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Kard.   Gerhard   Ludwig   Müller  
                        Prefekt  Kongregacji  Nauki  Wiary  

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

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !  
Droga  Eminencjo,  “ 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¿   muszê  ogrom
obraniaj¹cych  duchowych  listów  wys³aæ  do  Waszej  Eminencji  w  sprawie duchowego Dzie³a
Ojca  Niebieskiego,  które  odwiecznie  by³o  przeznaczone  na  duszê  m¹, aby Wasza Eminencja
ju¿  naprawdê  nie  mia³a  ¿adnych  w¹tpliwoœci,   co   do  otwarcia  przewodu  badawczego  jego
w  Kongregacji  Nauki  Wiary. 

Bezgranicznie  wierzê  Najœwiêtszemu,  który  uœwiêca  mnie  w prawdzie i mi³oœci Swej,
i  nie  zwa¿am  na  ignorowanie  mych  duchowych  przesy³ek  przez  Szanownego Kardyna³a, bo
w   przeciwieñstwie   do   Waszej   Eminencji   dajê   ewangeliczny  przyk³ad  w  pe³nieniu  misji
mej,  któr¹  prowadzê  w  odwadze,  pokorze  i  cierpliwoœci, w harmonijnej jednoœci ze Stwórc¹, 
który  w  szczególny  sposób  uœwiêca  mnie  w  Sobie.   Skoro  zosta³am  wybrana  ze  œwiata  do 
tak  wielkiego  Dzie³a  Pana  mego,   który   da³   mi   prawo   dzia³ania   w   Imieniu  Swym,  aby 
wszystko  dokona³o  siê  w  Imieniu  Jego  na  Chwa³ê  Jego  ( J 15, 16 ),   to   nie  mogê  zawieœæ 
Jego  i  muszê  wydaæ  nadprzyrodzony  owoc  Jego  jak  najbardziej  dopracowany,  bo  przecie¿ 
on  pochodzi  z  Winnicy  Jego,   dlatego   te¿   ta  niesamowita  biernoœæ  Waszej  Eminencji  ma
bardzo  lecznicz¹  moc,  bo  stajê siê coraz bardziej aktywna w obronieniu nadprzyrodzonej misji 
mej,  w  zwi¹zku  z  czym  za  zgod¹  Umi³owanego  wysy³am  kolejn¹  duchow¹  przesy³kê,  aby 
udowodniæ  Waszej  Eminencji,   ¿e  poprzez  milczenie  nie  wygra  Wasza  Eminencja  ze  mn¹,
poniewa¿  dzia³am  w  Imieniu  Samego  Boga,  a  poza  tym  nawet,  gdy  zasnê w Panu mym na
wieczne  odpoczywanie  w  Nim,  to  Umi³owany  i  tak  upomni  siê  o  Dzie³o  Swe.

Z  woli  Bo¿ej   w   przeci¹gu  10 - tu  lat   wys³a³am   ju¿   do  Waszej  Eminencji  ogrom
duchowych  listów   i   26   mistycznych  ksi¹¿ek  z  dziedziny  teologii  duchowoœci  mistycznej
(27 - m¹ duchow¹ ksi¹¿kê wyœlê w kwietniu br.),  to  a¿  prosi  siê,  ¿eby to wszystko przeczytaæ, 
przeanalizowaæ  i  rzetelnie  sprawdziæ  czyli  musi  byæ  wszczêty  proces  badawczy duchowego
Dzie³a  Niebios,  aby  nastêpnie,   ale   ju¿   po   œmierci   mej   wydaæ   wyrok   Bo¿y  po  d³ugim,
badawczym  procesie  w  Kongregacji  Nauki  Wiary, tak jak wydaje siê werdykty we wszystkich
nadprzyrodzonych  Dzie³ach  Bo¿ych.  W Dziele Bo¿ym, które prowadzê z woli Bo¿ej wystarczy 
przeczytaæ  parê  zdañ,  a  ju¿  przecie¿  jest  wiadomo,  co  to  jest,  ale  byæ  mo¿e,  ¿e  to Dzie³o 
jest  za  trudne  i  zbyt  bardzo  pracoch³onne,   ¿eby   zaj¹æ   siê   nim  we  wspó³czesnym  czasie, 
gdzie   rz¹dz¹   szatañskie   prawa,   dlatego  te¿  spotykam  siê  z  tak¹  nieludzk¹  i  niekatolick¹
cisz¹.
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Gdybym   nie   pisa³a   mistycznych   ksi¹¿ek   i   duchowych   listów   do  duchowieñstwa 
w  Imiê  Bo¿e  nigdy,  ale  to  przenigdy  nie obroni³abym Dzie³a Bo¿ego,  niepojêtej   p r a w d y 
duchowego  œwiata,   które   realnie   istnieje  w   niewidzialnej   doczesnoœci  i  nieskoñczonoœci. 
W  moich  mistycznych  ksi¹¿kach   w   ca³ej   pe³ni   demaskujê  z³o  zdemoralizowanych  owiec 
Bo¿ych,  które  zanegowa³y  istniej¹cego  Boga  i  przygotowa³y  ziemskie  piek³o,  w którym nie 
mo¿na   obroniæ   ewidentnych   prawd   w   obliczu   wielu   niepodwa¿alnych  dowodów,  czego
przyk³adem  jest  moja  krzywda  moralna  z  9. 10. 1985 r.,  poniewa¿  tutaj  krzywda  ludzka nie 
liczy  siê,  bo  ona  jest  nieistotna,  oraz  uchylam  w Bogu  r¹bek  tajemnic  Bo¿ych,  które  maj¹ 
miejsce  w  niepojêtym  œwiecie  Bo¿ym,   i  które  dla  dusz  w  ca³ej  pe³ni,  bez  ¿adnej  zas³ony 
Bo¿ej  zaczynaj¹  siê  dopiero  po  przekroczeniu  progu  œmiertelnego.

Dzie³em  Bo¿ym,  które  prowadzê  steruje  Sam  Zbawiciel,  a  ja  jedynie  wspó³pracujê 
z  ³ask¹  Jego  i  wykonujê  nieudolnie  polecenia  Jego,   tak¿e   moja   zas³uga   jest  zerowa,  bo 
przecie¿  jestem  sam¹  nicoœci¹  i  bez  Trójjedynego  Boga  nic  bym  nie  zrobi³a, który obecnie
przygotowuje  duszê  m¹  na  ostateczne  odejœcie,  dlatego  te¿  z woli Jego wchodzi ona w coraz 
g³êbsze  tajemnice  Jego,  gdzie panuje nienasycona rozkosz,  któr¹  nie  sposób sobie wyobraziæ, 
bo  ona  jest  obca  dla  wszystkich  œmiertelników,   bo  to  tylko  mo¿e  kosztowaæ  dusza,  która 
znajdzie  siê  w  niepojêtym  majestacie  Bo¿ym  na  ca³¹  wiecznoœæ.   W   mistycznych   nocach, 
kiedy  dusza  ma  opuszcza  w  Bogu  cia³o,  to  oœwiecona  jest  ona  Samym  Bogiem i wszystko
pojmuje  w  Nim,  i  dziêki  Niemu  czerpie  ¿ycie  wieczne,  które  jest  niepojêt¹  s³odkoœci¹ nad 
s³odkoœciami,  bo  tam  panuje  nieskoñczona  mi³oœæ  nad  mi³oœciami,  która  jest  wieczna.

Przez   ukrzy¿owanego   i   zmartwychwsta³ego   Pana  naszego  w  sposób  niewymowny
zostaliœmy  wszyscy  uzdrowieni,  tak¿e  tylko  dziêki  Niemu  nic  nie  potrafi³o za³amaæ mnie na
tych  bezdro¿ach  przemijaj¹cego  œwiata,   na   których   tak   bardzo  wspomaga  mnie  Gwiazda
Zaranna,  Maryja,  abym  wszystko  widzia³a  oczyma  Jej Syna, i wszystko te¿ rozumia³a w Nim,
dziêki  czemu  by³abym zdolna do wychodzenia poza zewnêtrzne aspekty rzeczywistoœci badaj¹c
g³êbiê  myœli  Boga  i  Jego  zamys³u  zbawienia  ( Ojciec  Œwiêty  Franciszek ).

Poprzez  swoje  nowe  nawrócenie  z  woli  Bo¿ej,  które  dokona³o  siê w mojej m³odoœci 
pragnê  byæ  jak  najpos³uszniejsz¹  córk¹  w  Rêkach  Boga,  dlatego te¿ dojrzewa³am stopniowo 
nie  tylko  do  ³aski  powo³ania  ods³oniêcia  œwiatu  niewielkiego  r¹bka  tajemnic  Bo¿ych, które
znajduj¹   siê   za   progiem   wiecznej   œmiertelnoœci,   ale   równie¿   do   ¿ycia  zakonnego,  ale
wewnêtrznego,  gdzie nieustannie jestem wierna swojemu pos³annictwu, gdzie z ca³ym mêstwem 
za   przyczyn¹   Ducha   Œwiêtego   kroczê   po   upragnionej   drodze   krzy¿owej   do  Chrystusa 
Zmartwychwsta³ego.   Moje   powo³anie   nabiera   mocy   i   jasnoœci  nadprzyrodzonej,  i  dziêki 
szczególnemu   wp³ywowi   Boga   na   moj¹   ca³¹   aktywnoœæ  duchow¹  zatonê³am  ca³kowicie 
w  Bogu,  a  kontakt  z  ludŸmi,  który  i  tak  mam  ograniczony,  pozwala  mi  jeszcze  wiedzieæ, 
¿e  jeszcze  jestem  na  ziemi.

Zdajê  sobie  sprawê  ze  swojej  ograniczonoœci,   ale   prowadzona  jestem  przez  Trójcê
Œwiêt¹  i  Mamê  Niebiesk¹,   których  doœwiadczam  w  sobie  i  to  bardzo  intensywnie,  i  moja 
têsknota   za   mi³oœci¹  do  Nich  coraz  bardziej  wzmaga  siê,    dlatego   te¿   dusza  ma  w  tym 
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materialnym,   skoñczonym   wiêzieniu   przechodzi   przeokropne   katorgi,    i   bardzo   pragnie 
opuœciæ  ju¿  cia³o,  aby  móc  wielbiæ  w  wiecznej  OjczyŸnie  Swych  Boskich  Oblubieñców.

Wszechwiedz¹cy  w  szczególny  sposób  naznaczy³  mnie  krzy¿em,   który   nieustannie
wzmacnia   moje   poczynania   na   drodze  œwiêtoœci  oraz  pozwala  mi  on  wejœæ  w  tajemnice
Umi³owanego,   jak  i  w  tajemnice  przewrotnych  serc  i  dusz,   które   s¹   obrzyd³e   dla   Pana
naszego  (Prz 10, 20),  abym  mog³a  przekazaæ  swój  mi³osny  testament w³aœnie dla wszystkich 
innowierców,   którzy   odrzucili   S³owo   Pañskie,   koczuj¹c  na  swojej  przemijaj¹cej,  nic  nie 
wartej  m¹droœci,  która  wiadomo,  ¿e  na  nic  siê  zda  ( Jr  8,  9 ).

Poprzez  rozmowê  duchow¹  z  Boskim  Oblubieñcem  odbieram  wszystkie  natchnienia 
Jego,  i  czasami  te¿  s³yszê  g³os  Jego,  tak¿e  w  takim  wewnêtrznym  skupieniu  w  oderwaniu 
od  wszystkiego,   co   przemijaj¹ce   mogê   chocia¿   przez  parê  chwil  cieszyæ  siê  niezmienn¹ 
radoœci¹  Umi³owanego,  który  tak  bardzo  u¿yŸnia  duszê m¹ w Sobie. Zbawiciel coraz mocniej 
odciska  stygmaty  mêki  Swej  w  moim  ciele,   bo   tak   mnie   umi³owa³,   abym   zawsze  by³a 
przybita  do  Krzy¿a  Jego,  który  wprowadza  duszê  moj¹  w  wieczyste  œwiat³o  Jego.

Na   mojej   duchowej   drodze   poprzez   b³ogos³awione  cierpienia  wielokrotnie  radujê 
i  weselê  siê  w  Panu  naszym,   bo  wielkie  rzeczy  uczyni³  nam  Król  Niebieski   ( Jl  2,  21 ), 
dlatego   te¿   nie   zwa¿am   na   nieuduchowionych   duchownych   synów   Jego,   którzy  swoj¹ 
biernoœci¹  i  brakiem  kultury  nie  odpisuj¹  mi  na  moje  duchowe  listy,  bo  jestem  œwiadoma 
tego,  ¿e  oni  lêkaj¹  siê  zbyt  wielkiej  nadprzyrodzonoœci,   która  mog³aby  wkroczyæ  w  duszê
wybran¹,  ale  przecie¿,  co  zosta³o  odwiecznie  postanowione,   to   i   tak  dokona  siê  w  Panu 
naszym  ( Dn 11,  36 ).  Nie  mogê  zostawiæ  Dzie³a  Ukochanego,   który   orzeŸwia   duszê   m¹ 
powiewem  Swego  mistycznego  wiatru,  który  prowadzi  j¹  do  wiekuistego  zbawienia, a poza 
tym  mam  ju¿  wydaæ  b³ogos³awiony  owoc  z  winnicy  Jego  dla  wszystkich  faryzeuszy  Jego, 
którzy  pomna¿aj¹   k³amstwa,   oszustwa,   nierz¹dy,  ... ,   a   co   najgorsze,   to   oni  spo¿ywaj¹ 
zatrute  owoce  swej  wywrotowoœci  na  zgubê  swoich  dusz.

Tak   niezmiernie   trudn¹   mam   do   zrealizowania   duchow¹   misjê  i  wprost   nie  do 
uwierzenia,  ¿e  to  naprawdê  potrzeba  nie  lada  œwiat³ych  umys³ów z duchowego œwiata, które 
mog³yby   wgryŸæ   siê   w   to   wszystko,   tak¿e   nawet   nie   wiem,   czy   j e d e n   w i e k   to 
bêdzie  wystarczaj¹co  odpowiedni  czas,  aby  to  wszystko  rzetelnie  przebadaæ,  ale  zostawiam 
to  Bogu.

Z  pomoc¹  wszechpotê¿nego  Kap³ana  Niebieskiego  jestem  w  du¿ym  stopniu  odciêta 
od  tego  grzesznego  œwiata,  mimo,  ¿e  z  wielkim  oddaniem  pracujê  dla  tego  przejœciowego 
œwiata,  który  za  nic  ma  cywilizacjê  prawdy  i  mi³oœci,  i  jest  przeciwko  ¿yciu,   aby   swoim 
¿yciem    daæ    œwiadectwo   C h r y s t u s a   i   pokonaæ   wszystkich   propagandzistów,  którzy 
zag³uszaj¹    sumienia    ludzkie,   depcz¹    godnoœæ    ludzk¹,    nie    broni¹    praw   mniejszoœci 
i  nieustannie  lgn¹  do  ziemskich  marnoœci.  W  moim  mistycznym  ¿yciu  nie  interesuje  mnie 
szara,  mêcz¹ca  codziennoœæ,  i  nad  wyraz  mêcz¹  mnie  puste  s³owa,  bo ¡ wielbi  dusza moja 
Pana  i  raduje siê duch mój w Bogu, Zbawicielu moim ¢ ( Pieœñ  Maryi  LG  tom IV,  str. 1372 ), 
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tak¿e   dosyæ   czêsto   kontemplujê   Mistrza   swego,  który  dosyæ  czêsto  pozwala  córce  Swej
przebywaæ nie w œwiecie ziemskiej ciszy,  ani  te¿  w  œwiecie  zak³óconego  ziemskiego dŸwiêku 
lecz  w  idealnej  ciszy  Swej,   aby   moc¹   Jego  Samego  mog³a  ona  zmierzyæ   siê  z  nowymi 
wyzwaniami   przetransformowanego   œwiata   przez   przekazy   medialne,    które    manipuluj¹ 
spo³eczeñstwem,  aby  na  potêgê rozprzestrzenia³o siê z³o.  W moim ziemskim pielgrzymowaniu 
czerpiê  si³ê  i  radoœæ  z  naszego  ukochanego  Stwórcy, który jest fundamentem ca³ej ludzkoœci, 
tak¿e tylko na prawdzie Jego mo¿na budowaæ œwiat,  bo  nieskazitelna  prawda jest tylko w Nim.

Dziêki   Przewodnikom   Niebieskim   wesz³am  w  bezkresny  Ocean  Ich  wewnêtrznego
¿ycia,   i   o¿ywiona   mi³oœci¹   wiary   patrzê   œwiat³ymi   oczyma   serca   na  Ich  niewyra¿alne
niepojêtoœci,   które   dostêpne   s¹   jedynie   w   jak  najwiêkszej  dojrza³oœci  duchowej.  Z  woli 
Kap³ana  Niebieskiego  ¿yjê  w  stanie  ³aski  Jego,  i  w  pe³nej  radoœci Jego, która dosiêga mnie 
poprzez  przyjmowanie  Eucharystii,  w  której  uobecniony  jest  Chrystus,  wesz³am  w  bezmiar 
mi³oœci  Pana  swego,   czyli   dusza   ma   jest  w  œcis³ej  jednoœci  jaka  istnieje  w  Trójjedynym 
Bogu,  dlatego  te¿  pokona³am  w  Umi³owanym  swym  ciemn¹  zas³onê  osch³oœci.

Moja   nadprzyrodzona   misja   nad   wyraz  upaja  duszê  moj¹  wraz  ze  wszystkimi  jej 
w³adzami,   bo  przecie¿  ona  dosyæ  czêsto  jest  orzeŸwiana  obfitoœci¹  mi³osnych  darów  Pana
swego,   dziêki   którym   ona   smakuje   i   poznaje   najwy¿sze   i   najznakomitsze  niepojêtoœci
Ukochanego.  Na  mojej  drodze  krzy¿owej  poprzez  tajemnice  radosne  i  bolesne  dusza  moja 
w  Panu  swym  przesz³a  z  ciemnoœci  do  œwiat³a  wiekuistego,  tak¿e  obecnie  znajduje siê ona 
w  tajemnicy  œwiat³a  i  ¿yje  w  Ukochanym  dla  Niego Samego, dlatego te¿ ofiarowa³am swoje 
¿ycie,   aby   wype³niæ   wolê   Jego   dla   ratowania   zatwardzia³ych   i   zagubionych  dusz  oraz 
za  zbawienie  duszy  swej.

Boski   Oblubieniec   powierzy³   mi   specjaln¹   misj¹,   dlatego   te¿   zaprosi³   mnie  do 
œwiêtoœci  w  Sobie,   w   zwi¹zku   z   czym   bezwarunkowo  odda³am  siê  Mu  i  nie  lêkam  siê 
¿adnych  trudnoœci  w  Nim,    i    swoj¹   misjê   wykonujê  z  niezwyk³ym  zapa³em  i  oddaniem 
bior¹c  przyk³ad  z  Niepokalanej,   która   w   ograniczonej   przestrzeni  i  czasie  pomaga  duszy
mej  przejœæ  ze  œmierci  do  ¿ywota  wiecznego  w  nieocenione  œwiête  tajemnice  Syna Swego.

Dziêki  nieskoñczonej  mi³oœci  Ojca  Przedwiecznego  objawionej  w  Jezusie Chrystusie
poprzez   Ducha   Œwiêtego   za   pomoc¹   Matki   Syna   Bo¿ego   dusza   ma   przemieszcza  siê 
w    ciemnoœciach    duchowych,    aby   godnie   wype³niæ   wolê   Niebios,    co   jest   gwarancj¹
wiecznego   jej   zbawienia.   Ogarniêta   i   przesi¹kniêta   nieskoñczon¹   mi³oœci¹   Pana  swego 
jestem  uwra¿liwiona  na  wszystkie  znaki  czasu,  które  s¹  znakami  obecnoœci  Jego,  aby móc 
jak  najprzejrzyœcie  wy³o¿yæ  duchowe  Dzie³o  Jego,  które  prowadzê w pe³nej jednoœci w Nim, 
który  jest  naszym  ¿yciem  ( J 14,  6 ).   

Moc¹   Niezmiennego   swoim   ¿yciem   dajê   œwiadectwo   o   Nim,   tak¿e   dusza   ma 
przenikniêta   zbawcz¹   moc¹  Jego  idzie  œladami  Jego  niestrudzenie  kontynuuj¹c  odwieczn¹
misjê  sw¹  dla  dobra  ca³ej  ludzkoœci.   Przepojona   niewypowiedzian¹   radoœci¹   Pana   mego 
bezwarunkowo   zawierzy³am  Mu  we  wszystkim,   tak¿e   zjednoczona   z   Nim   przez   Niego 
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w   Duchu  Œwiêtym  i  Ojcem  z  ¿arliw¹  pobo¿noœci¹  przezwyciê¿am  niezliczone  przeszkody
przy  jednoczesnym  otworzeniu  siê  na  œwiat,   bo   przecie¿  w  ciszy  wysy³am  nie  tylko  listy
do  duchowieñstwa,   ale   równie¿   umieszczam   je   na   mej  stronie  internetowej,  aby  zasiaæ 
ziarno  mi³oœci  Najœwiêtszego  w  zagubionych  owcach  Jego. 

Poprzez  najmi³osierniejszego  Boskiego  Oblubieñca  jestem  zespolona  z  Nim  Samym 
oraz  z  ca³ym  Wszechœwiatem,   tak¿e   w   charyzmacie  duchowym  i  apostolskim  kontynuujê
misjê  sw¹  poprzez  czas  ziemski,  który dla duszy mej sta³ siê czasem zbawienia,  tym bardziej, 
¿e   podczas   snów   ona   przekracza  w  Ukochanym  granice  czasu  i  przestrzeni,   w  zwi¹zku 
z  czym  w  g³êbokiej  mi³oœci  Pana  swego  przebywa  ona  w  Ÿródle  prawdziwej  mi³oœci  Jego 
i  wpatrzona  w  Niego  poprzez  Niego  widzi  niepojête  tajemnice  Jego.   Mimo,   ¿e  dotkliwie 
cierpiê  fizycznie  i  to  na  ró¿ne  sposoby,  ale  dusza  ma  przebywa  w  komunii  ¿ycia i mi³oœci 
Umi³owanego,  tak¿e  niejednokrotnie  ogarniaj¹  j¹  p³omienie  mi³oœci Ukochanego, co pozwala 
jej  zanurzaæ  siê  w  œwiêtych  tajemnicach Jego, dlatego te¿ przebywa ona w odblaskach Chwa³y
Jego,  co  ju¿  jest  niewielkim  zal¹¿kiem  ¿ycia  wiecznego.

P³omieñ  mi³oœci  Boskiego  Oblubieñca  przenikn¹³  na  wskroœ  duszê,   jak  i  serce  me,
w   zwi¹zku   z   czym   ogarniêta  jestem  wodami  wody  ¿ywej,  tj.  mym  Umi³owanym,  dziêki
któremu  sta³am siê  dzieckiem  œwiat³oœci,  które  wesz³o  w  tajemnicê  jednoœci  z  Nim Samym
(1 J, 3),  dlatego  te¿  w  duchu  g³êbokiej  komunii  z  Niebieskim  Panem  mym  dusza  ma  ¿yje
w  prawdzie  i  mi³oœci  Jego,   co   wszystko   to   napawa  j¹  niepojêcie  mocn¹,  niezwyciê¿on¹ 
energi¹  Jego,  dla  której  nie  ma  ¿adnych  przeszkód,  ani  te¿  trudnoœci. 

Nikt  nie  ugasi  mej  mi³oœci  do  Stwórcy  nawet  wielkie  wody,  ani  te¿  rzeki  i oceany
( Pnp 8, 7 ),   a   co   za   tym   idzie   i   do   wykonywania   duchowego   Dzie³a   Niebios,   które 
wykonujê  w  duchu  mi³oœci  i  wiecznoœci  Boskiego  Odkupiciela,  który  przecie¿  jest Ÿród³em
nowego  ¿ycia,   ofiarowanego   nam   przez   Ojca   w   Duchu   Œwiêtym  ( Benedykt  XVI - ty ).
Mam   byæ   œwiêta   i   nieskalana   w   mi³oœci   Nieœmiertelnego  ( Ef  1,  4 ),  aby  móc  w  Nim
przemówiæ  nie  tylko  do  wszystkich  innowierców  Jego,  którym  brak  jest  braterskiej mi³oœci
i  szacunku do bliŸniego, jak i Jego Samego,  ale  równie¿  do  wszystkich  naszych umi³owanych 
braci  i  sióstr  w  Chrystusie,  którzy  ¿yj¹  w  nêdzy,  uciskach  czy  te¿  niesprawiedliwoœciach.

Z   jak   najwiêksz¹   mi³oœci¹,  pokor¹  i  wiernoœci¹  pe³niê  wolê  Najœwiêtszego,  dziêki
któremu  wznios³am  siê  ponad  ca³y  zdemoralizowany  œwiat,  który  ¿yje  w  niewoli k³amstwa
i  œmierci,  tak¿e  dla  tych  niegodziwców  pogr¹¿onych  w  kulturze  z³a, którzy sami wykluczyli
siê   z   kultury  ¿ycia  i  mi³oœci  mo¿na  przemówiæ  jedynie  w  mi³oœci  Ojca  i  Syna  w  Duchu 
Œwiêtym,   dlatego   te¿   z   wielkim   oddaniem  pod  przewodnictwem  Matki  Koœcio³a,  Maryi 
w   Przenajœwiêtszej   Trójcy   Œwiêtej  prowadzê  nadprzyrodzon¹  misjê  sw¹,  aby  mog³y  o¿yæ 
zamro¿one  sumienia  i  serca  na  solidarnoœæ,  wolnoœæ  i  sprawiedliwoœæ,  która  oparta  jest  na
Ewangelii  pokoju  i  mi³oœci  Pana  naszego.  

Poplecznicy   szatana  myœl¹,   ¿e   jak   kogoœ   poni¿¹   obdzieraj¹c   go  ze  wszystkiego, 
to  bêd¹  siê  œmiaæ  z  jego  bezradnoœci,   ale  przecie¿  Stwórca  zawsze  wywy¿sza  poni¿onych 
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czego  przyk³adem  jest  Œwiêty  Jan  Pawe³  II - gi,  bo  przecie¿  podczas II - ej wojny œwiatowej 
na  4  lata  wyrwano  mu  ksi¹¿ki  i  tym  czym  ¿y³,  a  wrêczono  mu  kilof  i  m³ot,   tak¿e   jako 
m³ody  robotnik  pracowa³  on  w  kamienio³omach,   a   poza   tym,   gdy  obroni³  habilitacjê  na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagieloñskiego,  to bezkarna Centralna Komisja do Spraw 
Tytu³u  Naukowego  i  Stopni  Naukowych  z  Warszawy  bezprawnie   nie  nada³a  mu  naukowy
stopieñ,  co  mo¿na  wyczytaæ  to  z  biografii  jego,  tak¿e  z  ówczesnych  wrogów  jego,  którzy 
byli  wrogami  Boga,   nikt   nie   przewidzia³,   ¿e   on   zostanie   Papie¿em   i   to  najwiêkszym
w  historii  œwiata,  o  czym  ju¿  te¿  wspomnia³am  na  ten  temat  w  poprzednich  listach.

K  Unicestwiona  grzechem  ludzkoœæ  coraz  bardziej  pogr¹¿a  siê  w diabelskim bagnie 
i  nie  zwraca  uwagi  na  krótki  ziemski  ¿ywot,   za   który   nie   zawsze   mo¿na  odpokutowaæ
dotkliwymi   mêkami   w   czyœæcu,   bo   przewa¿nie   ju¿   jest   za   póŸno   i   potêpione   dusze 
niewyobra¿alnie  cierpi¹  w  potwornych,  lucyferskich  ciemnoœciach,   które  sta³y  siê  dla  nich 
nieustaj¹c¹  wiecznoœci¹.  Kiedy piszê o niesamowitych cierpieniach dusz potêpionych, to bardzo 
dok³adnie  mam  wyryte  w  pamiêci  swej  obrazy  piek³a,  gdy¿  dusza  ma  tysi¹ce razy widzia³a 
te  przera¿aj¹ce  obrazy  oczyma  swymi,   gdy   podczas   mistycznych  nocy  na  czas  okreœlony 
opuszcza³a ona w Bogu cia³o,  tak¿e  ona  jest  ¿ywym  œwiadkiem  tych  wiecznych potwornoœci, 
które   otrzyma³y   dusze   za   spraw¹  najwy¿szego  Sprawiedliwego,  który  za  ich  ziemskiego
¿ywota  nie  by³  brany  pod  uwagê,  a  nawet  wyœmiewany,   tak¿e   otrzyma³y   one   to,   na  co
zas³u¿y³y  sobie  ¿yciem.

Za   spraw¹   Pana   naszego   spiszê   z   mych  duchowych  ksi¹¿ek  chocia¿  jedn¹  ³askê
o  piekle,   bo  wiêcej  nie  jestem  w  stanie,   bo  te  wieczne  potwornoœci  nad  wyraz  powalaj¹
ducha  mego,  a  mianowicie   13 listopada  2012 r.  po  pó³nocy dusza ma od³¹czy³a siê w Bogu 
od  cia³a  i  w  Nim  przebywa³a  nad  piek³em,  w  którym  dusze  pali³y  siê  we  w³asnym ogniu, 
który  z  takim  samym  natê¿eniem  ci¹gle  wydobywa³  siê  z  astralnych,  czarnych  ich pow³ok, 
i  mimo,  ¿e  to  wszystko  mam dok³adnie wyryte w pamiêci,  ale nie mam zamiaru przekazywaæ 
tych  okropnoœci,   bo   po   pierwsze   jest   to   niemo¿liwe,   aby  te  nieopisywalne  niepojêtoœci
przekazaæ,  a  po  drugie  mêczy³am  siê  ca³e  24 godziny,  ¿eby  tê ³askê przekazaæ tym bardziej, 
¿e  ona  zwali³a  mnie  z  nóg,  jak  to  potocznie mówi siê, tak¿e znajduj¹c siê w takim bolesnym 
letargu,  w  swojej  wielkiej  niemocy  wiele  godzin  przele¿a³am,  nie  maj¹c si³y nawet chodziæ.
Do  tej  ³aski  dodam,  ¿e  dusza  ma  odczyta³a  w  Bogu,   ¿e  tam  by³o  du¿o  dusz  potêpionych 
kap³anów  pocz¹wszy  od  zwyk³ych  ksiê¿y,   poprzez   biskupów,   arcybiskupów,   kardyna³ów,
a  nawet  papie¿y.  

Poplecznicy   szatana,   jak   i   ca³a   ludzkoœæ  nie  mo¿e  sobie  wyobraziæ,  jak  wygl¹da 
ten    s z a t a n  ?,    a    porówna³abym    go    do    najokropniejszego    i   najwiêkszego  szczura
we   Wszechœwiecie,    i    wygl¹da   on   tak,   jak   przewa¿nie    jest    namalowany   na   starych
drogocennych  obrazach,    a   mogê   to   przekazaæ   na   podstawie   prze¿yæ   duszy  mej,  która
podczas  snów  w  Bogu  opuszcza³a  cia³o  i  widzia³a  ona  go  setki  razy  blisko  piek³a,  mimo, 
¿e  w  piekle  by³a  tysi¹ce  razy,  bo  w  samym  potêpieñczym  raju  nie  ma go tam, bo on trudzi 
siê  pozyskiwaniem  nowych  dusz   do   swej   diabelskiej,   potêpieñczej   wiecznoœci.   W  wizji
cielesnej   jedynie   tylko   raz   widzia³am   szatana,    w   snach   kilkanaœcie   razy,   w   wizjach 
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wyobra¿eniowych  dziesi¹tki  razy,  a  gdy  dusza  ma  opuszcza³a  w  Bogu  cia³o,  to  setki  razy
widzia³a  ona  go  oczyma  swymi,  i   setki  te¿  razy  odczuwa³am  go  w  wizjach  umys³owych, 
tak¿e   z   kopytnym   tj.  ksiêciem  ciemnoœci  na  swoje  nieszczêœcie  mam  wielki  kontakt,  ale 
oczywiœcie  za  sprawê  Boskiego  Odkupiciela,   abym   to   wszystko  przekaza³a  na  przestrogê 
dla  ca³ej  zniewolonej  ludzkoœci  i  wszystkich  nastêpnych  pokoleñ.

Z³owrogie   ciemnoœci   nad   ciemnoœciami   roztaczaj¹   siê   ju¿   za   ¿ycia  niewiernych
owiec   Bo¿ych,   które  ¡ maj¹  usta   pe³ne   przekleñstwa  i  goryczy,  a  jêzykiem  swym  knuj¹ 
zdradê,  tak¿e  zag³ada  jest  na  ich  drogach  ¢ ( Rz  3, 13 - 16 ),  i  w  tym  zatraceniu  ziemskim 
te  faryzejskie  dusze   za   progiem  wiecznej  œmiertelnoœci  przechodz¹  w  zatracenie  wieczne.
Dusze   potêpione   nie   maj¹c   jakiegokolwiek  ruchu  niewyra¿alnie  cierpi¹  poprzez  wiecznie 
pal¹cy siê ogieñ w ich wnêtrzu,  tak¿e  ich  astralne,  duchowe cia³a pokryte s¹ najokropniejszymi 
przeobrzydliwoœciami, na widok których mo¿na dostaæ pora¿enia ca³ego cia³a,  je¿eli ktokolwiek
z  ¿ywych  mia³by  mo¿noœæ  widzieæ  to,   jak   to   zaobserwowa³a  dusza  ma,  gdy  na  moment 
w  Panu  swym  by³a  w  tym  rajskim  piekle,   z   którego   rozchodzi  siê  nieopisywalna  zgroza 
nad  zgrozami.

Gdy   dusza   moja   we   œnie  opuszcza  czasoprzestrzeñ  w  Chrystusie,  to  ona  od  razu 
wie  w  Nim,  gdzie   ona   jest,   bo   ona   rozumem   Jego  wszystko  pojmuje  w  Nim,  chocia¿ 
czasami  s¹  takie  sporadyczne  wypadki,  ¿e  ona  nie  ma  tej  ³aski  zrozumienia  czy faktycznie 
opuœci³a   ona   cia³o,  czy   te¿   mo¿e   jest   to   mistyczny   sen,  albo  te¿  realna  doczesnoœæ ?, 
¿e  ona  wraz  z  cia³em  lewituje  w  Umi³owanym  w  tym  przemijaj¹cym,  grzesznym  œwiecie.

Z woli  najmi³osierniejszego  S³owa  Wcielonego   dusza   ma  bardzo  czêsto  przekracza 
granicê   ¿ycia  i  œmierci  w  Nim,    aby   w   ¿yciu   wiekuistym   odrobinê   poznaæ  niepojêtych 
tajemnic  Jego,  i  abym  za  poœrednictwem  jej  prze¿yæ  i  poznañ  w  Panu  naszym  przekaza³a
te   nieskoñczone   nieœmiertelnoœci   dla  wiedzy  wszystkich  owiec  Jego,   aby   one  wiedzia³y, 
¿e   w   duchowej   OjczyŸnie   Jego    ich    dusze    bêd¹    os¹dzone    wed³ug   swoich   czynów 
( Ap  20,  13 ).  W  ciemnej  nocy  ducha  dusza  ma  w  Oblubieñcu  swym  przedziera  siê  przez 
g³êbokie  i  gêste  ciemnoœci,   aby  w  ¿yciu  przysz³ym  mog³a  ona  zas³u¿yæ  sobie  na  jasnoœci 
nad   jasnoœciami   u   tronu   Ukochanego,   który   ju¿   dawno   poœlubi³   j¹   w   Sobie,  jedynie 
tylko  coraz  bardziej  urabia  j¹  w  Sobie  na  podobieñstwo  Swe.  Gdy  z  tak  licznych podró¿y 
duszy   mej   z   zaœwiatów  Trójjedynego  Boga,   wraca  ona  w  Nim  do  tymczasowego  cia³a 
swego,   to   czasami   mam   k³opoty  ze  wstawaniem,   bo  wiem,   ¿e  zosta³am  pobudzona  do 
¿ycia  tchnieniem  duszy  mej,  która  jest  ju¿ w moim ciele, ale nie mogê tego znieruchomia³ego 
cia³a   w   ¿aden   sposób   uruchomiæ,   i   wówczas   mam   takie  wra¿enie,   ¿e   ono   jest   ca³e
z  kamienia,  tak¿e  le¿ê  kompletnie  bezsilna  i  bezw³adna,  jedynie  tylko  to mój mózg pracuje 
w  takim  lekkim  zamroczeniu,  ale  jestem  œwiadoma  wszystkiego,  tak¿e potrzebujê d³u¿szego 
czasu  zanim  cia³o  me  nabierze  giêtkoœci  i  ciep³oty,  ¿ebym  mog³a  wstaæ  w  Panu  swym. 

Na  mojej   ciernistej   i   mi³osnej   drodze   œwiêtoœci   w   jak   najwiêkszej   p o k o r z e 
pracujê   dla   Wszechmocnego   czyli   ¿yjê  tylko  dla  Niego  i  Koœcio³a  Jego,  i  dziêkujê  Mu 
za  wszystkie  duchowe  prezenty  oraz  za  cierpienia,  które  s¹  jeszcze  wiêkszymi  prezentami, 
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bo  one  bardzo  urodzajnie  wp³ywaj¹  na  duszê  m¹,  jak  i  ca³e  Dzie³o  Jego,  które w wielkiej 
mi³oœci   Jego   prowadzê  w  Nim.    Wkrótce  dusza  ma  od³¹czy  siê  w  Oblubieñcu  swym  od 
przejœciowej  cielesnoœci  na  ca³e  wiekuiste  wieki,  ale  zostan¹ moje duchowe ksi¹¿ki napisane 
w  Ukochanym,    tak¿e   poprzez   nie   duch   mój   w   Duchu  Œwiêtym  bêdzie  przemawia³  do 
najprzeró¿niejszych  katów  i  oprawców,  jak i do owiec Bo¿ych,  które prze¿ywaj¹ niesamowite 
katusze   przez  tych  tymczasowych  masonów,   których  w  ¿yciu  przysz³ym  ich  dusze  znajd¹ 
siê   w   nieuniknionej,   wiecznej  rozpaczy  w  otch³aniach  swego  diabelskiego  “ przyjaciela. ”
Jestem  pewna  w  Panu  swym,   ¿e   po  mojej  œmierci  czêœæ  popleczników  z³a po zapoznaniu 
siê  z  moj¹  nadprzyrodzon¹  misj¹  zrezygnuje  z  potêpieñczej  drogi,   jak¹  krocz¹  w  szatanie 
i  zrozumie,  ¿e  maj¹  czuwaæ  jedynie  w  Bogu,   bo  przeciwnik  nasz  diabe³,  jak  lew  rycz¹cy 
kr¹¿y  szukaj¹c  kogo  poŸreæ  ( 1P 5, 8 ),  jak  to  podaje  nam  bardzo  dok³adnie  Pismo Œwiête.

Zmartwychwsta³y   Jezus   Chrystus   orzeŸwia  duszê  m¹  w  Sobie,   tak¿e   moc   Jego
nieustannie   sp³ywa   na   ni¹,   w   zwi¹zku   z   czym  ona  w  ka¿dej  sekundzie odnawiana  jest 
w  Nim,   i   równoczeœnie   przemieniona   w   Niego   odpoczywa   w   Nim.  Boski   Odkupiciel
wprowadzi³   duszê  m¹  w  Paschalne  Misterium  Swe,  aby  mog³a  ona  przyoblec siê w mi³oœæ 
i   m¹droœæ  Jego,   która   pozwoli   jej   poznawaæ  i  kosztowaæ  niepojêtoœci  Jego  w  bezkresie 
nieskoñczonoœci  Jego.  W  œwiecie  mi³oœci  i  wolnoœci  Kap³ana  Niebieskiego  wszystko tryska 
¿yciem  i  radoœci¹  Jego,   ¿e   to    nie   sposób   przekazaæ  ograniczonym,  ziemskim  jêzykiem, 
i   ten  duchowy  œwiat  zaczyna  siê  ju¿  wewn¹trz  nas  za  ¿ycia  naszego,   a   póŸniej   jest   on 
przed³u¿eniem  dla  zbawionych  dusz,  ale  ju¿  w  wiekuistym  Niebie.

Na   obecnym   etapie   mojej   drogi   doskona³oœci,   która    poprzez  ciemn¹  noc  ducha
prowadzi  na  umi³owany  mistyczny  szczyt  Góry  Karmel  ju¿  tak  wiele  nie  piszê,  jedynie od
czasu  do  czasu  sk³adam  bardzo  krótkie  relacje  z  mego  duchowego ¿ycia, bo bardziej by³am
skoncentrowana  nie  tylko  na  pisaniu  duchowych  listów  do  duchowieñstwa,  ale  równie¿  na 
korektach  moich  duchowych  ksi¹¿ek,  bo  przecie¿  poprzez  wszystkie  doszlifowania  w  pe³ni 
czasów  przyniosê  obfitszy  plon  z  winnicy  Najœwiêtszego. 

Bóg  w  Trójcy  Jedyny  w  ciemnoœciach  niewiedzy   o¿ywia  duszê  m¹  i  przygotowuje
j¹  do  nadprzyrodzonego  ¿ycia,  a  ponadto,   aby   moje   odwieczne   powo³anie   odbywa³o  siê
poprzez  misterium  Krzy¿a.  Dusza  ma  tak  wielce  rozkochana   jest  w  Boskim   Oblubieñcu 
swym,  tak¿e  ta  rozkoszna  mi³oœæ  Jego  udzieli³a  siê  rozumowi memu, dlatego te¿ najchêtniej 
pisa³abym  o  mi³oœci  Bo¿ej,   która   ma   miejsce   w   nieœmiertelnej,   duchowej  kontemplacji, 
ale   brakuje  mi   s³ów   do   okreœlenia   wznios³ych   tajemnic  Jezusa  Chrystusa   w   niepojêtej 
œwiat³oœci,   tak¿e   proszê   mi   wybaczyæ,    ¿e    tak    nieudolnie   przekazujê   sprawy  Niebios 
z  uszczêœliwiaj¹cego  widzenia,  które  tak  czêsto  doœwiadcza  dusza  ma.

Z  woli  Bo¿ej  z  najgorêtsz¹  mi³oœci¹  dusza  moja  wdar³a  siê  w  duchow¹  sferê  Pana
swego,  który  podniós³  j¹  do  niepojêtej,  mi³osnej  rozkoszy  Swej,  która  ma  miejsce  jedynie 
w  nadprzyrodzonym  ogrodzie  Jego,  dlatego  te¿  ona  tak  czêsto  prosi Oblubieñca swego, aby 
zabra³ j¹ ju¿ do Siebie,  bo  coraz  trudniej  ¿yje  siê  jej  na  pograniczu  dwóch przeciwstawnych 
œwiatów,  mimo,  ¿e  ona  ju¿  tu  na  ziemi  ¿yje  niewielk¹  namiastk¹  wiecznoœci.  Dusza  moja 
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niezmiernie  cieszy  siê  cnotami,   które  posiada,  i  które  naby³a,  dziêki  Ukochanemu  swemu, 
który  przyobleka  j¹  w  szatê  Sw¹,  aby  ona  wszystko  widzia³a  oczyma  Jego  i  wszystko  te¿ 
rozumia³a   w   Nim,   jak   przysta³o   na   wieczn¹   Oblubienicê   Jego.  Majestatyczny  i  pe³nej 
nieskazitelnej  godnoœci  Jezus  Chrystus,  dziêki  mi³osierdziu  Swemu  wprowadzi³  duszê  m¹
w  nad  wyraz  gêst¹  gêstwinê  dóbr  i  skarbów  Swych,  które  jako  wonne  olejki  nape³niaj¹ j¹ 
tak¹  wonnoœci¹,  ¿e  ona  nawet  jak  jest  w  ciele,  to  têskni  za  tymi  wonnymi skarbami, które 
zupe³nie   s¹   obce   w   tym   ob³udnym,   zak³amanym   i   œmiercionoœnym  œwiecie,  w  którym 
starannie  zaciera  siê  winy  i  w  sposób  jawny  ³amie  siê  przykazania  Bo¿e.

Z   pomoc¹   Boskiego   Oblubieñca   zaczê³am   ¿yæ   ¿yciem   ducha,    które  jest  pe³ne
mi³oœci  Jego,   i   dziêki   któremu  przebywam  w  zdroju  mi³osierdzia  Jego,   tak¿e   duch  mój
ci¹gle  tonie  w  Nim.   Od  kiedy  wesz³am  na  drogê  œwiêtoœci,   to   nie   potrafiê  ¿yæ  ju¿  bez 
Ukochanego,  bo  przecie¿  On  ogarnia  mnie  œwiêtym  ¿arem  mi³oœci  Swej,  tak¿e,  gdy  dusza 
moja  jest  œciœle  z³¹czona  z  Bóstwem  Jego,   to   ona   w   stanie   ekstatycznej   mi³oœci   tonie 
w  bezdennych  g³êbinach  Jego.   Jestem  w³asnoœci¹   Wszechmog¹cego,   który   coraz  czêœciej 
przenika  mnie  Sob¹,  tak¿e  oœwiecona  i  rozpromieniona  w  Nim w nadprzyrodzonej przystani 
Jego  pokonam  wszystko  w  Nim.

Trójjedynemu   Bogu   niezmiernie   dziêkujê,   ¿e   odwiecznie  wiedzia³  jaki  typ  ³aski
bêdzie   odpowiada³   duszy   mej,   aby   ona   mog³a   w   spokoju  i  wolnoœci   Jego   poznawaæ
duchowoœci  Jego  i  rozkoszowaæ  siê  niepojêtymi  rozkoszami  Jego,   które   dusze  odczuwaj¹ 
za  zas³on¹  progu  œmiertelnego.  Pasterz  Niebieski  moc¹  Sw¹  przygotowa³  mnie,  jak  i duszê 
m¹  na  ³aski  Swe,   tak¿e   On   bez   przerwy   prowadzi   i   kieruje   mnie   po   drodze  rajskiej
wiekuistoœci,  abym  w  godnoœci  Jego  zrealizowa³a  Dzie³o  Jego,   które   tak   bardzo  pomo¿e 
udrêczonym  i  zagubionym  owcom  Jego.

D r o g i   K s i ê ¿ e   K a r d y n a l e,   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,  dlatego  z  woli  Nieœmiertelnego d¹¿ê do otwarcia przewodu badawczego Dzie³a
Jego,  i  takiej  te¿  odpowiedzi  oczekujê  od  Waszej  Eminencji.   

Na  rêce  Waszej  Eminencji  wysy³am  dwie  takie  same  p³yty  kompaktowe  CD - R, na 
których  w  programie  PDF  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego, które prowadzê w Nim oraz 
kopiê   listu   skierowanego  do  Ojca  Œwiêtego  Franciszka,   ponadto  list  do  i  od  Prokuratury 
Generalnej  z  Warszawy,   i   gdy  tylko  otrzymam  dowód  nadania  wysy³ki  do  Watykanu,   to
wszystkie  te  listy  znajd¹  siê  równie¿  na  mej  stronie  internetowej.      

                       Szczêœæ  Bo¿e !

                     Anna  Aniela  Flak
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