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                        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,   ¯ywy  Chleb  Boskiej  Prawdy  bardzo  dobrze  wie,  ¿e  dusza  ma 

pragnie  w  jak  najczystszej  kontemplacji odpocz¹æ w Nim na ca³¹ wiecznoœæ, aby móc w pe³nej
œwiat³oœci  w  zjednoczeniu  wiekuistym  wielbiæ  Jego  mi³oœci¹  Jego,   ale   nie  wybi³a  jeszcze
jej  godzina,  aby  mog³a  ona  opuœciæ  cielesne kraty na ca³¹ wiecznoœæ, bo jeszcze nie wszystko 
wype³ni³o  siê,   co   do   ka¿dej   litery   S³owa   Jego,   bo   przecie¿  nie  jest  otworzony  proces
badawczy  duchowego  Dzie³a  Umi³owanego,   które   prowadzê  w  Nim,   w   zwi¹zku  z  czym
z   pos³uszeñstwa   do   Pana   naszego  piszê  po   raz  21 - wszy  do  Kongregacji  Nauki  Wiary,
aby   przerwaæ  ten  wieloletni  ci¹g  “ olewania ” moich  duchowych  przesy³ek,   które  œwiadcz¹
o   przera¿aj¹cym   i   kompromituj¹cym  Wasz¹  Eminencjê  zachowaniu.   Przepojona  mi³oœci¹ 
i  mi³osierdziem  Kap³ana  Niebieskiego  nie  mogê  zwa¿aæ  na  nieludzkie  zachowania  ksiêdza 
w  stosunku  do  duchowego  Dzie³a  Nieœmiertelnego,  bo jestem za nie odpowiedzialna i bardzo
kreatywna  czyli  radzê  sobie  z  powo³aniem  swym  w  przeciwieñstwie  do  Waszej Eminencji,
która   ju¿   dawno  powinna  ust¹piæ  miejsca  kompetentnemu  nastêpcy  swemu  w  obliczu  tak
skandalicznego  postêpowania  odnoœnie  nadprzyrodzonej  misji mej, co jest skandalem na skalê
miêdzynarodow¹,  aby  przez  tak  wiele  lat  ignorowaæ  moje  duchowe  przesy³ki.

Swoj¹  bezduszn¹  cisz¹  nie  uda  siê  Waszej  Eminencji  spacyfikowaæ mych ust, tak jak
to  robi¹  deprawatorzy  zniewolonego  œwiata,  którzy  rozkochani s¹ w sprawach rozporkowych,
zabijaniu  nienarodzonych  czy  te¿  niewygodnych  owiec  Bo¿ych,  bo  ja ¿yj¹c w œwiecie ducha
mam  zbrojê  Wszechmocnego,  tak¿e  w  Nim  pokonam  wszystko  na  chwa³ê  Jego. Syn Bo¿y, 
Jezus  Chrystus  a¿  za  nadto  wynagradza  mi  wszystkie  moje  krzy¿e  w³¹czaj¹c tê bezduszn¹
ciszê  od  Waszej  Eminencji,  tak¿e  te  przes³odkie  niepojêtoœci  Jego,  które  sp³ywaj¹ na duszê 
moj¹  za  poœrednictwem  Ukochanego  ugruntowa³y  wiedzê  duszy  mej  o  œwiecie  duchowym, 
dlatego   te¿  ona  wiedz¹c,  co  tam  jest,  tak  bardzo  rwie  siê  do  mi³osnej  i  niekoñcz¹cej  siê 
wiecznoœci.  Ojciec  Niebieski,  jako  jedyny  z  ca³ego Wszechœwiata dobrze wie, co mi potrzeba 
w  tym  marnym  œwiecie,   aby   dusza   ma   by³a   zbawiona,   tak¿e   za   nic  mam  przejœciowe
przeciwieñstwa,  bogactwa  i  zaszczyty,  bo  dla  duszy mej  liczy  siê  tylko  nienasycona mi³oœæ 
Bo¿a,  która  mo¿e  ukoiæ  ¿ar  têsknoty  za  niepojêt¹  szczêœliwoœci¹  Królestwa  Niebieskiego. 
 

 Wielka  nieskoñczona  mi³oœæ  Stwórcy   prowadzi   duszê  m¹  w  coraz  g³êbsze  tajniki 
tajemnic   wiekuistego   Królestwa,   i   poprzez   mi³oœæ  Jego  przekazujê  niepojête  ³aski  Jego, 
które  maj¹  miejsce  w  wiekuistych  zaœwiatach  Jego,   w   których   dusza   ma   widzi  oczyma
swymi  i  pojmuje  rozumem  Samego  Boga  widzialn¹  nadprzyrodzon¹  wiedzê.  Droga prawdy
prowadzi  duszê  m¹  do  wiekuistej  wiecznoœci,  i  z  woli  Ojca  Niebieskiego  muszê przekazaæ 
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œwiadectwo   wielkiej   nadprzyrodzonoœci,   które  wtargnê³o   w   moj¹   duchow¹   drogê,  która 
odbywa  siê  Bosk¹  Moc¹,  dlatego  te¿  dusza  ma  tak  czêsto  przebywa  w  sferze  ³aski Bo¿ej.

Z  woli  Nieskoñczonego   dusza   ma   po   opuszczeniu   czasoprzestrzeni   podczas  snu
wielokrotnie  by³a  w  ukrytej  i  tajemniczej  mi³oœci  Bo¿ej,  i  ogieñ  mi³osny  Ducha  Œwiêtego,
który  jest  nienasyconym,  mi³osnym  p³omieniem  ognia  Bo¿ego  powodowa³,   ¿e  ona  mdla³a 
z  tego  b³ogiego,  ekstatycznego  stanu  w  zachwycie  Boskiej  wolnoœci.   Dusza   ma    poznaje 
p r a w d ê    w    tajemnicy   mi³oœci,   która  ma  miejsce  poza  porz¹dkiem  naturalnego  œwiata, 
dlatego  te¿  ma  ona  w  Bogu  stanowiæ  jedno  z  Chrystusem,  aby móc umys³em Samego Boga 
rozumieæ  tajemnice  Jego.   Niepojête   tajemnice   Bo¿e  mo¿na  ogl¹daæ  nie  oczyma  ludzkimi 
lecz  oczyma  ducha,  bo  przecie¿ one przekraczaj¹ granice umys³u ludzkiego,  dlatego te¿ dusza 
ma  mistycznie  przenika  w  Bogu  tajemnice  Bo¿e  wraz  z  ich  g³êbokoœciami,   i  przenikniêta 
ogniem  Œwiêtej  Mi³oœci  za¿ywa  m¹droœci  i  mi³oœci  Bo¿ej  w  ogrodzie  rozkoszy  duchowej. 

Na  swojej  ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  na  miarê  swoich  mo¿liwoœci  s³u¿ê
ze   wszystkich   si³   Bogu,   dlatego   te¿   jako   Samarytanka  na  wspó³czesne  czasy  w  duchu 
Ewangelii   Bo¿ej   odwa¿nie   przekazujê  œwiadectwo  wiary  mojego  odwiecznego  powo³ania,
aby  umocniæ  owce  Bo¿e.  W  mojej  nadprzyrodzonej  misji,  która  skierowana  jest  do ca³ego
œwiata,  Król  ca³ego  Wszechœwiata  wzywa  do  nawrócenia,  czego  dowodem  s¹  znaki  czasu, 
które  s¹  œwietlistymi  cudami  Chrystusowymi  na  mojej  drodze  krzy¿owej,  bo jakbym tak nie
mia³a  znaków  czasu,  to  œwiat  nie  uwierzy³by  mi  ( J 4, 48 ).  Poprzez  przekazywanie jedynie 
niewielkiej  namiastki  niepojêcie  trudnego  duchowego  œwiata   na   podstawie   prze¿yæ  duszy
mej   o d r z u c a m   lewacki   nowy  marksizm,   anarchiê   moraln¹,   nietolerancjê   i   przemoc 
oraz  demokracjê  bez  wartoœci,  która  w  sposób  niewymowny  krzywdzi  owce  Bo¿e.  

Kiedy  dusza  moja  jest  w  cielesnym  wiêzieniu,  to  wówczas  ona  docenia  co straci³a,
kiedy  by³a  zanurzona  w  niepojêtych  rozkoszach  i  chwale  Trójjedynego  Boga,   dlatego  te¿
ona  zawsze  z  wielkim  utêsknieniem  wygl¹da  tej  chwili,   kiedy   ponownie  przekroczy  próg
œmiertelnoœci,   ale   ju¿   na   ca³¹   wiecznoœæ,   bo   te   chwilowe   ³aski  Bo¿e  jeszcze  wiêksz¹
têsknotê  wzbudzaj¹  za  jej  ukochanym  Boskim  Oblubieñcem.  Dusza   moja   tak   bardzo  jest 
rozkochana   w   umi³owanym,  majestatycznym  i  pe³nym  godnoœci  Jezusie  Chrystusie,   który 
wprowadzi³  j¹  w  niepojête  bogactwa  Swe   i   pozwoli³   kosztowaæ  jej  niewielki  k¹sek  tych 
rozpostartych  nadprzyrodzonych  dóbr,  aby  wiedzia³a  ona,  co  czeka  j¹, gdy bêdzie zbawiona.

Dusza  moja  z  wielkim  utêsknieniem  pod¹¿a do bram ¿ywota wiecznego, aby nareszcie 
mog³a    opuœciæ    ona    balast   cielesnego   wiêzienia,   i   lewitowaæ   w   Bogu    w   niepojêcie
tajemniczych   i   mi³osnych   sferach   Królestwa  Niebieskiego,   ale   póki   jeszcze   ona   cierpi 
w  cielesnych  kratach,  to  w  twierdzy  duszy  swej  ³¹czy  siê  ona  z  Umi³owanym swym, który 
nieustannie  przebóstwia  j¹  w  Siebie, aby mog³a ona od razu zas³u¿yæ sobie na upojn¹, wieczn¹ 
szczêœliwoœæ  Jego.  Dusza  moja  niewymownie  têskni  za  Oblubieñcem  swym,  za  przepiêkn¹ 
Twarz¹  Jego,  która  jest  jaœniejsza  jak  S³oñce i œwieci mistycznym, mi³osnym œwiat³em,  który 
nigdy  nie  zagaœnie,   i  w  tej  têsknocie  ona  kontempluje  Jego  w  twierdzy  swej  i  wychwala 
Go   za   niepojête   dobroci   Jego   wzglêdem   owiec  Jego.  Wiekuisty  Ojciec  Niebieski  coraz 
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bardziej  przybli¿a  duszy  mej  mi³osn¹  Ojczyznê  Sw¹,   aby   ona  zawsze  mia³a  namiar  tylko
na  oliwne  i  wonne  ogrody  Jego,  w  którym  wystêpuj¹  przes³odkie  tajemnice  Jego,   dlatego 
te¿  coraz  intensywniej  obmywa  i  odmienia  j¹  w  Ÿródle  ³aski  Swej.   

 Mimo,  ¿e  jestem  chorowitym  dzieckiem  Bo¿ym,  ale  cieszê  siê  z wszelkich cierpieñ 
i  upokorzeñ,  które  nie  id¹  na  marne,   bo   przecie¿  pokutujê  za  dusze  w  czyœæcu  cierpi¹ce 
i  za  zbawienie grzeszników,  tak¿e  z  mi³oœci¹ w Bogu prê do przodu, do wiekuistej œwiat³oœci, 
do  wiecznej nagrody w mistycznej OjczyŸnie, aby dusza ma mog³a byæ zbawiona w Panu swym. 
W  tym  laickim,  europejskim  œwiecie na czele z uni¹ europejsk¹,  który tak bardzo oddala ludzi 
od  realnie  istniej¹cego  Stwórcy  jestem  nad  wyraz  wyczulona  na  ka¿de  S³owo  Bo¿e, dziêki 
któremu  otrzymujê  wskazówki  na  ziemskie  pielgrzymowanie,  aby  uzdrowiæ  upad³y  œwiat.

Na  podstawie  swojego  nêdznego  i  szarego  ¿ycia  widzê   jak   ono  zosta³o ubogacone
³askami Ukochanego,  i  rozumiem  mistyczkê  i  stygmatyczkê   M a r t ê   R o b i n,  która mimo 
niesamowitych,    cielesnych    cierpieñ    doznawa³a    tak   wiele   przeb³ogich   niepojêtoœci   od
Nieskoñczonego,  ¿e  dusza  jej,  podobnie  jak  i  moja  tak  czêsto  opuszcza³a cia³o, i byæ mo¿e, 
¿e  dusza  jej  by³a  czêœciej  w  innych  Uk³adach  S³onecznych  czy  te¿  w  samym  Niebie,   ale 
za  tê  odrobinê  przebogatej i niewys³owionej niepojêtoœci, która wkroczy³a w moje przemijaj¹ce 
¿ycie  nigdy  dusza ma nie odp³aci siê Oblubieñcowi swemu. Dusza moja w sposób niewymowny 
zalana  jest  ekstatyczn¹  mi³oœci¹  Oblubieñca  swego,  którego  tak  bardzo  ukocha³a,   i   który 
sta³   siê   dla   niej   najwiêksz¹,   nienasycon¹   mi³oœci¹,   dlatego   te¿   ona   pragnie   wszystko 
wykonywaæ  w  Nim,  z  Nim  i  dla  Niego,  bo  tylko  w  ten  sposób  On  ukaja  j¹  Sob¹.

S z a n o w n a    E m i n e n c j o,   jako    umi³owana    córka   w   Chrystusie   nie   mogê 
przenigdy  spocz¹æ  w  duchowym  Dziele  Niebios  w   tym  tzw.  nowoczesnym, wolnoœciowym 
œwiecie,  coby  prawdopodobnie  Eminencja  ¿yczy³a  sobie,  bo po pierwsze nie nie jest to dzie³o
œwiatowe,  w  którym  obowi¹zuj¹  prawa  stanowione,  które  jak  wiadomo stoj¹ ponad prawami 
Bo¿ymi,   i   w   którym  to  na  porz¹dku  dziennym  s³yszy  siê  o  wydawanych  skandalicznych 
wyrokach  s¹dów,  a  po  drugie  nie  prowadzê  go  z  inicjatywy  ani  Waszej  Eminencji, ani te¿
z  inicjatywy  ¿adnego  ksiêdza,  tylko  z  inicjatywy  Samego  Pana  naszego.

Z   woli   Trójjedynego   Boga   przekazujê   niepojête   ³aski   duszy   mej  w  powi¹zaniu 
z  moj¹  drog¹  krzy¿ow¹,   tak¿e   ca³a   moja   nadprzyrodzona  misja,  która  jest  w  Watykanie 
musi  byæ  rzetelnie  przebadana  przed  wydaniem  koñcowego  werdyktu  przez  Ojca Œwiêtego, 
tak¿e   wiele   lat   up³ynie   zanim   wszystko   bêdzie   zatwierdzone   przez  Koœció³,  który  jest
stra¿nikiem  prawdy  objawionej  przez  Boga.  Ca³a  moja  mistyczna  droga  jest  wprost  nie do 
przyjêcia przez zmys³owy œwiat,  który  w  swoich  jednostronnych mediach podaje informacyjny 
z³om,   i   ta   moja   duchowa   misja    zawarta    w    mistycznych    ksi¹¿kach   ratuje   ca³y   ten 
zdemoralizowany  œwiat,   który   znalaz³   siê   na   krawêdzi  wiecznej  przepaœci.  Nie  liczê  siê 
z  g³osami  pseudodoradców,  pseudonaukowców,  pseudoteologów, ... ,  których jest zatrzêsienie
w  tej  cywilizacji  ob³udy,  k³amstwa  i  œmierci,   i   którzy  nie  bêd¹  chcieli  przyj¹æ   D z i e ³ a 
B o ¿ e g o,  które  prowadzê  w  Imiê  Chrystusa,  bo  ja  s³ucham  jedynie  g³osu  Bo¿ego,  który
jest  wiecznym  g³osem.
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 Wszechmocny   jest   nad   wyraz   mi³osierny   i   ³askawy  ( Ps 11,  4 ),  i  z  ³askawoœci 
Swej    wydoby³   mnie  z  domu   zag³ady   i   z   ka³u¿y   grzesznego   b³ota  ( Ps  40,  3 ),   abym 
w  œwietle  praw  Jego  œwiadczy³a  o  nieskoñczonym  mi³osierdziu  Jego, które pozwoli wyrwaæ
jak   najwiêcej   zagubionych   dusz   z   g³êbin   piekielnej   otch³ani   na   tym   zdeprawowanym 
œwiecie,  który  prowadzi  do  bram  wiekuistej  œmierci.  Wszechw³adca  wszechœwiata  pozwoli³ 
duszy  mej   kroczyæ  w  upojnej  œwiat³oœci  Swej,  i  olœniewaj¹cym  p³omieniem  ognia  Swego, 
który   nigdy  nie  gaœnie,  nie  parzy   lecz   rozpala  mi³oœæ  do  Niego,  przybli¿y³  j¹  do  Siebie, 
aby  ona  ci¹gle  przebywa³a  w  Chwale  Jego.  Na  drodze  doskona³oœci  swej,   która  prowadzi 
duszê   m¹   do   �ród³a   Wody   ¯ywej  zwa¿am   na   ka¿de  S³owo  Pañskie,   abym  nie  mog³a
nieopatrznie   wpaœæ   w   nieprawoœci   i   k³amstwa   nowoczesnych   ciemiê¿ycieli  tego  œwiata, 
którzy  zawsze  doradzaj¹  na  korzyœæ  sw¹  ( Syr 37, 7 ). 

 Mistyczne  noce  w  sposób  niewyra¿alny  ubogacaj¹  moj¹  drogê  œwiêtoœci, bo w³aœnie
z   woli  Wszechmocnego  dusza  moja  opuszcza  w  Nim  czasoprzestrzeñ  i  wchodzi  w  g³êbiê
g³êbin   niepojêtych   tajemnic   Jego   i   cieszy  siê  pe³nym,  chocia¿  krótkotrwa³ym  wiecznym
szczêœciem  w  wieczystych  p³omieniach  wiekuistego  Nieba.  Gdy  dusza  moja  jest w pow³oce 
cielesnej,  to  w  cieniu  Najœwiêtszego  odrobinê  syci siê jeszcze tajemnicami Jego,  które mog³a
ogl¹daæ  i  kosztowaæ  w  œwiat³oœciach  nad  œwiat³oœciami  Jego,  gdy  by³a  ona w Nim podczas
mistycznych  nocy,   a   ponadto   jako   oblubienica   Oblubieñca   swego   ona   ci¹gle  rozmyœla 
o  Nim  i  ci¹gle  szuka  Jego,  gdy  On  chocia¿by  na  chwilê  zostawi  j¹  sam¹  sobie. 

Na  podstawie  prze¿yæ  duszy  mej  mogê  powiedzieæ,   ¿e  gdy  dusza  moja  lewitowa³a
w  Panu  swym  poza  pow³ok¹  cielesn¹,   to  ona  nigdy  nie  wiedzia³a  z  kim  spotka  siê ?,  bo
przecie¿  jej  ca³a  droga  odbywa  siê  w  Ukochanym,   i   gdy  ona  mia³a  spotkanie  z  duszami
zbawionymi,  to  w  duchu  radowa³a  siê   i   czasami  te¿  zamieni³a  parê  s³ów  z  nimi.   Dusza 
zbawiona  poza  pow³ok¹  cia³a  jest  przeobra¿ona w Niebieskiego Oblubieñca, natomiast dusza, 
która  jest  w  ciele,   i   która   ¿yje   wed³ug   dekalogów  Pana  swego  jest  jedynie  przyodziana 
w   mistyczn¹  zbrojê  Najwy¿szego,   która  w  chwili  œmierci  momentalnie  zleje  siê  z  cia³em 
astralnym duszy.  Tê  opisywan¹ sytuacjê odnoœnie przekszta³cenia zbroi mistycznej w wiekuist¹,
œwietlistoœæ,  która  na  sta³e  wczepiona  jest  w  astralne  cia³o  duszy  zbawionej mo¿na odnieœæ 
do  nieco  odmiennego  porównania  i  zupe³nie  na  innej  p³aszczyŸnie,  a mianowicie, gdy cia³o 
Matki  Bo¿ej,  Maryi  zosta³o  wziête  do  Nieba,   to   ono   zosta³o  momentalnie  przekszta³cone 
w  mistyczne  cia³o  na  wzór  Jej  Syna.

Gdy  b³ogos³awione  dusze  lewituj¹  w  nieskoñczonych  sferach  Bo¿ych,  to  im  nic nie 
jest  potrzebne,   bo   przecie¿   one  przemieszczaj¹  siê  w  ukochanym  Panu  swym,  tak¿e  one
syc¹  siê  niewys³owion¹,   upojn¹  mi³oœci¹  Kap³ana  Niebieskiego  i  nieustannie  kontempluj¹ 
tajemnice  Jego,   a   poza   tym  one  tak  bardzo  zauroczone  s¹  niebiañsk¹  wiecznoœci¹,  która 
doprowadzi³a  je  do  ekstatycznego  stanu,  ¿e  one  ci¹gle  wychwalaj¹  Stwórcê,  który  daje  im 
równie¿  chwilowy  wgl¹d  do  przemijaj¹cej  doczesnoœci,   w   której   dawniej  pielgrzymowa³y 
i  pracowa³y  one  na  wieczn¹  szczêœliwoœæ.

Kiedy   dusza   ma   znajduje  siê  w  najboleœniejszej,   a   zarazem  najciemniejszej  nocy 
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ducha,  to  nie  jest  ona  w  stanie  o  czymkolwiek  myœleæ,  bo wokó³ wyczuwa ona przeraŸliwe
nicoœci  nad  nicoœciami,   i   te   niewyra¿alne   udrêki  duszy  przechodz¹  na  wszystkie  cz³onki
cia³a  mego,   tak¿e  serce  moje,   jak  i  ca³y  umys³  mój  wydaje  przeraŸliwe  ciche  jêki,  które
s³yszy   jedynie   Jezus   Chrystus,   a   diabe³   widz¹c  mnie  cierpi¹c¹  wydaje  radosne  okrzyki,
które  upajaj¹  go.  Jak   widaæ  z  mojej  drogi  krzy¿owej   dusza  ma   dosyæ  czêsto  przechodzi 
z  jednej  skrajnoœci,  która  jest  wielkim  Niebem  w  drug¹  skrajnoœæ,  która  jest  piek³em czyli 
dwa  przeciwstawne  bieguny,  tak¿e  cia³o  me  jest  wielk¹  przeszkod¹  dla  duszy  mej,  bo ono 
jest  powodem  tej  niesamowitej  huœtawki,  która  dosiêga  raz  Niebieskiego  Mistrza,  a drugim 
razem  diab³a,  który  jest  panem  piek³a. 

Wznios³oœci  nad  wznios³oœciami  transcendentalnego  Trójjedynego Boga z niebiañskiej
Ojczyzny  Jego  dostêpne  s¹  jedynie  dla  dusz  zbawionych,   bo   tego  nie  mo¿na  widzieæ  ani
te¿    pojmowaæ   w   œmiertelnej    pow³oce,    któr¹    przecie¿    zostawiamy   w   przemijaj¹cym
œmiertelnym  œwiecie,   który  przygotowuje  dusze  nasze  na  zaœlubiny  z  Ukochanym   czy  te¿ 
na  czyœciec,  a  nawet  i  na  piek³o,  je¿eli  zas³u¿ymy  sobie  na  to  doczesnym  ¿yciem.

Boski  Oblubieniec   uczyni³   nad   wyraz  wznios³e  rzeczy  dla  duszy  mej  ( Iz 12,  5 ),
które  s¹  zupe³nie  obce  dla  zwyk³ych  œmiertelników,   którzy   zapalczywi  w  swej  nienawiœci
ubli¿aj¹,  zastraszaj¹  obelgami  bliŸnich  oraz  wykraczaj¹  przeciw  Panu  naszemu,  dlatego  te¿ 
dusza   moja   nieprzerwanie   têskni    za   bezpiecznym,   wieczystym   pokojem,    za   niepojêt¹ 
œwiat³oœci¹  a¿  po  nieskoñczone  wieki.

Zrz¹dzeniem    Bo¿ej    Opatrznoœci   ca³a   moja   nadprzyrodzona   misja   dokonuje   siê 
w   tajemnicy   Krzy¿a   i   Zmartwychwstania,    aby    ¿adna   istota   ludzka   nie   roœci³a   sobie
jakiegokolwiek   prawa   do   Dzie³a   Bo¿ego,   które   prowadzê   w   Imiê   Bo¿e.  Boski  Mistrz 
Doskona³oœci,  Jezus  Chrystus  troszczy  siê  o  dusz¹  moj¹,  bo  dobrze  wie,  ¿e  ona  wyznaje 
Mu  mi³oœæ  i  nad  wyraz  têskni  za  Nim,   a   poza   tym  widzi  On  jak  w  aktach  uwielbienia 
w  zachwytach  ona  wielbi  Go,  dlatego  te¿  poucza,  oœwieca i pociesza j¹ w duchu Swym,  aby
w  prawdzie  Jego  œwiadczy³a  ona  o  nieskoñczonym  mi³osierdziu  Jego. 

W   moim   ziemskim   pielgrzymowaniu   jestem   œwiadkiem   wiernoœci   Chrystusowej, 
i  w  swojej  pisanej  modlitwie,   która  jest  w  pewnym  stopniu  ofiar¹  duchow¹,   wznoszê  siê
ponad   nieskoñczon¹   nadprzyrodzonoœæ,   za   progiem   której   dusza   moja   bêdzie  wiecznie
ucztowaæ  z  Panem  swym,  oczywiœcie,   gdy   na  to  sobie  ona  zas³u¿y,   tak¿e  w  zatroskaniu
o   owce   Pasterza   Niebieskiego   przekazujê   niepojêtoœci   ³ask   Bo¿ych,   które  doœwiadcza 
dusza   ma   bêd¹c   w   pow³oce   cielesnej,   jak   i   po  za  cia³em.   Z  pomoc¹  niezast¹pionego 
Boskiego  Oblubieñca,  w  którym  jestem  nad  wyraz  zakochana  przechodzê  najprzeró¿niejsze 
próby  i  stajê  siê  coraz  mocniejsza  w  Nim,  i  poprzez  cierpliwoœæ   i   pokorê   doczekam  siê 
upragnionej  mety  mojego  odwiecznego  powo³ania,   bo   przecie¿   wszystko   ma   swój   czas 
w  niepojêtych  zamys³ach  Kap³ana  Niebieskiego.  

 Ca³e  moje  odwieczne  powo³anie  jest  darem  od  Trójjedynego  Boga,  i jako wyrzutek 
tego  zmiennego  œwiata  s³u¿ê  dla  ca³ej  upad³ej  ludzkoœci   i   z   pomoc¹   Oblubieñca   swego 
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wyznajê  grzesznym  owcom  Bo¿ym  ca³e  moje  mistyczne  ¿ycie,  które  tak  bardzo  urodzajne 
jest  w  niepojête  ³aski  Bo¿e.  Z  woli  Bo¿ej  dusza  moja   wielokrotnie  przesz³a  ju¿  niepojêt¹ 
granicê  œmiertelnoœci  i  znajdowa³a siê  w  skarbie  ³ask  i  b³ogos³awieñstw  Bo¿ych,  tak¿e  ona
w   ca³ej   pe³ni   zaufa³a   Niebieskiemu   Nauczycielowi,   który   œwiat³em   Swym   oœwieca  jej 
mistyczn¹  drogê,  dlatego  te¿  ¿adne zbrodnicze rêce nieprzyjació³ nie s¹ w stanie dosiêgn¹æ jej.

 Ojciec,  S³owo  i  Duch  Œwiêty  w  Trójcy  Jedyny  w  ciemniej  nocy  mi³oœci oczyszcza 
duszê   m¹   biernie,   aby   ona   przenikniêta   Bóstwem   Jego   oczyma   duszy  i  sercem  duszy
przenika³a   niepojêtoœci   Jego   i   z   ca³¹   bezgranicznoœci¹   stawi³a  czo³o  wezwaniu  swemu. 
Dusza   ma   zwrócona   jest   ku   wiecznemu   Sercu   Stwórcy,  który  wyprowadzi³  j¹  z  nêdzy 
i  nicoœci  oraz  utwierdzi³  na  Swej  wiecznej  Skale,  dlatego  te¿  udziela  jej  On wznios³e dary
Swe,   gdy   ona   jest   poza   cia³em,   bo  wiadomo,   ¿e  bêd¹c  w  ciele  nie  mog³aby  ona  tego
wszystkiego  znieœæ,  bo  to  jest  zbyt  wznios³e,  oœlepiaj¹ce  i  zbyt  wielkie,  o  czym te¿ bardzo
dok³adnie  pisze  na  ten  temat  Œwiêty  Jan od Krzy¿a.  Podczas tak licznego odchodzenia duszy 
mej   w   Panu   swym   od   cielesnych   krat,   zosta³a  ona  wprowadzona  w  poznanie  tajemne, 
w  teologiê  mistyczn¹,   tak¿e   poprzez   mi³oœæ   i   m¹droœæ   Wszechpotê¿nego   wch³ania  ona 
tajemnice  Jego  przez Niego Samego, bo przecie¿ ona jest z Nim zjednoczona w Trójcy Œwiêtej.

W  ostatnim  czasie  tak  bardzo  cierpiê,  ale  poprzez  te  ofiarne  i mêcz¹ce dolegliwoœci
oraz   udrêki   w   trudzie   przedzieram  siê  poprzez  ciemn¹  noc  ducha,   która  ogarnê³a  duszê
m¹   na   wskroœ,   bo   przecie¿  te  niepojête  bogactwa  duchowe  tak  bardzo  przemieniaj¹  nas
w  Umi³owanego,  ¿e  z  czasem  ta  ciemna  noc  oœwiecona  œwiat³oœci¹  Najœwiêtszego staje siê
jak  dzieñ.  W  œwietle  niepojêtej  Boskiej kontemplacji niejednokrotnie wewnêtrznie udrêczona,
ale  nape³niona  obecnoœci¹  Pana  swego  w  czystej  mi³oœci  i  pokorze  przekazujê Dzie³o Jego,
poprzez   które  odpoczywam  w  Nim,   bo   przecie¿   dusza   ma  w  wolnoœci  i  m¹droœci  Jego
kosztuje  nadnaturaln¹  mi³oœæ  i  s³odycz  Jego.

W  drodze  na  umi³owan¹  Górê  Karmel  jest  jedna  rzecz  charakterystyczna,   ¿e   mam 
ogrom  nawarstwiaj¹cych  siê  przeciwnoœci,  które  jak  dotychczas  nie  maj¹  koñca,   ale  je¿eli
chodzi   o  duchowe   Dzie³o   Pana   naszego,   to   absolutnie   nikt  mi  nie  przeszkadza,  ¿adna 
interwencja  z  zewn¹trz,   i   to   co   mam   zrobiæ,   to   wykonujê   niejednokrotnie  w  wielkich
cierpieniach,   szczególnie   fizycznych,    tak¿e    sprawdzaj¹    siê    zapewnienia    Ukochanego, 
¿e  w  Boskim  Dziele Jego,  które  budowane  jest  na  mej  krzywdzie  moralnej  z  9.10.1985 r.,
która  by³a  ofiar¹,   ¿e   ¿adne   zadraœniêcie   nie   grozi   mu   ze  strony  œwieckiego  œwiata,  do
którego  to  Dzie³o  nie  nale¿y.  

 Boski  Odkupiciel  w  ciemnej  nocy  ducha  przeprowadza  mnie  poprzez  cierpienia na 
wzór  Swój,  tak¿e  w  tych  najwiêkszych  cierpieniach,   które  na  ludzki  rozum  s¹  ju¿  nie  do 
zniesienia,  najbardziej  p³onie  w  duszy  mej  mi³osny  ogieñ  Umi³owanego,   który  przepojony
jest  nieopisywaln¹  mi³oœci¹  do  Boskiego  Oblubieñca,   dlatego  te¿  poprzez  cierpienia  mogê 
spojrzeæ   z   pe³n¹   czystoœci¹   na   sprawy   Pana   swego  oczyma  mistyka  i  sercem  mistyka.
Wieczny   Pasterz   Niebieski   ¿yje   we   mnie,  a  ja  w  Nim  ( Ga  2,  20 ),  tak¿e  dziêkujê  Mu 
za  wszystkie  cierpienia,  które  przecie¿  s¹ wielkim wyró¿nieniem na mej drodze doskona³oœci, 
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i  które  w  prowadzeniu  Dzie³a Jego w duchu monastycznym na Chwa³ê Jego, nie przeszkadzaj¹ 
absolutnie  w  niczym.

Na   mojej   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 
wprowadzona  w  Nim  w  stan  g³êbokiej  ciszy  i  pokoju,  dlatego  te¿ dzia³am w czasie, jednak
na   sposób  wiecznoœci,   bo   przecie¿   dusza   ma   wy¿szymi   w³adzami   dotyka   wiecznoœci, 
a  ni¿szymi  czasu  ( Mistrz  Eckhart ).  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.

Z  pokorn¹  uleg³oœci¹,  w  ca³kowitej  wiernoœci  i mi³oœci idê za Mistrzami Niebieskimi, 
w  których  jestem  niewymownie  rozmi³owana,   i   dziêki   którym   ma   droga   poznania   jest
oœwiecana  Ich  œwiat³em,   abym   w   duchu  wiary  w  duchowym  œwiecie  mog³a  zg³êbiaæ  Ich 
tajemnice.  Na   mej   drodze   œwiêtoœci  znajdowa³am  siê  ogrom  razy  w  mi³osnym  cierpieniu 
i  smutku,   co   wydawa³o   siê   nie   do   pokonania,   ale   jednak  w  pe³nej  heroicznej  mi³oœci
Oblubieñca  Niebieskiego  by³am  wprowadzana  w  niewidzialn¹  radoœæ  i  szczêœcie  Jego,  i  to
zawsze  wtedy,   kiedy   nigdy  nie  spodziewa³am  siê  tego,   tak¿e   w  duchu   wiary   i   mi³oœci
wielkodusznie  pracujê  w  winnicy  Umi³owanego  wraz  z  niewielk¹  czêœci¹  owiec Jego, które
rozproszone  s¹  w  ka¿dym  zniewolonym  narodzie.

 Dusze  szczególnie  rozmi³owane  w  Niebieskim  Oblubieñcu,  tak  jak np. i dusza moja, 
to  one  w  cierpieniach  nie  szukaj¹  ju¿  pomocy  w  stworzeniach,  bo  po  prostu one wszystko
odnosz¹  do  Pana  swego,   który   dla   nich   jest   wszystkim,   tj.   Ÿród³em   ¿ycia   wiecznego. 
Poprzez  najprzeró¿niejsze  cierpienia  coraz  bardziej wielbiê Ukochanego swego, który powo³a³ 
mnie  do  ¿ycia  doskona³ego,   dlatego   te¿    staram   siê   nie   obra¿aæ  Jego  i  proszê  Go,  aby 
wspomóg³  mnie  w  tym,  bo  pragnê  zostaæ  œwiêt¹.

W  bezdennej,  mi³osnej  przepaœci  Kap³ana  Niebieskiego,  który  ¿yje  w  niej wiecznie, 
dusza  moja  jest  nad  wyraz  szczêœliwa w Nim i ona bardzo dobrze wie, ¿e to, co ona otrzymuje 
od  Niego,  to   nie   jest  dla  niej   lecz   d l a   p o t o m n y c h,    d l a   d o b r a    i c h    d u s z, 
aby  dzieci  Bo¿e  mia³y  nieco  rozjaœnion¹  wiedzê  na  temat duchowego ¿ycia, który wiadomo, 
¿e  zaczyna  siê  dla  ich  dusz  ju¿  tutaj  na  ziemi,   a   dopiero   bêdzie   trwaæ   wiecznie,  kiedy 
ich   dusze   przekrocz¹   w   Panu   naszym   próg   œmiertelnoœci  na  ca³¹  wieczn¹  wiekuistoœæ.
Mistrz   Niebieski  dostarcza  mi  wszystko  to,   co  jest  mi  potrzebne  do  zrealizowania  Dzie³a 
Jego  i  do  œwiêtoœci  mej,  tak¿e  w  ukryciu  z  radoœci¹, mi³oœci¹ i moc¹ Jego kontemplujê Jego 
podczas  pisania  na  Chwa³ê  Jego,  niezmiernie  dziêkuj¹c  Mu,  ¿e  z  woli  Jego  dusza  ma  tak 
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czêsto   opuszcza   schorowane   cia³o   i   odczuwa  w  Nim  tylko  same  s³odkoœci,   i   lewituj¹c 
w  Nim  poznaje  ona  r¹bek  tajemnic  Jego,  które  przekazujê  dla  grzesznych  owiec  Jego.
 

Jak   wynika   z   duchowego   pisania  mego  w   Imiê  Niebieskiego  Oblubieñca  mego, 
¿e  ja  modlê  siê  do  Niego  przede  wszystkim  poprzez  to  Dzie³o  Jego, które odwiecznie by³o 
zaplanowane  na  duszê  m¹,   bo   ono   ca³e   nasi¹kniête   jest   m o d l i t w ¹,  która  za  spraw¹ 
Ducha  Œwiêtego  p³ynie   z   g³êbi   serca   mego   i   duszy   mej.  Dusza  moja  jako  nicoœæ  nad
nicoœciami  obleczona  w  Pana  swego  przez  przybranie  w  Niego  jest  Nim  Samym,  i w Nim 
zapisuje   siê   ona   w   ¿ywej   ksiêdze   ¿ycia   Jego,   tak¿e   nigdy   nie   bêdzie  ona  wrzucona 
w  wieczny,  piekielny  ogieñ  ( Ap 20, 15 ).

Kiedy   piszê   o   tak   g ³ ê b o k i c h   sprawach   Bo¿ych,   to   mam   przed  sob¹  obraz 
dok³adnie  wyryty,   tak¿e   mam   wielk¹  ³atwoœæ  w  przekazywaniu  tak  trudnych,  duchowych 
spraw  Bo¿ych,  które  realnie  istniej¹  za  zas³on¹  progu  œmiertelnego,  bo  przecie¿  dusza  ma 
w  Bogu  ci¹gle  przebywa  tam,   kiedy  w  mistycznych  nocach  opuœci  w  Panu  swym cielesne 
wiêzienie   swe,   dlatego   te¿   staram   siê   jêzykiem   misterialnym,    który    jest   tak   bardzo 
ograniczony  przekazaæ  nadprzyrodzone  sprawy  w  sposób jak najbardziej czytelny, bo przecie¿ 
one  nie  podlegaj¹  ¿adnym  formom,  a  poza  tym  ¿aden  œmiertelnik  nie  ma  tam  dostêpu.

Ka¿dy  przemijaj¹cy  dzieñ  w  nocy  ciemnej  ducha   coraz  bardziej  przybli¿a  mnie  do
koñca  ziemskiego  pielgrzymowania,  do  ostatecznego  kresu  przemijaj¹cej  doczesnoœci,  która 
jest  wstêpem  dla  Bogobojnych  dusz   do   pe³ni   wiekuistego   ¿ycia  w  Domu  Pana  naszego.
Na   swojej   drodze   krzy¿owej   wielokrotnie   otar³am   siê   o   œmieræ,   która  by³aby  wielkim 
wybawieniem  dla  duszy  mej  z  ucisków  tego  zniewolonego œwiata, który na us³ugach szatana 
¿yje w rozpuœcie,  tak¿e  ci  rozpustnicy  ju¿  za ¿ycia swego umarli dla Pana naszego (1Tm 5, 6).

   Jak   przysta³o   na   córkê   Ukrzy¿owanego,   to   mój   ziemski  czas  naznaczony  jest
fizycznym  czy  te¿  duchowym  cierpieniem,  dziêki  któremu przekraczy³am w Panu swym próg
nadziei,  tak  jak  Œwiêty  Jan  Pawe³  II - gi,  którego  dusza  wspomaga  duszê  m¹  z Niebieskiej
Ojczyzny,  dlatego  te¿  poprzez  swoje  odwieczne  powo³anie  dajê  œwiadectwo prawdzie Bo¿ej
i   w   pokoju   i   wolnoœci   Umi³owanego   wype³niam   umi³owan¹  wolê  Jego,  i  na  obecnym
etapie  mego  pielgrzymowania  otrzyma³am  list  datowany  14. 04. 2015 r.  z  P r o k u r a t u r y 
R e j o n o w e j   Szczecin  -  Niebuszewo   ze   Szczecina   w   sprawie  fundamentu  wêgielnego 
duchowego  Dzie³a  Niebios  z  9. 10. 1985 r.,  w  którym jest mowa,  ¿e nast¹pi³y przedawnienia 
karalnoœci  czynów  na  podstawie art. 17 § 1 pkt 6 kpk  czyli  moi  oprawcy  uniknêli  kary. Ta
kara  zosta³a  im  darowana  jedynie  z  dobrej  mej  woli  za  spraw¹  Boga,   bo   w   ówczesnym
czasie  jako  duchowa  córka  Stwórcy  pragnê³am z pominiêciem s¹dów dochodziæ swoich praw,
w  których  przecie¿  nie  mia³abym absolutnie ¿adnych szans, bo one w niewygodnych sprawach 
nie  by³y  obiektywne  w  obliczu  ewidentnych  dowodów  winy,   tak¿e  wszystko  wiod³oby  do 
bezprawia.   Moi   wrogowie   jako   bezkarni  pseudonaukowcy  dalej  funkcjonuj¹,  a  poniewa¿ 
nigdy  nie  zale¿a³o  im  na  wyjaœnieniu  mej  krzywdy  moralnej,   któr¹   z   premedytacj¹  sami
uczynili,  to  ja  zrobi³am  to  sama  w  Panu  naszym,   tak¿e  ten   list  z  Prokuratury  Rejonowej 
Szczecin  -  Niebuszewo    w    sposób    jednoznaczny    mówi   o   uczynionych   przestêpstwach 
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w  stosunku  do  omawianej  sprawy,  które  podlega³y  karze  pozbawienia  wolnoœci, w zwi¹zku
z  czym  najwa¿niejsi  oprawcy siedzieliby w wiêzieniach, ja natomiast mia³abym nadany stopieñ 
doktora   i   jeszcze   otrzyma³abym   wielkie   zadoœæuczynienie,   na  którym  absolutnie  mi  nie
zale¿a³o,  ale  ze  wzglêdu na przedawnienie jest niemo¿liwoœci¹, abym dochodzi³a swoich praw. 
 

Poprzez   prowadzenie   tak   niezwyk³ego   duchowego   Dzie³a  Niebios  mia³am  wielk¹
odwagê  w  Boskim  Oblubieñcu  opowiedzieæ  œwiatu o fundamencie duchowym jego,  który tak 
bardzo  by³  nasi¹kniêty  niesamowitymi  przestêpstwami  uczynionymi przez pseudonaukowców
tzw.  karierowiczów,  którzy  zastosowali  w  stosunku do mnie niesamowity mobbing,  aby tylko 
odebraæ  mi  godnoœæ  i  za  wszelk¹ cenê zniszczyæ mnie, jak i pamiêæ o mej moralnej krzywdzie
z  9. 10. 1985 roku.   Mimo,   ¿e   tak   bardzo   cierpia³am   przez  pseudonaukowców,  ¿e  ka¿dy
dzieñ   na   tym   Wydziale   Rybactwa  Morskiego  Akademii  Rolniczej  w  Szczecinie  by³o  mi 
prze¿yæ  bardzo  ciê¿ko,   ale   nie   za³ama³am  siê,  i  to  tylko  dlatego,  ¿e  mia³am  ogrom  ³ask 
od  Pana  naszego,   tak¿e   to   wszystko  rekompensowa³o  mi  najprzeró¿niejsze  szykanowania
i   przeœladowania  uczynione  ze  szczególnym  okrucieñstwem  przez  wielu  zwyrodnialców  na 
tym  wydziale,  który  by³  dla  mnie  obozem  pracy. 

W moich  duchowych  ksi¹¿kach,   jak   i   w   dowodach  przedstawionych  nie  tylko  do
Centralnej  Komisji  do  Spraw  Stopni  i  Tytu³ów,  ale  i  do  prokuratur, nie wdaj¹c siê w ¿adn¹
polemikê  bardzo  dok³adnie przedstawi³am uczynione przestêpstwa w omawianej mej krzywdzie 
moralnej,  bo  przecie¿  jako  œwiadek  omawianej  sprawy,   która   tak  bardzo  jest  niewygodna
dla  pseudonaukowców,  wszystko  znam  od  podszewki,   tak¿e   wyszczególnione  czyny  przez
pani¹  prokurator  A n i t ê   S a d l a k - M a g d i j  przez  winowajców, które by³y zabronionymi
czynami,  podlega³y  karze  na  podstawie art. 271 § 1 kk  i  art. 231 § 1 kk, a obecnie ze wzglêdu
na   przedawnienie   karalnoœci   czynów   z   art. 17 § 1 pkt 6 kpk   nie   bêd¹  one  zrealizowane,
o  czym  te¿  wy¿ej  wspomnia³am,   bo   nie   mogê   ju¿   dochodziæ   swoich   praw,   mimo  tak
ewidentnych  dowodów  winy  uczynionych  przez  tak  licznych  pseudonaukowców,   którzy  na 
ka¿dym  kroku  ³amali  prawa  prawdziwych  naukowców.

Ta  moja  b³ogos³awiona  omawiana  moralna  krzywda z Wydzia³u Rybactwa Morskiego 
Akademii  Rolniczej  ze  Szczecina,   to  by³a  nad  wyraz  p³odna,  charyzmatyczna  rana  zadana
w³óczni¹   Serafina,   który   wybra³   sobie   zagorza³ego   komunistê  i  ateistê  prof.  Aleksandra 
Winnickiego,  aby  ona  dosz³a  do  skutku,   tak  jak  dawniej  by³  wybrany  Judasz,   aby  wydaæ
Pana  naszego  na  œmieræ.  Mimo,   ¿e   ten   szczeciñski  wydzia³  by³  dla  mnie  obozem  pracy, 
a   jednoczeœnie   by³   on   równie¿   oliwnym   ogrodem   Nieœmiertelnego,  który  dostarcza³  mi 
ogrom  niepojêtych  ³ask,  i  gdybym  narodzi³a  siê  na  nowo,  to nigdy nie zamieni³abym swego 
¿ycia  na  zwyk³¹  przeciêtnoœæ,  tak¿e  pragnê³abym  prze¿yæ  to  jeszcze  raz.   W³aœnie   w   tym 
obozie  pracy  na  czele  z  prof.  Aleksandrem  Winnickim,  który  wraz  z  moim  by³ym  szefem 
ówczesnym   doc.   Józefem   Girjatowiczem    oraz    kierowniczk¹   dziekanatu   pani¹  El¿biet¹ 
Chojnack¹    byli    dla    mnie   p o t w o r a m i,   Ró¿a   Duchowa,  Maryja  wprowadzi³a  mnie
w  bezpoœredni  kontakt  ze  Swoim  umi³owanym  Synem,  dlatego  te¿  On  tak  bardzo  os³adza 
mi  moje  tymczasowe,  ziemskie  pielgrzymowanie  poprzez  ³aski  Swe,   które   dla  duszy  mej 
s¹  balsamem  mi³osnego  ukojenia.   Nieuchronnie   zmierzam  do  œmierci  w  rozpromienionym 
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krzy¿u  Ukrzy¿owanego,  aby  mieæ  udzia³  w  zbawczej  mêce  Pana  mego,  tak¿e  nie  marnujê 
owocu  wiecznego  zbawienia  i  moc¹  Ukochanego  realizujê  wolê  Jego.

Z  Pseudonaukowcy,   którzy   uczynili   mi   zamierzon¹   krzywdê   z  nie  nadaniem  mi
stopnia  doktora,   mimo,   ¿e   w   pierwszym  g³osowaniu  by³o  ju¿  wymagane  pe³ne  kworum,
aby   od   razu   nadaæ   mi   stopieñ   doktora   oraz   wszyscy   ci,  którzy  blokowali  jej  rzetelne
przebadanie,   nie   boj¹cy   siê   w   ówczesnych   czasach  wymiaru  sprawiedliwoœci  i  g³usi  na
poczucie  swej  winy,   mimo   mocnych  argumentów  podawanych  przeze  mnie,  doczekali  siê
u  schy³ku  ¿ycia  mego,  ¿e  udowodni³am  im na arenie ca³ego œwiata, ¿e pope³nili przestêpstwa,
które  podlega³y  karze  pozbawienia  wolnoœci.  Dawniej  swym  zak³amaniem  pseudonaukowcy
nak³adali  na  mnie  kajdany  niewoli  na  ró¿ne  sposoby  szykanuj¹c, przeœladuj¹c i wykañczaj¹c
mnie,   pragn¹c   za   wszelk¹   cenê   spacyfikowaæ   moje   sumienie,   a   przy   tym   wszystkim 
w  sposób  haniebny  nadu¿ywali  swoich  stanowisk  w  celu  wydawania  tak niesprawiedliwych
decyzji  czyli  sprzeniewierzyli  siê  prawdzie,  a  obecnie  kajdany  zosta³y  rozerwane, tak¿e nikt 
nie  bêdzie  podawa³  zrekonstruowanej  zafa³szowanej  prawdy,   bo  ona  jako  fikcyjna  prawda
ju¿  siê  rozpad³a,  bo  przecie¿  zosta³a  w  ca³oœci  odkopana  i  wyjawiona,  tak¿e  nie  da siê ju¿ 
jej  zmanipulowaæ,  a  wszystko  to zawdziêczam najmi³osierniejszemu Boskiemu Oblubieñcowi, 
który   zahartowa³   mnie   w   pisaniu  dla  chwa³y  Swej,   dziêki  czemu  mog³am  zakoñczyæ  tê
sprawê  w  prokuraturach. 

Jako   córka  Boga  swoim  wrogom  wybaczy³am  moraln¹  krzywdê  jak¹  wyrz¹dzili  mi 
9. 10. 1985  r.,   i   wybaczy³am   im   ogrom   krzy¿y,  które  otrzymywa³am  od  nich  za  spraw¹
szatana,  ale  za  zgod¹  Stwórcy,  ale  nie  znaczy  to,  ¿ebym  zapomnia³a,  tym bardziej, ¿e mam
nad  wyraz  dobr¹  pamiêæ,  bo  przecie¿  ludzkoœæ  nie  mo¿e  zapomnieæ  mêki  i  œmierci Jezusa 
Chrystusa,  który  tak  wiele  zrobi³ dla ludzkoœci, bo j¹ zbawi³, tak¿e wybaczyæ, tzn. przedstawiæ 
ca³¹ prawdê dla pokoleñ,  bo  tylko  prawda  nas  uœwiêca,  i  za  wstawiennictwem  Niepokalanej 
w  Boskim  Odkupicielu  dosyæ  dok³adnie  przedstawi³am  prawdê  fundamentu  wêgielnego mej 
nadprzyrodzonej  misji,  która  ma  przetrwaæ  na  wszystkie  nastêpne  pokolenia. 

Dla  Matki  Ró¿y  Marii Czackiej najszczêœliwszym dniem ¿ycia by³ dzieñ utraty wzroku, 
tak  dla  duszy  mej  najszczêœliwszym  dniem  by³   9. 10. 1985 r.,  kiedy  bezprawnie nie nadano
mi  stopieñ  doktorata,   tylko   do   tego   dosz³am   nie   tak   od  razu,  tylko  stopniowo.  By³  to 
przeogromnie   wielki   d a r   B o ¿ y,   bo   dziêki   temu   krzy¿owi   otrzyma³am   inne   krzy¿e, 
które   by³y  zwi¹zane  z  t¹  przeokropnie  wielk¹  krzywd¹  moraln¹,  a  wszystko  po  to,   abym 
mog³a  w  pe³ni  zrozumieæ  szczêœcie  Krzy¿a  i  dost¹piæ  pe³ni ¿ycia Bo¿ego.  Moja dzia³alnoœæ 
p³ynie  z  g³êbokiej  wiary  we  wszystkie  prawdy  Koœcio³a,   dlatego   te¿   mam   niezachwian¹ 
niebiañsk¹  pewnoœæ  pomocy  Rodziców  Niebieskich,   co   do   swojej  nadprzyrodzonej  misji, 
tym  bardziej,  ¿e  za  spraw¹  Ducha  Œwiêtego  wznoszê  siê  nad  siebie  do  wznios³ych  wy¿yn 
¿ycia  duchowego,  i  jednoczê  siê  przez  mi³oœæ  i  ³askê  ze  Stwórc¹,   i  w  milczeniu  podczas 
modlitwy  kontemplacyjnej  czekam  na  nawiedzenie  Bo¿e.
 

Dziêki  tej  b³ogos³awionej,  omawianej  krzywdzie moralnej transcendentalny Trójjedyny 
Bóg  z  woli  Swej  wprowadzi³  duszê  m¹  w  utajone  i  nieprzeniknione  tajemnice  Swe,  tak¿e 
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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.  Dawniej 
nawet  przez  moment  nie  pomyœla³am,  ¿e  dusza ma dost¹pi tak wielu niepojêtych ³ask,  mimo, 
¿e  daleko  jej  do  doskona³oœci,  ale  Oblubieniec  Niebieski  zawsze  wybiera  do  Dzie³  Swych 
cierpi¹cych,  niezmiernie  poni¿onych,  aby “ wielcy ” tego œwiata nie roœcili sobie jakichkolwiek 
praw  do  nadprzyrodzonych  spraw.   Poza   tym   trzeba   o   tym   wiedzieæ,  ¿e  ¿adna  m¹droœæ 
ludzka,  która  jest  mizerna  i  ograniczona  nie  dosiêgnie  Kresów  Nieskoñczonoœci  Bo¿ej,  do 
której  mo¿na  dojœæ  jedynie  przez  wiarê,  i  to  jedynie dla dusz wybranych, które s¹ zanurzone 
w  nieskoñczonym  Morzu  Najwy¿szej  Prawdy.

Ojciec  Niebieski   nie   da   zdeptaæ  moich  mistycznych  ksi¹¿ek  napisanych  w  Sobie, 
tak   jak   dawniej   zdeptali   mi   obroniony   doktorat,   kiedy   to  w   re¿imie  komunistycznym
9. 10. 1985 r.  komisja  w  zupe³nie  innym  sk³adzie,   która   by³a  na  obronie,   bezprawnie   nie 
nada³a  mi  stopieñ  doktora po 3 - ech miesi¹cach od momentu obronionej ju¿ pracy doktorskiej, 
o   czym   ju¿   wy¿ej   pisa³am,   dlatego,   bo   to   dzie³o   by³o  œwieckie  i  podlega³o  zmiennej 
doczesnoœci,    natomiast    Dzie³o    Bo¿e,    które   prowadzê   podlega   Samemu   Bogu,   tak¿e
niemo¿liwoœci¹  jest nadepn¹æ chocia¿by odrobinê na istotne sprawy niepojêtej nieskoñczonoœci.

K  D r o g i   K s i ê ¿ e   K a r d y n a l e,   z   woli Nieœmiertelnego w pokoju, wolnoœci, 
radoœci  i  sprawiedliwoœci  oraz   w   jednej  jednoœci  z  Nim  prowadzê  duchowe  Dzie³o  Jego, 
które   w   pe³ni   czasów   stanie  siê  dla  wielu  dusz  œwiat³em  wiary  i  si³¹  ¿ycia,  dlatego  te¿ 
w  modlitewnym  milczeniu  na  drodze  zbawienia  nikt  nie  jest  mi  w  stanie  zag³uszyæ  mego
harmonijnego ¿ycia z Pasterzem Niebieskim,  dziêki któremu wszystko widzê w Nim i rozpatrujê 
te¿  w  Nim.   Ca³a  moja  nadprzyrodzona misja  idzie  zupe³nie  innym  torem,   przeciwnym  do 
moich  jakichkolwiek  przewidywañ,  i  do przewidywañ  duchowieñstwa,  do których wysy³a³am
i  jeszcze  wysy³am  moje  duchowe  wysy³ki,   bo   przecie¿   wysy³am   je   obecnie   do  Waszej
Eminencji  i  Ojca  Œwiêtego  Franciszka,  a  poniewa¿  Kap³an  Niebieski  w  szczególny  sposób
b³ogos³awi  Dzie³u  Swemu,  tak¿e  moc¹  i  mi³oœci¹  Jego  w  radoœci  i  pokoju  ukoñczy³am go 
na   wiekuist¹   Chwa³ê   Umi³owanego,   w   zwi¹zku   z   czym   powinien   byæ   ju¿  otworzony 
przewód  badawczy  jego  w  Kongregacji  Nauki  Wiary,   i   tylko   takiej  odpowiedzi  oczekujê 
od  Waszej  Eminencji.  A m e n !

Na  rêce  Waszej  Eminencji  wysy³am  dwie  takie  same  p³yty  kompaktowe  CD - R, na 
których   w   programie   PDF   nagrane   jest   ca³e   Dzie³o   Pana   mego,   ponadto   kopiê  listu 
skierowanego  do  Ojca  Œwiêtego  Franciszka   oraz   list   od  Prokuratury  Rejonowej  Szczecin
- Niebuszewo  ze  Szczecina,   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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