na 8 - mioletnie ignorowanie moich duchowych przesy³ek, które by³y bardzo
kosztowne, i nie ka¿dego by³oby staæ na nie, w obecnej dobie czasu nie ma prawa
zabroniæ mi wyemitowania pierwszych moich duchowych ksi¹¿ek na arenie ca³ego œwiata,
bo to Dzie³o Pana mego, które wykonujê w Nim jest duchow¹ gwiazd¹ dla wszystkich
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tego zniewolonego œwiata, aby nabrali oni namiar na istniej¹c¹ realnie duchow¹ rzeczywistoœæ,
która rozpoczyna siê ju¿ wewn¹trz ich dusz. Z pomoc¹ Boskiego Oblubieñca zaanga¿owa³am
siê ca³ym sercem, jak i ca³¹ dusz¹ sw¹ w duchowe Dzie³o Pana mego, gdzie owce wyznaj¹ce
Jego w sposób okrutny s¹ przeœladowane w Imiê Jego, dlatego te¿ w œwietle Majestatu Jego
przekazujê duchowe orêdzie Jego, które przekazane ju¿ jest w 24 - ech moich duchowych
ksi¹¿kach z dziedziny teologii duchowoœci mistycznej, aby poprzez nie odtruæ zatrutego
ducha nieuczciwych ludzi, którzy ¿mijowym swoim jadem zatruwaj¹ ducha s³abym dzieciom
Bo¿ym.
Boski Oblubieniec przeznaczy³ moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê na te wspó³czesne,
bezprawne i bezbo¿ne czasy, aby tyrani i kaci tego zdeprawowanego œwiata mieli wgl¹d
w wymiar duchowy, który przekracza ich rozum, dlatego te¿ z jak najwiêksz¹ starannoœci¹
skoñczy³am pod wzglêdem pisemnym duchowe Dzie³o Ukochanego, aby wstrz¹sn¹æ wszystkimi
wrogami Jego, dla których niepojêtoœci wiecznej nieskoñczonoœci s¹ nie tylko dalekie, ale
zupe³nie obce, bo one nie maj¹ nic wspólnego z doczesnoœci¹.
Odkupiciel ujarzmia wszystkie w³adze duszy mej i przemawia w twierdzy duszy mej
jêzykiem okrytym tajemnic¹ dla zmys³ów, tak¿e On cierpliwie oczyszcza j¹ i odrywa od
siebie samej, aby by³a ona jak najgiêtszym narzêdziem w Rêkach Jego. W zwi¹zku
z czym najlepiej czujê siê jak obcujê jedynie z Ukochanym, od którego p³ynie niewymowny
spokój, i dziêki któremu jestem w czêstej ³¹cznoœci z nadprzyrodzonym œwiatem Jego, gdzie
On przemawia do mnie g³osem ³aski Swej i troszczy siê o wyrobienie duszy mej, aby ona
w nadzwyczajnym skupieniu d¹¿y³a do nieprzemijaj¹cego, wiecznego szczêœcia, tak¿e w s³u¿bie
Jego odczuwam bliskoœæ Jego, i poprzez prawa fizyczne przyrodzonego œwiata z woli Jego
wchodzê w prawa duchowe, gdzie wszystko jest logiczne i jak najlepiej urz¹dzone.
D r o g a E m i n e n c j o, najwy¿sza ju¿ pora, ¿eby Eminencja zaczê³a ju¿ coœ
wymagaæ od siebie w sprawie nadprzyrodzonej misji mej wg. s³ów B³ogos³awionego Jana
Paw³a II - go: ¡ Musicie od siebie wymagaæ, nawet gdyby inni od Was nie wymagali ¢
( You must demand of yourselves, even if others nothing of you ), bo poprzez tak¹ biern¹,
lekcewa¿¹c¹ postawê nie daje siê dobrego przyk³adu na swój temat, co w du¿ym stopniu
rzutuje na os³abienie pozycji Koœcio³a.
Przez wiele, wiele lat moja nadprzyrodzona misja realizowana by³a w milczeniu
i ukryciu, tak¿e by³ czas g³êbokiego milczenia, a teraz z woli S³owa Wcielonego przyszed³ czas
mówienia, aby mog³o dope³niæ siê Dzie³o Jego poprzez otwarcie przewodu badawczego
w Kongregacji Nauki Wiary, a skoro on nie zosta³ jeszcze otwarty, to w obecnej dobie
czasu podjê³am ju¿ ostateczn¹ walkê o Dzie³o Wszechmocnego, który prowadzi mnie
w Sobie poprzez trudnoœci przemijaj¹cej doczesnoœci, a Królowa Nieba i ziemi, Maryja,
Swoj¹ wszechpotê¿n¹ moc¹ wspomaga mnie w tej walce. Obecnie jestem ju¿ gotowa, aby
nawet prawie wszystkie listy moje ( { z wyj¹tkiem dwóch, w których wyszczególni³am ³aski
Bo¿e z nie z tego œwiata ) wys³ane do duchowieñstwa, które s¹ dodatkow¹ mistyczn¹

- 12 ksi¹¿k¹ napisan¹ w Chrystusie, przekazaæ ca³ej obecnej sodomii na swojej stronie internetowej,
któr¹ wkrótce za³o¿ê, tak¿e przy tak wielkiej mojej odwadze i dojrza³oœci duchowej jak¹
osi¹gnê³am w Ukochanym, m y œ l ê, ¿e bêdzie otworzony proces badawczy duchowej misji
mej, w której spe³niam wszystkie wymogi jakie s¹ konieczne przy tego typu nadprzyrodzonych
procesach, które s¹ niezwykle trudne nawet dla najbardziej uduchowionych duchownych
Koœcio³a Pana naszego.
Jestem ca³kowicie uleg³a Panu naszemu daj¹c swoim ¿yciem œwiadectwo o mej
nadprzyrodzonej misji, która realizowana jest w oparciu o Ewangeliê Mistrza Niebieskiego
za wstawiennictwem Arki Nowego Przymierza, Maryi, tak¿e zarówno moje si³y ludzkie,
jak i duchowe poœwiêci³am Dzie³u Bo¿emu, którego najwiêkszy rozkwit paradoksalnie, ale
przypada na tê niesamowit¹ ciszê na me duchowe przesy³ki od duchowieñstwa, w których
nieprzerwanie informujê o mym odwiecznym powo³aniu, którzy przybrali postawê niesamowitej
biernoœci i znieczulicy, co jest niedopuszczalnoœci¹ w Koœciele Kap³ana Niebieskiego.
Moja charyzmatyczna, duchowa misja odpowiada wymogom wspó³czesnego œwiata, tak¿e na
fundamencie Zbawiciela z pomoc¹ Królowej Pokoju, Maryi wykonywana jest ona na miarê
moich ograniczonych mo¿liwoœci, aby dzia³alnoœæ jej w pe³ni czasów mog³a przynieœæ
w Umi³owanym nadzwyczajne owoce Jego dla ubogich, odrzuconych na margines spo³eczeñstwa
i cierpi¹cych dzieci Jego. Duchowe Dzie³o Pana mego poparte jest bogactwem mistycznych
symboli, które s¹ znakami czasu, tak¿e nikt nie pos¹dzi mnie o jakieœ urojenia czy te¿
odpowiednie przemyœlenia dostosowane do dogmatów wiary chrzeœcijañskiej.
Boski Oblubieniec pomaga mi wiernie w misji mej, któr¹ odwiecznie powierzy³ mi,
tak¿e hojnie darzy duszê m¹ ³askami Swymi, dziêki którym przebywa ona w Chwale Jego,
tak¿e te moje s³abn¹ce si³y s¹ ci¹gle przebóstwiane, tak¿e nie gra tutaj rola up³ywu mych
lat, które nacechowane s¹ nap³ywaj¹cymi i ci¹gle zmieniaj¹cymi siê przeciwnoœciami, co
wszystko powoduje, ¿e stajê siê coraz bardziej aktywna w Dziele Umi³owanego. Latami
pog³êbia³am sw¹ wiedzê biblijn¹, teologiczn¹, filozoficzn¹, ascetyczno - mistyczn¹, aby w pe³ni
czasów w Panu naszym ukazaæ œwiatu przes³anie duchowego Dzie³a Jego, które w obecnej
dobie internetu ju¿ wkrótce dotrze do wszystkich czêœci œwiata i to do szerokiego grona
wierz¹cych, jak i niewierz¹cych, zagubionych owiec Pasterza Niebieskiego, którzy pozbawieni
s¹ wolnoœci Jego.
Skoro znajdujê siê ju¿ na najwiêkszych g³êbiach Ojca Przedwiecznego,
to przysz³a ju¿ pora czyli wype³ni³a siê pe³nia czasu, abym w dobie wynaturzonych praw,
niesprawiedliwoœci, wojen, dyskryminacji i nêdzy, g³osi³a Dzie³o Najœwiêtszego dla zagubionych
i zniewolonych owiec Jego, które niejednokrotnie zamkniête s¹ jedynie w horyzoncie grzesznej
doczesnoœci. Zdemoralizowany œwiat, który za nic ma autentyczne wartoœci, potrzebuje
œwiêtoœci i st¹d to Dzie³o Pasterza Niebieskiego, które prowadzê w Nim, i któremu
z radoœci¹ poœwiêci³am siê, bo przecie¿ ono zwi¹zane jest z Nim, i poprzez znoszenie
najprzeró¿niejszych doœwiadczeñ i przeciwnoœci w mi³oœci Boga Ojca i Chrystusa w Duchu
Œwiêtym dajê œwiadectwo swoim ¿yciem kim jestem i czym ¿yjê, tak¿e moje duchowe
teksty pobudz¹ wiele owiec Bo¿ych do wewnêtrznej odnowy, aby mog³y one ¿yæ w pe³ni
¿ycia Pana naszego poprzez tajemnicê wcielenia i odkupienia Jego.

- 13 Drogi Ks. Kardynale, w Niebieskim Oblubieñcu swym posiadam niewyczerpan¹ si³ê
Jego, która przecie¿ pochodzi z mi³osiernej mi³oœci Jego, tak¿e mi³oœci¹ Jego jestem w stanie
“ uderzyæ ” duchowym Dzie³em Jego w obecn¹ Sodomê i Gomorê, która z niezwykle
zuchwa³¹ arogancj¹ wyrz¹dza nam tak wiele z³a we wszystkich dziedzinach naszego ¿ycia
szerz¹c subiektywizm, relatywizm moralny i nihilizm, maj¹c za nic prawa naturalne, jak
i moralne, w zwi¹zku z czym nikt nie wstrzyma mnie w wype³nieniu mojego odwiecznego
powo³ania, które pozwoli³o mi wejœæ w nauki eschatologiczne, które mówi¹ o ¿yciu dusz
za zas³on¹ progu œmiertelnego. Wiem jedno, ¿e bez pomocy Pana mego nic nie zrobiê w tym
tak wielkim Dziele Jego, gdzie najwiêksze autorytety koœcielne zachowuj¹ siê biernie przy
iloœci tak wielu nades³anych duchowych ksi¹¿ek napisanych przeze mnie w Chrystusie, ale
w Ukochanym dokonam wszystko to, co On odwiecznie zaplanowa³ na duszê m¹, dlatego
te¿ z pokor¹ i g³êbok¹ ufnoœci¹ jestem pos³uszna Mu, tak jak On by³ pos³uszny Swemu Ojcu
Przedwiecznemu, tak¿e ogarniêta nieskoñczon¹ mi³oœci¹ Jego trwam w uœwiêcaj¹cej ³asce
Jego, co pozwala duszy mej przebywaæ w p³omieniach mi³oœci i prawdach Jego.
Szanowna Eminencjo, przed Niebieskim Oblubieñcem rozliczy³am siê z ca³ej mojej
nadprzyrodzonej misji, której pe³nia przypada na obecne zniewolone czasy, a to, ¿e duchowni
nie nad¹¿aj¹ za wch³oniêciem tak niezwyk³ego duchowego Dzie³a Bo¿ego, które na “ mistycznym
talerzu ” jako gotowe zosta³o zaserwowane dla ca³ego grzesznego œwiata, to nie moja w tym
wina, tak¿e jest wielka nadzieja, ¿e ju¿ wkrótce Ukochany zabierze duszê m¹ do Siebie na
wiekuiste, nieskoñczone czasy, aby mog³a ona odpoczywaæ w Nim.
K W obliczu zakoñczonego pod wzglêdem pisemnym Dzie³a Kap³ana Niebieskiego,
które odwiecznie zaplanowane by³o na duszê m¹, nie mo¿e ju¿ Szanowna Eminencja
ignorowaæ mojej kolejnej duchowej przesy³ki, jak to dotychczas by³o to robione, tylko nale¿y
powa¿nie podejœæ do sprawy Bo¿ej jak przysta³o na namiestnika Chrystusa, co przecie¿ jest to
œwiêtym obowi¹zkiem Eminencji. Duchowe Dzie³o Pana mego nie tylko zawarte jest w 24 - ech
duchowych ksi¹¿kach, ale równie¿ podparte jest ogromem listów duchowych, które wys³a³am
do duchowieñstwa, jak i 250 - ma dokumentami na 375 stron u³o¿onych tematycznie
i chronologicznie, które 26 sierpnia 2011 r. przes³a³am na rêce ówczesnego Prefekta Kongregacji
Nauki Wiary Kard. Williama Josepha Levady, tak¿e w obliczu pe³nej dokumentacji powinien
ju¿ byæ otworzony proces badawczy misji mej, która wiadomo, ¿e zakoñczy siê werdyktem
Ojca Œwiêtego wiele lat po œmierci mej, tak¿e c z e k a m na upragnion¹ odpowiedŸ
w tej materii. A m e n !
Na rêce Waszej Przewielebnej Eminencji wysy³am dwie takie same dyskietki CD - R,
na których w programie PDF nagrane jest ca³e Dzie³o Pana mego, które prowadzê w Nim
oraz kopiê listu skierowanego do Ojca Œwiêtego Franciszka i czytelny zestaw dokumentacji
Dzie³a Bo¿ego, które zawarte jest na dwóch stronach.
Szczêœæ Bo¿e !
Anna Aniela Flak

