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Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !
Drogi   Ojcze   Œwiêty,  wiekuisty  Ojciec  Niebieski   poprzez niezniszczalny fundament

Swój  oparty  na  mej  krzywdzie  moralnej   z   9. 10. 1985 roku   zwi¹zanej  z  bezprawnym  nie 
nadaniem   mi   stopnia   doktora    po   obronionej  3  miesi¹ce  wczeœniej  pracy  doktorskiej  na 
Wydziale   Rybactwa   Morskiego   Akademii   Rolniczej  w  Szczecinie,  wprowadzi³  duszê  m¹ 
w  wieczn¹  nieœmiertelnoœæ  Sw¹,  aby  w Ÿródle mi³osierdzia w niez³omnej mi³oœci Jego zawsze 
dawa³a  ona  godne  œwiadectwo  Jego,   tak¿e  w  tajemnicy  ¿ycia,  œmierci  i  zmartwychwstania
Boskiego  Odkupiciela  wype³niam  ju¿  ostatnie  wskazówki  zwi¹zane  z  Dzie³em  Jego,   które
w   apostolskiej   gorliwoœci i odwadze prowadzê w Nim,  a  poniewa¿  obecnie  przypada  30 - ta 
rocznica  tej  nad  wyraz  owocnej  krzywdy wykonanej z premedytacj¹ na polecenie ówczesnego 
dziekana  prof.  Aleksandra  Winnickiego,   którego  bezkarnoœæ  w  uczynionych przestêpstwach 
by³a  pora¿aj¹ca,  w  zwi¹zku  z  czym  ponownie  piszê  do  Waszej  Œwiêtobliwoœci,  aby po raz 
kolejny  daæ  znaæ  o  swej  nadprzyrodzonej  misji,  która  ratuje agonalny Koœció³ Pana naszego. 

Wszechmog¹cy   Pan   mój,   który   jest   Bogiem   ¿ycia   i  pokoju  odwiecznie  powo³a³ 
duszê  moj¹  do  wspó³pracy  ze  Sob¹  dla  dobra  ca³ej  ludzkoœci,  dlatego  te¿  przenikniêta jest 
ona  transcendentaln¹  duchow¹  mi³oœci¹  Ukochanego,   który  zwi¹za³   ju¿  j¹  ze  Sob¹  nawet 
w  tym  przemijaj¹cym  pielgrzymowaniu,  abym  mog³a  jak  najdoskonalej  wype³niæ  wolê Jego 
w  sprawie  duchowego  Dzie³a  Jego,  o  którym bezowocnie informowa³am zarówno Benedykta
XVI - go,  jak  i  Wasz¹  Œwiêtobliwoœæ.  Z  pomoc¹  Najœwiêtszej  Maryi  Panny  noszê  w sobie 
obraz  Chrystusa,  w  zwi¹zku  z  czym  na  drodze  œwiêtoœci w czystoœci we wszystkim realizujê 
wolê  Mistrza  Niebieskiego  w  stosunku  do duszy mej, i w wielkiej wiernoœci do Umi³owanego 
przed  niczym  nie  cofnê  siê  a¿  do  samej  œmierci  swej dopóki nie wype³niê woli Pana swego, 
którego  kocham  nade  wszystko,   i   którego   dusza   moja   oczyma  swymi  tak  czêsto  widzi, 
tak¿e  poprzez  swoje  mistyczne  ksi¹¿ki budzê uczniów Chrystusa, aby pokonali oni wojuj¹cych 
sekularystów,   którzy   na  si³ê  wyrywaj¹  trwa³e  chrzeœcijañskie  fundamenty  zbroczone  krwi¹ 
Jezusa  Chrystusa,  jak  i  mêczenników  Jego.

Dziêki  tej  b³ogos³awionej  krzywdzie  z  9. 10. 1985 roku  na  mieliŸnie  niesamowitych 
grzechów  œwiata  dojrza³am  duchowo  w  Panu  naszym do swojej nadprzyrodzonej misji,  która 
uderza  we  wszystkie  mafie  tego  œwiata  pocz¹wszy  od  pseudonaukowców,  którzy zgotowali
mi  holokaust  ³amania  praw  naukowych i ludzkich,  poprzez pseudorz¹dz¹cych, a skoñczywszy 
na  agresywnych  laickich  patriotach,  którzy  d¹¿¹  do  laicyzacji  nie  tylko  Europy, ale i ca³ego
œwiata.   Oligarchowie  tego  œwiata  tzw.  s³udzy  szatana,  którzy  przepojeni  s¹  swymi  niskimi 
instynktami   zepsutej   ludzkiej   natury  i  w  swoich  diabelskich  namiêtnoœciach  bezlitoœni  s¹
w  swoich  bezprawnych  rz¹dzeniach  odci¹gaj¹c  nawet  dusze  od  Zbawiciela,   wypróbowuj¹c 
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wykorzeniæ  wartoœci  religijne  i  moralne,  i  którzy  te¿  maj¹  za  nic  wspólne dobro, doczekali 
siê  odpowiedniego  duchowego  Dzie³a  Najœwiêtszego,   które   prowadzê   w   Nim,   tak¿e   po
zaznajomieniu  siê  z  nim  bêd¹  oni  w  bezradnym  szoku,  który  spowoduje  jedynie jakieœ tam
nieistotne  m¹cenia  i  w³amywania  siê  m¹  stronê  internetow¹,  aby ona nie dzia³a³a, co mia³am 
ju¿  to  parê  razy  uczynione  przez  hakerów,  ale  i  tak  nie ma to absolutnie ¿adnego znaczenia 
w  mojej  nadprzyrodzonej  misji,   która   przypada   na   tak  bardzo  trudne   czasy   tej  obecnej 
zniewolonej  dyktatury  liberalno - lewackiej.   Ta  lecznicza,  moralna  krzywda  z  9. 10. 1985 r. 
zadana  w  sposób okrutny przez szczeciñskich pseudonaukowców odwiecznie by³a zaplanowana 
na duszê m¹,  abym miêdzy innymi mog³a byæ uwra¿liwiona na problemy ³amania praw ludzkich 
nie  tylko  przez  zacietrzewieñców  pseudonaukowych,  ale  przez  wszystkich  prowodyrów  z³a. 
Za  to  wielkie  z³o,  oczywiœcie  z   punktu  widzenia  ludzkiego,  które  w³aœciwie jako niepojête
dobro wkroczy³o  w  moj¹  drogê  œwiêtoœci,  odp³acam  siê  dobrem  i  to  ca³emu zniewolonemu
œwiatu,  bo  w³aœnie  te  duchowe, jak i fizyczne cierpienia by³y nad wyraz niewymown¹ dobroci¹
i   najwiêkszym   prezentem   jaki  tylko  mog³am  dostaæ  od  niedouczonych  naukowców  w  tej 
cywilizacji   k³amstwa   i   œmierci,   bo   przecie¿   ten  b³ogos³awiony  krzy¿  poci¹gn¹³  za  sob¹ 
niesamowit¹  seriê  nastêpnych  krzy¿y,  tak¿e  w  sumie  dusza  ma  wesz³a w ciemn¹ noc wiary,
a  nastêpnie  noc  ducha  i  obecnie  ¿yje  jedynie  tylko  Panem  swym.  Dziêki temu duchowemu 
ciêciu  z  9. 10. 1985 r.,  które  na  wskroœ  przeszy³o  serce  i  duszê  m¹  narodzi³am  siê  jedynie 
dla   duchowego   œwiata,   i   dusza   ma   w   niesamowitym   tempie   zaczê³a   przeobra¿aæ   siê 
w    Boskiego   Oblubieñca,   który  nieustannie   poi   j¹   ³askami   Swymi,   które   s¹   na  miarê 
najwiêkszych  Œwiêtych  mimo,  ¿e  bardzo  daleko  mi  do  œwiêtoœci. 

Skoro  z  woli  Najwy¿szego   prowadzê   tak   wielkie  Dzie³o  Jego,   to  adekwatnie  do 
tego   nadprzyrodzonego   Dzie³a   musz¹   te¿   byæ  szalej¹ce  huragany,  najokropniejsze  burze 
i  najwiêksze  sztormy,   które  w  prze³o¿eniu   na  mistycyzm  s¹  dopuszczonymi  trudnoœciami
przez  Umi³owanego,  który  zawsze  usiszy  je,  a  po  drugie  poprzez  te przeciwnoœci zwiêksza 
siê  nasza  si³a  do  pokonywania  nap³ywaj¹cych coraz to nowych fal, które maj¹ nieziemsk¹ si³ê. 
W  mej  duchowej  pielgrzymce  w  chwilach  trudnych,  niekiedy bez wyjœcia zawsze dope³niam 
niedostatek  udrêk  Chrystusa  w  swoim  ciele  ( Kol 1, 24 ),   i   zawsze   w  tych  przenikliwych, 
bolesnych  chwilach  mia³am  ogrom  ³ask  Bo¿ych,  które  w  sposób  niewymowny  ³agodzi³y  te 
przejœciowe, ziemskie cierpienia,  które stara³am siê przekazaæ w niewymownych, ograniczonych
s³owach.   ¯ycie   moje   pe³ne   cierpieñ   fizycznych  i  duchowych  zawsze  potrzebowa³o  ciszy 
i wyciszenia,  które nie zawsze mia³am w nieskoñczonej wolnoœci Umi³owanego, dziêki któremu 
nie  jestem  przywi¹zana  do  przemijaj¹cych  ziemskich  spraw,   jedynie  tylko  do  Dzie³a  Jego,
które  pozwala  duszy  mej  przebywaæ  w  Oceanie  ¿ycia  i  pokoju  Jego,  w  którym zostaliœmy
zanurzeni  przez  Niego  czyli  w  tajemnicy  Ojca,  Syna  i  Ducha  Œwiêtego  (Œwiêty Jan  Pawe³ 
II - gi ).  W  g³êbokim  zjednoczeniu  z  Panem  naszym  wszystko  cierpliwie  znoszê  dla  Niego 
czyli  ¿yjê  zgodnie  z  wol¹  Jego  w  pe³ni  prawdy  i  ¿ycia Jego, a poniewa¿ zosta³am w³¹czona
w  mistyczne  cia³o  Pana  naszego  (Rz 6, 3 - 5),  w  zwi¹zku  z  czym  jestem  œwiat³oœci¹ œwiata 
(Mt 5, 14),  co  upowa¿nia  mnie  w  Ukochanym  “ uderzyæ ”  duchowym  Dzie³em  Jego w  ca³y 
zniewolony  œwiat,  które  bêdzie  ewangelizowaæ  go,   aby  grzeszne  dzieci  Jego  mog³y  wyjœæ 
z  otch³ani  nicoœci  i  rozpaczy,  w  której  bezkarnie  manipuluje  siê  ludzkim  ¿yciem  i  tworzy 
siê  wywrotowe  prawa.
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Niepojêty   Ojciec   Przedwieczny   do   tak   wielkich   duchowych  spraw  Swych,   które 
w  sposób  nad  wyraz  naukowy  przekazujê w Imiê Jego,  wybra³ osobê nad wyraz skrzywdzon¹
przez  pseudonaukowców,  którzy  zgotowali  jej  piek³o  na  ziemi,  a po drugie wybra³ nie osobê 
duchown¹,   ale   œwieck¹,   aby   zadziwiæ   i   zawstydziæ   wielu  nie  tylko  pseudonaukowców,
naukowców,  ale  równie¿  pseudokap³anów,  jak  i  kap³anów,  ¿e  osoby  œwieckie  wielokrotnie
duchem  swym,  jak  i  przebóstwion¹  wiedz¹ w Chrystusie,  przewy¿szaj¹ uczonych, jak i osoby
konsekrowane,  poza  tym  wa¿na  jest  zakonnica  z  ducha  czyli  wewnêtrzna, jak¹ np. ja jestem
w  Panu  swym,  a  nie  z  cia³a  i  ducha,  to znaczy w stroju zakonnicy i po œlubach wieczystych,
która   czasami   pozbawiona   jest   ducha   Bo¿ego.   Jako   mistyczna   córka  Jezusa  Chrystusa
zostawi³am  ca³¹  przesz³oœæ  za  sob¹,  i  nieustannie  idê  za  Nim  i  wspó³pracujê z Nim,  czego 
dowodem   s¹   moje   mistyczne   ksi¹¿ki,   z   których   jasno   wynika,   ¿e   ja  ¿adnej  pomocy, 
doradców,   ani   te¿   litoœci  nie  potrzebowa³am  i  nie  potrzebujê,  bo  wszystko  to  przygniata
duszê  m¹  i  wstrzymuje  realizacjê  nadprzyrodzonych  poczynañ  Bo¿ych. 

Pasterz   Niebieski,   wszechpotê¿ny   Król   ³aski,   mi³osierdzia   i   mi³oœci  nieustannie 
wspomaga   i   pociesza   córkê   Sw¹  Annê,   i   w   nocnych   ciemnoœciach   z   nieskoñczonego
mi³osierdzia  Swego  niejednokrotnie  wprowadzi³  On  duszê  jej  w  niepojête  wiecznoœci  Swe,
aby  mog³a  ona   znaleŸæ  siê  w  g³êbinach  niepojêtej Otch³ani Jego i skosztowaæ oraz zobaczyæ
i   zrozumieæ  w  Nim  chocia¿  niewielk¹  namiastkê  wiecznej  umi³owanej  szczêœliwoœci  Jego, 
któr¹   przecie¿   z   woli  Jego  relacjonujê  w  swych  mistycznych  ksi¹¿kach  pisanych  w  Nim 
dla  ca³ej  grzesznej  ludzkoœci. 

Z  nieskoñczonego  mi³osierdzia  Nieœmiertelnego dusza ma rozpalona wiecznym ogniem 
Jego  p³onie w Nim Samym,  i  dziêki  temu  mi³osnemu  ogniowi  nabywa  ona  wielkiej mi³oœci
Ukochanego, który non - stop orzeŸwia j¹ w Sobie, tak¿e ona rozpalona t¹ niewymown¹ mi³oœci¹ 
z  rozkosz¹  wchodzi  w  coraz wy¿sze sfery Jego, które nie maj¹ koñca w nieskoñczonoœci Jego. 
Z woli Trójjedynego Boga we œnie dusza ma bardzo czêsto opuszcza pow³okê cielesn¹, i lewituje 
ona  w  Nim  w  niepojêtych  wiekuistoœciach  Jego,  i  za  spraw¹  te¿  Jego przekazuje wszystko 
do  pamiêci  mej,   abym  mog³a  na  podstawie  jej  prze¿yæ przekazaæ to wszystko zniewolonym 
i  grzesznym  dzieciom  Jego,  aby  mog³y  one  nabraæ  namiar  na  drogê  wiecznego  zbawienia.

Dusza   ma   ¿yje   ¿yciem   Boskiego   Oblubieñca,  ale  poprzez  niejednokrotne  udrêki 
i  cierpienia,   które   nieustannie   rozrastaj¹  siê,  ma  ona  zak³ócony  duchowy  spokój,  dlatego
te¿    tak   têskno   jej   za   Ukochanym,   który   jest   dla   niej   jedynym  pokojem   i   mi³oœci¹, 
i  w  którym  ona  jedynie  potrafi  skupiæ  siê.  Dziêki  ³askom  Kap³ana  Niebieskiego  dusza  ma 
ma   nie   tylko   kojon¹   têsknotê  za  Nim,   ale   równie¿   raduje   siê   i   próbuje  rozkosznych 
zaœlubin,  które  jeszcze  nie  s¹  takie  pe³ne  i  dog³êbne,  bo  przecie¿  s¹  one  tylko  chwilowe.

Duch  Œwiêty w  Swej  niezwyk³ej  ³agodnoœci  nape³nia  duszê,  jak  i  serce  me ³askami
i  darami  Swymi,  abym  wprowadzona  do  Ÿród³a  œwiêtej  pociechy,  mi³oœci i sprawiedliwoœci
z  pe³nym  oddaniem  realizowa³a  odwieczny  plan  Niebios  w  stosunku  do  duszy  mej.  Dusza 
ma   zosta³a   w   szczególny   sposób   przenikniêta   najwy¿sz¹  mi³oœci¹  i  m¹droœci¹  Stwórcy, 
dlatego  te¿  ona  tak  bardzo  mêczy  siê  w  tym  przejœciowym  pielgrzymowaniu,   bo  przecie¿ 
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odbiera  ona  g³osy  wrogów  ¿ycia  i  dobroci,  którzy ogarniêci s¹ wewnêtrzn¹ pustk¹ i nicoœci¹, 
a   za   swój  cel  obrali  oni  jedynie  walkê  z  Koœcio³em  i  z  zasadami  moralnymi  czyli  ¿ycie
ich  ogranicza  siê  jedynie  do  tej  zbrukanej  grzechem  ziemi,  a  “ jeœli  nasze  ¿ycie  ogranicza 
siê  do  ziemi,  to  nêdzniejsi  jesteœmy  od  zwierz¹t ”  ( Tihamér  Toth ).

Najukochañsza  Orêdowniczka  nasza,   Maryja   wyda³a   na  œwiat  b³ogos³awiony  owoc 
¿ywota  Ojca  Przedwiecznego  w  Duchu  Œwiêtym,  abyœmy  nigdy  nie b³¹dzili w ciemnoœciach 
nocy  ciemnej,   jedynie   tylko   pod¹¿ali   za   duchowym   drogowskazem  w  Jej  Synu  Jezusie
Chrystusie,   który   zaprowadzi   dusze   nasze   do   wiekuistego  zbawienia,   dlatego   te¿   Ona 
towarzyszy  mi  przez wszystkie Chrystusowe Tajemnice, abym jako siostra w Chrystusie wyda³a 
b³ogos³awiony  owoc  duchowego  Dzie³a,  które  odwiecznie  by³o  zaplanowane  na  duszê  m¹.

Dusza   ma   tak   bardzo   jest   rozpalona  mi³oœci¹  Kap³ana  Niebieskiego,  ¿e  tego  nie 
da  opisaæ  siê,  i  ona  pragnê³aby  tak  bardzo  wychwalaæ  Go  i  bywaæ  ju¿  w  OjczyŸnie  Jego,
ale  skoro  nie  wybi³a  jeszcze  jej  godzina  na  wiekuiste  zaœlubiny  z  Ukochanym,  dlatego te¿
ona   doskonali   siê  w  Nim,   aby   zas³u¿yæ   sobie   na   tê   wieczn¹  upojnoœæ,   któr¹  ju¿  ona
spróbowa³a   i   widzia³a  te¿  w  Panu  swym,   tak¿e   ona   dok³adnie   wie,   co  to  jest  s³odycz 
niepojêtego  poznawania  tajemnic  Królestwa  Niebieskiego.

Jezus  Chrystus  ¿yj¹cy  w  Koœciele  spe³nia  obietnice  Swe,  które  przyrzek³ duszy mej, 
dlatego  te¿  wprowadzi³  j¹  w  transcendentne  tajemnice  Swe,  gdzie  przecie¿ rozum i ludzkie, 
chocia¿by    najwiêksze    zdolnoœci    nie    przebij¹   tych   nadprzyrodzonych   sfer   Jego,  które
znajduj¹  siê  za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci.  W  moim  odwiecznym powo³aniu o¿ywiona 
mi³oœci¹  Wodza  Niebieskiego d¹¿ê do nieœmiertelnego ¿ycia, w którym króluje nasz jedyny Pan 
w Trójcy Jedyny, w którym jestem niewypowiedzianie zakochana, tak¿e dusza ma nieprzerwanie
udoskonala  siê  w  Nim,  aby  w  ¿yciu  przysz³ym  dost¹piæ  wiecznego wieczerzowania w Nim. 
Na   mojej   drodze  krzy¿owej  niejednokrotnie  by³am  wzgardzona  i  odepchniêta  przez  ludzi, 
którzy  byli  rozmi³owani  w  przemijalnoœci,  na  któr¹  sk³ada  siê  niesprawiedliwoœæ,  rozpusta, 
chciwoœæ  i  obojêtnoœæ  na  chorych  i  cierpi¹cych,  tak¿e  odczu³am  w  sobie  smak  udrêczenia 
i  zagro¿enia,   które   nad   wyraz   wzmocni³o   mnie   w   tym  pogr¹¿onym,  uciskaj¹cym  bólu,
który  serwowany  by³  przez  nieufnych  zacietrzewieñców  szatana,  którzy  tak  bardzo  szczyc¹ 
siê  swoimi  pogardliwymi,  wynaturzonymi  prawami. 

Jestem   œwiadkiem   zmartwychwsta³ego  Chrystusa,   w   zwi¹zku  z  czym  kontemplujê
mêkê  i  œmieræ  Jego  a¿  po  zmartwychwstanie,  i  w  drodze  na  Golgotê  duchowo dojrzewam
w  Nim   dosyæ   czêsto   rozwa¿aj¹c   s³owa   Jego,   dlatego   te¿   zawsze   patrzê  oczyma  Jego
i  myœlê  jak  On,   przez   co   ¿yjê   mi³oœci¹  i  moc¹  w  prawdzie  Jego  w  niepojêtym  œwiecie
Jego.   W  kontemplacyjnej  mi³oœci  Umi³owanego   ¿yjê   ¿yciem   Jego   i   Matki  Jego,  Maryi
czerpi¹c  pociechê  i  radoœæ  w  g³êbokim  ¿yciu  duchowym,  i  pogr¹¿ona  w modlitwie g³ównie 
pisanej   natchniona   mi³oœci¹   Pana   naszego   adorujê   Jego   przez   mistyczne   teksty,   które 
wyraŸnie  mówi¹  o  wielkiej  rozpalonej  mi³oœci  do  Przewodnika  Niebieskiego.
 

Jako   uczennica   Pana   naszego   mimo,  ¿e  jestem  nieudolnym  narzêdziem  w  rêkach 
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Jego,   ale   jestem   odwa¿nym   œwiadkiem   Ewangelii  Jego  i  poprzez  duchowe  Dzie³o  Jego, 
które   prowadzê   w   Nim  niosê  w³aœnie  œwiat³o  prawowitej  Ewangelii  Jego,   która  pozwala
nam   ¿yæ   ju¿   tutaj  na  ziemi  odrobin¹  wiekuistego  szczêœcia,   nawet  w  mrokach  dotkliwej 
samotnoœci,  nieprzerwanego  cierpienia  i  przejmuj¹cego  bólu  odrzucenia  przez popleczników
z³a,  którzy  zag³uszaj¹  nie  tylko  s³owa  Bo¿e,  ale  równie¿  g³os  sumienia  ludzkiego.

Dusza  moja  dosyæ  czêsto  spotyka  siê  z  Panem  swym  w  twierdzy  duszy  swej, tak¿e 
nieustannie  wspó³dzia³a   ona  z  ³ask¹  Jego,   aby   móc   wznieœæ   siê   w   wy¿sze   sfery  ¿ycia 
duchowego,  i  skoro  Król  Mi³osierdzia,  Jezus Chrystus,  który  jest  utajony  w  twierdzy duszy 
mej   nieustannie   rozpala   mi³oœæ   Sw¹   w   niej,   to   przecie¿    wiadomo,   ¿e  ona  zatopiona 
w  nieskoñczenie  niepojêtym zdroju mi³osierdzia Jego próbuje chwilowej rajskiej szczêœliwoœci, 
która  jest  nie  do  wypowiedzenia.  Dusza  moja  spróbowawszy  chwilowego zbawienia w Panu 
swym,   który  daje  nam  pe³niê  ¿ycia  wiecznego  niezwykle  mêczy  siê  w  tym  tymczasowym 
ciele,   tak¿e   dopóki   ona   nie   opuœci   cielesnych   krat   na  ca³¹  wiecznoœæ  i  nie  z³¹czy  siê 
z  Ukochanym  w  wiekuistym  Niebie,  to  ona  nigdy  nie  bêdzie  zadowolona  na tym skalanym 
grzechem  œwiecie,  który  nieustannie  czyni  nieprawoœæ. 

D r o g i   O j c z e,  wszystko  darmo  zosta³o  mi  dane  przez  Pana  naszego i darmo te¿
mam   przekazaæ   ca³ej   ludzkoœci,   jak  i  potomnym,   bo   przecie¿  ¡  wszystkie  dobra,  które
otrzymaliœmy,  s¹  po  to,  aby  je  daæ  innym,  i  w  ten  sposób  siê  pomna¿aj¹.  Sprawienie, aby
te  talenty,  te  prezenty,  te  dary,  którymi  obdarzy³  nas  Pan,   s³u¿y³y   innym,  pomna¿a³y  siê,
wydawa³y  owoc  poprzez  nasze  œwiadectwo ¢,   jak  to  raz  przepiêknie  powiedzia³  Ojciec  na
jednej  ze  swojej  homilii  w  nawi¹zaniu  do  Ewangelii  Œwiêtego Mateusza. Nie mogê przecie¿
zamkn¹æ  siê  w  sobie  i  zakopaæ  ³ask  Bo¿ych,  aby  one  posz³y  w  zapomnienie, bo spotka³by
mnie  taki  sam  los  jak  niewiernego  s³ugi  zarz¹dcy, który zakopa³ swój talent w dole, a potem, 
gdy  zarz¹dca  wróci³,  to  jedynie  odda³  otrzyman¹  monetê  ( Mt 25, 18 - 30 ). 

W  ¿adnym  wypadku  nie  mogê  zmarnowaæ  tak  wielu  ³ask  i  dobrodziejstw Boskiego 
Kap³ana,   który   nieustannie   jest   w   twierdzy   duszy  mej,   i   który  tak  bardzo  b³ogos³awi 
mnie  w  moim  odwiecznym  powo³aniu,  tak¿e  piszê w Nim na Chwa³ê Jego, aby oziêb³e owce 
zrozumia³y  jak  wiele  mi³oœci  i  dobroci  p³ynie,  gdy  dusze  z³¹czone  s¹  z wiekuist¹ mi³oœci¹, 
tj.  z  Trójjedynym  Bogiem.  Mimo,  ¿e  podczas  pisania  jestem  w  sposób  niezwykle z³¹czona 
z  Umi³owanym,  bo  przecie¿  kiedy  dusza  moja  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.

W   swojej   nadprzyrodzonej   misji   liczê   tylko   na   Boskiego   Oblubieñca,  i  wiem, 
¿e   dobrnê   szczêœliwie   do   wyznaczonej   odwiecznie  mety,  bo  przecie¿  Ukochany  uczyni³ 
mnie   zdoln¹   do   wykonywania   Dzie³a   Swego,   tak¿e   On   daje   mi   moc  Sw¹  do  walki,  



- 6 -

i  w  walce  tego  doczesnego  œwiata  w  szczególny  sposób  broni  mnie,    a  poza  tym  poucza 
mnie  wewnêtrznie,   co   mam   czyniæ,   tak¿e   jak   widaæ   pe³nienie   woli   Bo¿ej,   które  jest
jedynym  celem,  aby  dusza  zosta³a  zbawiona,  jest  niezwykle  ³atwe  w  Panu  naszym.

Skoro    w    wielkiej    pokorze,    czystoœci,   mi³oœci   i   w   pokoju    Najukochañszego 
wype³niam  wolê  Jego,   to   wiadomo,   ¿e  ¿adne  moce,  ani  te¿  potêgi  tego  upad³ego  œwiata
w  po³¹czeniu  z  najwiêkszymi  potêgami  piekielnymi  nie  s¹  w  stanie  zablokowaæ  woli Jego, 
a  te  chwilowe  trudnoœci   oraz  cisza  ze  Stolicy  Piotrowej  jedynie  tylko  utwierdz¹  ludzkoœæ 
w  przekonaniu,   ¿e   to   jest   faktycznie   Dzie³o   Bo¿e,   które   i   tak   bêdzie   pobudzone  do 
przebadania  zgodnie  z  odwiecznymi  zamiarami  Pana  naszego.

Przy  pomocy  ³aski  Najœwiêtszego  spe³niam  swoje  odwieczne  powo³anie,  które  sta³o 
siê  dla  duszy  mej  niewypowiedzian¹  s³odkoœci¹,  bo  przecie¿  ono  dotyczy  wiekuistych sfer,
wiekuistego  ¿ycia  wszystkich  dusz,   które   przekrocz¹   próg   wiecznej  œmiertelnoœci.  Ojciec 
Przedwieczny  duszy  mej  daje  poznaæ  tak  wiele  tajemnic  Swych,  gdy  ona  jest  w Nim poza 
pow³ok¹  cielesn¹,  tak¿e,  gdy  ona  jest  ju¿  w  ciele,  to dosyæ czêsto pogr¹¿am siê w g³êbokim 
skupieniu  i  podczas  pisania  odtwarzam  w  pamiêci  chwilowe  ¿ycie  duszy  mej, gdy ona by³a 
w  wiecznej  mi³oœci,  która  jest  odwieczn¹  œwiat³oœci¹. 

Gdy  dusza  moja  zatopiona  jest  w  Ukochanym,  to  nieprzyjaciel  ludzkiego zbawienia,
szatan  nie  ma  do  niej  dostêpu,  tak¿e  ¿adne  organizacje  faszystowskie,  komunistyczne   czy
te¿  lewicowo - libertyñskie  nie  powal¹  j¹,   bo  przecie¿  ona  ¿yje  w  œwietlanym,  duchowym
œwiecie  Pana  naszego,   do   którego  nie  dochodz¹  klauzule  ob³udnej  tajnoœci,  cenzurowanie
niewygodnych  tematów,  barbarzyñskie  prawa, ... ,  oszczerstwa  czy  te¿  mordy.

D u c h   P a ñ s k i   tchn¹   nadprzyrodzonym   wichrem  w  duszê  m¹,  nad  któr¹  wisz¹ 
sid³a  œmierci,   i   mimo,  ¿e  ona  p³onie  mi³oœci¹  Ukochanego  do  Niego  Samego  wœród  toni
odmêtów  fal  œmierci,   ale   ona  zawsze  jest  gotowa  na  wieczyste,   upojne  gody  w  mi³osnej 
i  rajskiej  otch³ani  Pana  swego. Mi³oœciwy i niezawodny Umi³owany œwiat³em Swym rozprasza
nieskoñczone  ciemnoœci  w  mistycznych  nocach  dla  duszy  mej,   aby  ona  mog³a  nabraæ  si³y
Jego  w  tych  najczystszych  i  najdoskonalszych  spotkaniach  z  Nim  i  w  Nim.

Dusza  moja  w  cichoœci  i  pokorze  niezmiernie  têskni  za  Ojczyzn¹ Niebiesk¹, za tymi 
niezapomnianymi  rozkosznymi  chwilami,   które   mog³a  prze¿yæ  w  Panu  swym,  gdy  z  woli 
Jego  podczas  snu  opuœci³a  ona  cia³o,  dlatego  te¿, aby przed³u¿yæ to mi³owanie Ukochanego,
w  którym  czerpiê  moc  i  radoœæ  Jego  w  g³êbokim  spokoju  piszê  w  Imiê  Jego  i  powtórnie 
wg³êbiam  siê  w  niezg³êbione  g³êbiny  mi³osierdzia  Jego.

Je¿eli   na   mojej   drodze   krzy¿owej  otrzymujê  od  Pana  swego  to,  czego  zazwyczaj 
nie   spodziewam   siê,   to   i   tak   mojego   Boskiego   zapa³u   odnoœnie  mojego  odwiecznego
powo³ania  nie  sposób  zahamowaæ,  bo  przecie¿  on  pochodzi  od  Samego  Stwórcy,  który nie 
tylko  daje  mi  zapa³  Swój,   ale   równie¿   przynagla   mnie,   aby  w  koñcu  urzeczywistni³  siê 
Plan  Jego.
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Mój  najukochañszy  Kapitan  Niebieski  przebacza  mi  drobne  potkniêcia, bo On dobrze 
wie,   ¿e   ja   odda³am   ca³e   ¿ycie  swe  za  swoje  odwieczne  powo³anie,  które  zwi¹zane  jest
z  nawróceniem  grzeszników,   bo   przecie¿  poprzez  uchylanie  chocia¿by  niewielkiego  r¹bka 
niewidzialnej nadprzyrodzonoœci,  która z woli Opatrznoœci Bo¿ej wkroczy³a w moj¹ doczesnoœæ
poci¹gam  dusze  do  ¿ycia  duchowego,  aby  dusze  ich  mog³y zmartwychwstaæ w Panu naszym 
na  ca³¹  wiecznoœæ.

Gwiazda   Morza,  Maryja,   która   ratuje  wszystkie  dusze,  które  zwróc¹  siê  do  Niej
pomaga  mi  odczytywaæ  wiele  znaków  czasu  w  œwietle  tajemnicy  mi³osierdzia Syna Swego, 
abym   poprzez   œwiadectwo   prawdy   i   mi³oœci   swojego  odwiecznego  powo³ania  uratowa³a 
topi¹cy  siê  Koœció³   i   da³a   wiêcej   wewnêtrznego   œwiat³a   za   spraw¹   Jej  jedynego  Syna, 
Jezusa  Chrystusa,  który  pragnie  zbawienia  wszystkich  dusz.
 

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
koñczê   rozpoczête   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.

Jestem  pewna  w  najukochañszym  Panu  swym,   ¿e  po  mojej  œmierci  moje  duchowe
ksi¹¿ki   wzmocni¹   wiele,   wiele,  ale  to  wiele  zagubionych  dusz,   bo  one  w  koñcu  zaczn¹
pok³adaæ  ca³¹  nadziejê  tylko   w   Boskim  Oblubieñcu,   który   nieskoñczonym  mi³osierdziem
Swym  ogarnia  wszystkie  dzieci  Swe.   Dzie³o   najukochañszego   Oblubieñca  mego  realizujê 
w  prawdziwej,  przedwiecznej  m¹droœci  Jego,  w  odblasku  niepojêtych promieni Jego, dlatego 
te¿  dusza ma niejednokrotnie znajduje siê  w  niewyra¿alnym,  przeb³ogim  zachwycie  Boskoœci 
œwiata   pozaczasowego,  pozaprzestrzennego,  nieskoñczonego,  tym  bardziej,  ¿e podczas snów 
ona  tak  czêsto  opuszcza  w  Ukochanym  swoj¹  tymczasow¹  cielesn¹  pow³okê. 

We   wszystkich    D z i e ³ a c h   B o ¿ y c h    wybrane    owce   Pasterza   Niebieskiego
w   swobodzie,  mi³oœci,  i  pokoju  Jego  mog¹  wypowiedzieæ  siê  o  niepojêtej  prawdzie  Jego, 
dlatego   te¿   ta   niewygodna   prawda   Najwy¿szego   bardzo   czêsto   jest   kneblowana  przez 
poprawnoœæ   polityczn¹   zniewolonego   œwiata,   w   którym  wiadomo,  ¿e  jest  brak  swobody
w   wypowiedzeniu   siê   w   zakazanych   sprawach.    Wszechw³adny   moc¹   Sw¹   gruntownie 
przygotowa³  córkê  Sw¹  Annê  Anielê Flak na te neutralne, laickie pañstwa, które nieprzerwanie 
podejmuj¹  antychrzeœcijañskie  decyzje,  abym  mog³a  uderzyæ w Nim we wszystkich zaborców 
tego  niemoralnego  œwiata  i  z³o  zwyciê¿yæ  dobrem  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Jego.

K  Na   mojej   krzy¿owej   drodze   faryzejscy   uczeni,   którzy   przekroczyli   s³u¿bowe
uprawnienia  swe  w  sposób  jawny  ³ami¹c  naukowe  prawa  poprzez bezprawne nie nadanie mi
stopnia  naukowego  po  obronionej pracy doktorskiej, a nastêpnie nie reaguj¹c na przedstawione
fakty   w   dochodzeniu   tej   prawdy,   wprawdzie   w   sposób   nieludzki  zranili  mnie,  ale  nie
unieszczêœliwili,  bo  z  tych  b³ogos³awionych  cierpieñ  wykie³kowa³o  ogrom  dobroci i mi³oœci 
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Najœwiêtszego,  co  wszystko  to  pcha³o  mnie  do  wykonywania  Dzie³a  Jego,  moc¹ i umys³em
Jego.  Ci  bardzo  ograniczeni  “ na  pó³  gwizdka ” uczeni,  którzy  przy pomocy k³amstw panuj¹ 
w  ciemnoœciach  zawsze  karmi¹  siê  nieszczêœciem  innych,   nie   wiedz¹c   o   tym,   ¿e  ka¿da
³aska  p³ynie  z  Krzy¿a  Pana  naszego   i   dzie³o  ka¿dego  Aposto³a  zyskuje  b³ogos³awieñstwo 
jedynie  wówczas,  gdy  nosi  na  sobie  znamiê  Krzy¿a  ( Dom  Columba  Marmion ).

Niedouczeni  naukowcy  czyli  na  “ pó³  gwizdka  uczeni ”,  z którymi  mia³am tak wielki
kontakt, i od których idealnie odbiera³am i odbieram ducha,  pyszni¹ siê swoj¹ strzêpow¹ wiedz¹, 
któr¹  odrobinê  ³aknêli,  i  lubi¹  oni  u¿ywaæ  wielkich  s³ów,   ale  niestety  ich  g³êbia,  z  której 
powinna  p³yn¹æ  prawda  jest  pusta  i  ja³owa,  bo wszystko oni podaj¹ ocenie w³asnego rozumu 
lub  zmys³ów,  tak¿e  maj¹c o sobie dobre mniemanie i zadufani w sobie trzymaj¹ siê uporczywie 
swoich  praktyk  i  zwyczajów,   przek³adaj¹c  je  nad  wszystko  inne  i  z  tego  tytu³u  domagaj¹
siê  uznania  i  szacunku,  a  w  g³êbi  duszy  pogardzaj¹  jednak  tymi,   którzy  postêpuj¹  inaczej
( Jan  Tauler ).

Z Z Z  Na  forum  naukowym  ca³ego  œwiata  Boski  Odkupiciel  pos³u¿y³   siê  mn¹  nie 
z   powodu  moich  zas³ug,   których   przecie¿   nie  posiadam,  ani  te¿  sama  nie  przedstawiam
¿adnej  wartoœci,  lecz  dlatego,  by  ludzie  zobaczyli  jak wszechmoc Jego pos³uguje siê w¹t³ymi 
i  lichymi  narzêdziami,  aby  wysz³y  dzia³ania  pseudonaukowej  sitwy,  która  nagminnie  ³amie
nie  tylko  prawa  naukowe,   ale   i   ludzkie,   tak¿e   poprzez   to   wszystko  bardziej  unaocznia
Swe  niewyczerpane  mi³osierdzie  i  mi³oœæ  serca  Swego  ( Siostra  Józefa  Menendez ).   W  tej
materii  sprawdzaj¹  siê  prorocze  s³owa  siostry  prze³o¿onej z klasztoru klauzurowego Karmelu
z Czêstochowy z 8. 10. 1989 r.,  kiedy to by³am u niej na zapowiedzianej audiencji,  aby przyjêto
mnie  do  tego  zakonu,  o  czym  ju¿  pisa³am  na  ten  temat za pontyfikatu Benedykta XVI - go, 
która wówczas  rzek³a  mi,  ¿e  mam  wiele,  ale  to  wiele  zrobiæ  dla  œwiata,  jak  i  w  swoim
œrodowisku,  co  wówczas  by³o  to  dla  mnie  do  przyjêcia,  ale  jedynie  poznanie i ods³oniêcie
œwiatu  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  a  nie  do  przyjêcia  by³o  œrodowisko  me,  i  by³am 
œwiêcie przekonana, ¿e ona siê myli, bo  nie pragnê³am mieæ ¿adnego kontaktu z pseudonaukow¹ 
sitw¹,  poprzez  któr¹  tak  bardzo  cierpia³am  ze  wzglêdu  na  uczynione  przez  nich  tak liczne 
przestêpstwa  w  mej  sprawie,  jak te¿ i w innych sprawach, o których dobrze wiedzia³am, a poza 
tym  zna³am  na  wylot  ich  pod³oœæ,  przebieg³oœæ  i  mœciwoœæ, co wszystko to nie mia³o granic, 
tym  bardziej,  ¿e  idealnie  odbieram ich nieprawego ducha, który niejednokrotnie powala³ mnie.

W tym moim by³ym pseudonaukowym œrodowisku, w którym cyniczni i ob³udni geniusze
z³a  dopuœcili  siê  tak  licznych  przestêpstw,  nieustannie  by³am  dobijana,   abym   tylko  zesz³a
z  ich  pola  widzenia,  i  aby  wszystko  posz³o  w  zapomnienie,  i  jestem  pewna,  ¿e  po ludzku
bior¹c  tyle  krzy¿y  co  zgotowa³  mi  bezprawny,  ograniczony  i  pod³y  pseudonaukowiec  prof.
Aleksander  Winnicki   wraz   ze  swoimi  pseudonaukowymi  wspó³towarzyszami  za  przyczyn¹
z³ych  demonów,   to   prawie   ka¿dy  wycofa³by  siê  z  tego  pseudonaukowego,  zwyrodnia³ego
bagna,  ale  wszystkie  te  nieludzkie  pod³oœci  i  okrutne  przeœladowania  nie  zak³óci³y spokoju
duszy  mej,  bo  Stwórca  o¿ywi³   mnie  do  duchowego  ¿ycia.  Dziêki  ³asce  Bo¿ej  rozumia³am 
moc  mych  cierpieñ,  za  pomoc¹ których Ojciec Przedwieczny wezwa³ mnie imiennie do Siebie,
aby   urzeczywistniæ  Dzie³o  Swe,   tak¿e  w  tym  b³ogos³awionym  “ szczeciñskim  wiêzieniu  ” 
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zrozumia³am  równie¿,   ¿e   jestem   niewolnikiem   i   zak³adnikiem  Bo¿ym,  i  ¿e  mam  wydaæ
siebie  za  Koœció³,   tak  jak  Chrystus  wyda³  Siebie  za  rodzaj  ludzki,   aby   umys³em  Bo¿ym 
posi¹œæ  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  dlatego  te¿ w moim odwiecznym powo³aniu, gdzie 
dajê   œwiadectwo   prawdzie,   poprzez   duszê   moj¹   objawia   siê   moc   Bo¿a   i   dokona  siê 
zwyciêstwo  Pana  naszego  Jezusa  Chrystusa. 

Tylko  w  œrodowisku  wybitnie  naukowym  mo¿na  by³o opracowaæ w sposób nad wyraz
naukowy  ods³oniêcie  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  co  przecie¿  sta³o  siê  w  Chrystusie
przez  duszê  m¹,   tak¿e   w  mi³osnym   udrêczeniu  wyp³ynê³am  na  ca³y  zniewolony  œwiat  na
kontemplacyjnym   Krzy¿u   Pana   mego,   nieprzerwanie   nabywaj¹c    odwagi  w  Ukochanym,
i  dochodz¹c  w  Nim  do  poznania niepojêtych prawd Jego, które odwiecznie by³y przeznaczone 
na  duszê  m¹,   tak¿e   m¹droœci¹   najmi³osierniejszego  Kap³ana  Niebieskiego  “ u d e r z a m ” 
we  wszystkich  pseudonaukowców,  którzy  z  nad  wyraz  wielk¹  zaciek³oœci¹ próbuj¹ narzuciæ 
swój  zniewolony, patologiczny re¿im pseudonaukowy, który nie ma nic wspólnego z prawdziw¹ 
wolnoœci¹  i  mi³oœci¹  naukow¹.

K  Drogi  Biskupie  Rzymu  i  Nastêpco  Œwiêtego  Piotra  poprzez  tê charyzmatyczn¹ 
ranê  zadan¹  30  lat  temu  w³óczni¹  Serafina   na   rozkaz   pseudonaukowca   prof.  Aleksandra 
Winnickiego  zosta³am  oparta  od  razu  o  ska³ê  Pana  naszego,  tak¿e  Stwórca  od  razu da³ mi 
znaæ,   ¿e  ma  wiêksze  zamiary  w  stosunku  do  duszy  mej,    tak¿e  wszystkie  znaki  czasu  s¹ 
wzajemnie  powi¹zane i nie mo¿na rozpatrywaæ ich bez mojej krzywdy moralnej z 9. 10. 1985 r., 
która  przecie¿  jest  fundamentem  wêgielnym  mojego  odwiecznego  powo³ania,  bo ona jest na 
sta³e  odciœniêta  w  pos³aniu  mym,   które   skierowane   jest   do   ca³ego   œwiata   i  wszystkich
nastêpnych  pokoleñ.   Dziêki   temu   b³ogos³awionemu   ciêciu,  które  dokona³o  siê  za  spraw¹ 
niedouczonych  naukowców,  ale  z  mi³osierdzia Wszechw³adnego dusza moja, jako oblubienica
Jego  wesz³a  w  tajemne  poznanie  Jego,  w  niepojêt¹  wiedzê  Jego  Boskiej  Troistoœci,   która 
zawarta  jest  w  niezg³êbionych  g³êbinach  niekoñcz¹cej  siê  nieskoñczonoœci,   o   czym  wy¿ej 
wspomnia³am,  czego  efektem  jest  tak  naprawdê,  to  wraz z duchowymi listami skierowanymi 
do duchowieñstwa a¿ 30 duchowych ksi¹¿ek napisanych w Chrystusie,  które z pokor¹ i mi³oœci¹
pisa³am  w  Nim  na  Chwa³ê  Jego,  aby  ratowaæ  ca³¹  ludzkoœæ  przed Pi³atami i Herodami tego
œwiata,  którzy  promuj¹  najprzeró¿niejsze  totalitaryzmy.

Boski   Oblubieniec   jedynie   dla  dobra  duszy  mej  dopuœci³  i  dopuszcza  tak  liczne,
najprzeró¿niejsze  przeœladowania,  osch³oœci  ducha   czy   te¿   posuchy   duchowe,   abym  jako
oddana    córka   Jego   w   tych   przeciwnoœciach,   fizycznych    niedomaganiach,   poni¿eniach,
drêczeniach,   w   pokorze   Jego   wszystko   znios³a  dla  Niego  na  Chwa³ê  Jego.   Najœwiêtszy 
umacnia  mnie   w   przeciwnoœciach   i   przez   to   b³ogos³awione   umocnienie   uczyni³    mnie 
zdoln¹  do  mojej  nadprzyrodzonej  misji,   któr¹  odwiecznie  przeznaczy³  na  duszê  m¹,  tak¿e 
nie  przera¿a  mnie  wielkoœæ  Dzie³a  Jego,   bo  zosta³am  odpowiednio  przygotowana  w  Nim,
dlatego te¿ wiem, ¿e dotrwam w tym Dziele Jego do koñca swoich ziemskich dni. Dla niezwykle 
bolesnej  mêki  i  œmierci  Syna  Bo¿ego,  Jezusa  Chrystusa  wyniszczam i spalam siê,  aby dusza 
moja  mog³a  osi¹gn¹æ  jak  najwiêksz¹  doskona³oœæ  w  Panu  swym,  bo  jedynie  w  doskona³ej 
mi³oœci  mo¿na  zrealizowaæ  odwieczne  zamiary  Najœwiêtszego  i  posi¹œæ  wieczyste  Niebo.    



- 10 -

Kto  kocha  Boga,  nie  wstydzi  siê  przed  œwiatem  dzie³,  jakie  czyni  dla Niego ani ich 
nie  zapiera  siê,  choæby  ca³y  œwiat  mia³  go  potêpiæ.  I  s³usznie,  kto  bowiem  wstydzi³by  siê 
przed   ludŸmi   wyznaæ   Syna  Bo¿ego  i  wypar³  siê  dzie³  dla  Niego  spe³nionych,  tego  i  On 
zaprze siê przed Ojcem Swoim,  o  czym to mówi Œwiêty £ukasz w Ewangelii.  Mocna mêstwem 
Aposto³ów,   Mêczenników,  Wyznawców   za   spraw¹   Boskiego  Oblubieñca  za  przemo¿nym 
wstawiennictwem  Ró¿y  Duchowej,  Maryi  w  wewnêtrznej  dyscyplinie aktywnie wspó³pracujê 
z  ³ask¹  Jej  Syna,  który  moc¹,  potêg¹  i  si³¹  mi³oœci  Swej  kieruje  mnie  wed³ug  woli  Swej, 
tak¿e  o  nic  siê  nie  troszczê,  jedynie  tylko  z  Niepokalan¹  wchodzê   w   niepojête  tajemnice 
Umi³owanego,  który  przecie¿  jest  pe³en  ³aski  i  prawdy  ( J 1, 14 ).

Jako  Aposto³ka  Jezusa  Chrystusa  kocham  pisanie  w  Imiê  Jego, poprzez które pragnê 
zaraziæ  wszystkich  charyzm¹  mi³oœci  Pana  naszego,   aby  poprzez  mi³oœæ  wszyscy  wyzwoli 
siê  z  nienawiœci  i  w  duchu  Ewangelii  Chrzeœcijañskiej  zakoñczyli  swoje przemijaj¹ce ¿ycie, 
które  jest  wstêpem  do  wiecznej  szczêœliwoœci.  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  Niepokalanej  w  Panu  naszym jestem mistyczk¹ oraz teologiem samoukiem, 
ale   ja   mam  byæ   nie   mistykiem,  nie  teologiem,   ale  przede  wszystkim  oddan¹  katoliczk¹,
abym  poprzez  dojrza³¹  wiarê,  dziêki  naszemu  uczestnictwu  w  Eucharystii,   w   której  Duch 
o¿ywia   nas   i   przemienia   w   Cia³o  Chrystusa,  jak  najgodniej  pracowa³a  na  Chwa³ê  Bo¿¹ 
( W.  Œwierzawski ).   W   Boskim   Oblubieñcu   zosta³am   powo³ana  do  ¿ycia  monastycznego 
w  stanie  œwieckim,   które   osi¹ga  siê  poprzez  3  powo³ania:   powo³anie   do   p o k u t y   jak 
£azarz,  powo³anie   do   c z y n n e j   p r a c y  ( przede  wszystkim  troska  o  dusze )  jak Marta 
oraz   powo³anie   do   k o n t e m p l a c j i   jak   Maryja,  i  po³¹czenie  tych  3 - ech  postaw,   to 
jedyna  i  najpewniejsza  gwarancja  œwiadczenia nieskoñczonego mi³osierdzia Bo¿ego  (Thomas
Merton),  tak¿e  dziêki  zwyciêskiej  mocy  Pasterza  Niebieskiego  konsekwentnie i z wiernoœci¹ 
kontynuujê  zlecon¹  mi  misjê  na  trudnej  i  zarazem mi³osnej drodze œwiêtoœci, która jest drog¹ 
nawrócenia  i  mi³oœci  do  Oblubieñca  Niebieskiego,  i  wspierana  ³ask¹  Pana  naszego  w ca³ej 
pe³ni  poœwiêci³am  wszystkie  swoje  si³y  dla  ratowania  Koœcio³a  Jego. 

 Ca³a   moja   nadprzyrodzona  misja  odbywa  siê  poprzez  pokój  ¿ycia  monastycznego, 
który  jest  pokojem  zmartwychwsta³ego  Chrystusa,  dlatego  te¿  umartwiam  w³asn¹  wolê, aby 
móc    dojrzeæ   duchowo   do   odwiecznego   powo³ania   Bo¿ego   i   dojœæ   poprzez   modlitwê
kontemplacyjn¹  do  zjednoczenia z Bogiem.  Nieprzerwanie  zamykam siê w twierdzy duchowej
i  w  modlitwie  skupienia  kontemplujê  Zbawiciela,  który zawsze ¿¹da jedynie czegoœ dobrego, 
a  czasem  ¿¹da  ofiary  z  ¿ycia,  tak  jak  w  moim wypadku, ¿e w ca³ej pe³ni poœwiêci³am swoje 
marne  ¿ycie  na  poznanie  i  przekazanie  œwiatu  nie  tylko  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,
ale   równie¿   r¹bka   tajemnic   niepojêtego   duchowego   œwiata,   które  zaczyna  siê  z  chwil¹ 
przekroczenia  progu  œmiertelnego  przez  wszystkie  dusze,  co  mo¿e nast¹piæ jedynie w czystej 
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mi³oœci  w  Bogu  i  to  jedynie  przez  sam¹  duszê  bez  jej  pow³oki  cielesnej,   co  wszystko  to 
przekazywa³am  w  Panu  naszym  na  podstawie prze¿yæ duszy  mej, która tak czêsto opuszcza³a
i   opuszcza   w   Umi³owanym   cia³o   podczas   snu.  Duchowe  Dzie³o  Nieœmiertelnego,  które
z  pe³nym  oddaniem  prowadzê  w  Nim,  to  przeogromna,  nadprzyrodzona os³oda na wszystkie 
moje  przemijaj¹ce  przykroœci  ziemskiej  pielgrzymki,  i  dziêki tej nadprzyrodzonej misji dusza 
moja  jako  wybrana  z  wielu powo³anych ma zapewnione swoje obcowanie z transcendentalnym 
Trójjedynym  Bogiem  w  Niebiosach  pod  warunkiem,  ¿e  bêdzie  pozbawiona  grzechu.

Wiedza   naturalna   s³u¿¹ca   jako   narzêdzie  poznania  tajemnic  Bo¿ych  pozwoli³a  mi
wznieœæ   siê   do   g³êbokiej   tajemnej   m¹droœci   Bo¿ej  w  Chrystusie,   dlatego   te¿   u¿ywam 
rozumu  w  s³u¿bie  wiary,  aby  kierowaæ  ka¿de  dzia³anie  i  pragnienie  naszego  cia³a  i  duszy 
ku  Bogu,  i  Chwale  Jego  ( T. Merton ).   Ojciec  Niebieski   z   ka¿dym   dniem  coraz  bardziej 
przysposabia  mój  umys³  do  zrozumienia  Boskich  tajemnic  Swych,    tak¿e   otrzymujê  wiele 
œwiat³a  od  Niego  i  idê  za  Nim,  gdzie  nie  ma  ¿adnych przeszkód, i duch mój idzie z odwag¹ 
mi³oœci  i  wznosi  siê  ponad  prawa  natury.

Dziêki   nieskoñczonej   wszechmocnej   mi³oœci   Mistrza  Niebieskiego  trwam  w  Nim, 
a  On  we  mnie, abym mog³a w pe³ni czasów przynieœæ owoc obfity w Nim  (J 15, 5), w zwi¹zku 
z  czym  sta³am  siê  znakiem  dzia³aj¹cego  Pana naszego, który czyni najdoskonalsze posuniêcia 
w  duchowym  Dziele  Swym,  które prowadzê w Nim, co oczywiœcie jest nadzwyczajnym darem 
mi³oœci  Jego.   Nadprzyrodzona  misja  ma  jest  wyj¹tkowo  czytelnym  i  wymownym  znakiem
dla   wspó³czesnego,   zdemoralizowanego   œwiata,   który   nie  tylko  prze¿ywa  g³êboki  kryzys
wartoœci,   ale   równie¿   wypiera   Ojca   Niebieskiego   z   sumieñ,  jak  i  z  ¿ycia  spo³ecznego. 
W  tajemnicy  prawdy i mi³oœci Najœwiêtszego poprzez rozleg³y ocean dziejów wesz³am w Boski 
Ocean,  który  znajduje  siê  w  niegasn¹cym  œwietle  Niebios,  tak¿e  w  radoœci  i wolnoœci Pana 
naszego  w  ¿arliwej  kontemplacji  otworzy³am siê na przysz³oœæ,  aby  poprzez misjê sw¹ ocaliæ 
wiele  owiec  Pasterza  Niebieskiego,  który  da³  mi  dar  wytrwa³oœci  w  Dziele  Swym.

 Z  woli  Bo¿ej  przesz³am  ze  œmierci  do  ¿ycia  nowego  w  Bogu,  które rozpoczyna siê 
w  nas  na  chrzcie  ( 1 J  3,  14 )   i   prowadzi  do  zmartwychwsta³ego  Jezusa  Chrystusa,  który 
jest  drog¹  do  Ojca  Swego  ( J 14, 6 ),  i  który  prowadzi  duszê  m¹  do  wnêtrza  ¿ycia Swego, 
aby   w   wiecznej   OjczyŸnie    mog³a    ona    nadprzyrodzon¹   mi³oœci¹   kontemplowaæ   Jego.
Prawdziwe  œwiat³o  nadprzyrodzonej  rzeczywistoœci  prowadzi  mnie  do celu, i w nocy ciemnej 
w  œwietle  Bo¿ym  odczuwam  dotkniêcia  oczyszczaj¹cej  i  od¿ywiaj¹cej wody oraz woñ olejku 
œwiêtego,    gdzie    poprzez   cierpienia   i   pokutê   umys³em   Bo¿ym   pojmujê   prawdy   Bo¿e 
odwiecznie  przeznaczone  na  duszê  m¹.

Mistyczna  Ró¿a  Niebios  pe³na  ³aski,  promieniuj¹ca  œwiat³em  jaœniej¹cym  od S³oñca, 
z  cierniow¹  koron¹,   w   p³aszczu  niebiañskim  wnosi  do  duszy  mej  pokój,  radoœæ  i  mi³oœæ, 
tak¿e  idê  z  Ni¹   do  �ród³a  Wszelkiej  M¹droœci,  aby  dusza  moja  mog³a  przekroczyæ  wrota 
Królestwa  Niebieskiego,  gdzie  Stwórca  czeka  na  ni¹.  Odrodzi³am siê  w  Chrystusie i z Nim, 
przez   Niego  i  w  Nim  dzia³am,   aby   by³a   jedna   owczarnia   i   Jeden  Pasterz  ( J  10,  16 ), 
dlatego  te¿  wszystko  staram siê  znosiæ  w  cichoœci,  i  bez  skarg  idê  do  niedoœcignionej i do 
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doœwiadczonej  wiedzy  o  Bogu   za   najwiêkszym  i  najpewniejszym  ze  wszystkich  teologów 
mistycznych,  tj.  za  Œwiêtym  Janem  od  Krzy¿a,  który jest moim umi³owanym przewodnikiem
duchowym.   Œwiêty   Jan    Pawe³    II - gi   mia³  tego  samego  przewodnika  duchowego  co  ja, 
tak¿e   dusza   jego   rozumie   duszê   moj¹,  bo  skoñczyliœmy  ten  sam  Uniwersytet  Duchowy, 
tylko  on  by³  o  wiele  lepszym  studentem  ode  mnie,   bo  zosta³  Papie¿em,  a  poza  tym  jego 
Encyklika  “ W i a r a   i   r o z u m ”  ( Fides  et  Ratio )  wydana  w  1998 roku  jest  wspania³ym 
dzie³em  dla  duszy  mej,  tak  jakby  specjalnie  zosta³a  napisana  dla  mnie.

Stwórca   odwiecznie   sprawi³    poza    Sob¹    zale¿ne    i    pochodne    akty    istnienia,
zapocz¹tkowuj¹ce    byt    stworzony,    i     Swoj¹     identyfikacjê     nadprzyrodzonych     rzeczy
wyprowadza  z  rozpoznawalnych  skutków  stworzeñ,   tak¿e  z  woli  Bo¿ej  zmierzam  do  aktu 
Bytu,   który   istnieje   samoistnie   i   jest   pe³n¹   istot¹   bytu   nazwanego   s u b s y s t e n c j ¹ 
w  ujêciu  którego  jednoœæ  i  realnoœæ  jest  nierozerwalnie  zwi¹zane  z  przyrodzonym  œwiatem 
( Mieczys³aw  Gogacz ).

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

Dusza  ma   zasmakowa³a   w   rozkosznych  s³odyczach  Bo¿ych  i  niewyra¿alnie  têskni 
za  przes³odk¹  wiecznoœci¹,  gdzie  bez  trudu  mo¿e  przemieszczaæ  siê  w  Bogu w niepojêtych 
sferach  Jego,  a  przede  wszystkim w mi³osnych promieniach Jego kontempluje ona Jego twarz¹ 
w  Twarz.  Na  obecnym  etapie  mojej  mistycznej  drogi   dusza  ma  jest  nad  wyraz  rozpalona
najwiêkszym  ¿arem  mi³oœci  Bo¿ej  i  pragnê³aby  ten  niepojêty,   nadziemny   p³omieñ  przelaæ
na  ca³y  œwiat,   aby   wszystkie   dusze   rozpaliæ   do   Trójjedynego  Boga,   który   przemieni³
duszê  m¹  w  Siebie,   aby   œwiadczy³a  ona  o  niepojêtej  mi³oœci  Jego  dla  ca³ego  grzesznego 
ludu  Jego.   Duch   Œwiêty   mojego   najukochañszego   Oblubieñca  Niebieskiego  ogarn¹³  ca³¹
duszê  m¹,  ¿e  ona  p³onie  niepojêt¹  mi³oœci¹  Ukochanego  Swego,  który  zanurzy³ j¹ w Sobie, 
aby  odrobinê  zakosztowa³a  ona  Boskoœci  Jego.  

Gdyby  Trójjedyny  Bóg  nie  oœwieci³  duszy  mej  œwiat³em  Swym,  to by ona wiecznie 
przebywa³a  w  mrokach,  i  kiedy  ona  jest  w  ciele,   to  czasami  zdarza  siê,   ¿e  tak  j¹  œwiat, 
diabe³  i  zmys³y  cia³a  przygniataj¹,  ¿e  ona  przebywa w przeokropnych mrokach,  gdzie wokó³ 
nie  ma  ¿adnego  œwiat³a  Bo¿ego,   ale   skoro  dusza  ma  opuszcza  cia³o  w  Bogu,  to  ona  ju¿ 
jest  najwiêksz¹  i  najdrogocenniejsz¹  œwiat³oœci¹  Bo¿¹,  i  nawet jak lewituje ona w Chrystusie 
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w  przeb³ogich  ciemnych  nocach,  to  one  s¹  tak  ciep³e  i  mi³osne,  ¿e im d³u¿ej ona przebywa 
w  tych  nadprzyrodzonych  ciemnoœciach,  to  ona  widzi coraz lepiej, tak¿e przychodzi moment, 
¿e  ona  widzi  wszystko  Samym  Bogiem.

Wszechpotê¿na   M¹droœæ   Bo¿a  wprowadzi³a  duszê  m¹  w  niepojête  sfery  Swe,   aby 
ona   odrobinê   zaœwiadczy³a  o  niewyra¿alnej  piêknoœci  mistycznych  komnat  Bo¿ych,   które 
ods³oniête  s¹  jedynie dla zbawionych dusz.  Powiew  mi³oœci  Bo¿ej  nad  wyraz orzeŸwia duszê 
m¹  nie  tylko  po  przekroczeniu  progu  œmiertelnoœci,   kiedy   we   œnie  na  okres  tymczasowy 
opuszcza  ona  w  Bogu  cia³o,   ale   równie¿   kiedy   ona   jest   i   w   cielesnym   wiêzieniu,  bo 
kiedy  jest  ona  w  ekstatycznym  stanie,  to  zawsze  z  woli Boga rozpalona jest ogniem mi³oœci 
Umi³owanego,  który  w  tym  czasie  wlewa  jej  niepojête ³aski Swe. Dusza ma wszystko zniesie 
dla  Oblubieñca  Swego,  bo  ona  dok³adnie  wie,  co  dzieje siê  za  zas³on¹  progu œmiertelnego, 
tak¿e  ona  przetrzyma  najgorsze  katusze  dla  przysz³ej  szczêœliwoœci,   gdzie  bêdzie  wiecznie 
przebywaæ  z  najukochañszym  Nauczycielem  Niebieskim,  który  w  niepojêtej  OjczyŸnie Swej 
przyoblecze  j¹  mi³oœci¹,  wiedz¹  i  chwa³¹  Sw¹.

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  Boskiemu  Nauczycielowi,   który   ma   w³asny  sposób  zrealizowania  Dzie³a  Swego,  które
prowadzê   w   najciemniejszej   nocy  wiary,  i  nie  moja  w  tym  rzecz  jak  zakoñczy  siê  moja
nadprzyrodzona  misja.   Marnoœæ  nad  marnoœciami  ogarnia  mnie  ze  wszystkich  stron,  która 
niezmiernie  przyt³acza  i  przera¿a  mnie,   ale  nape³niona  wewnêtrznie  nieskoñczon¹  mi³oœci¹ 
Bo¿¹,  która  nie  mo¿e  byæ  ugaszona  przez  wody  tego  œwiata,  dbam  oto,  aby moje ¿ycie nie 
rozbi³o  siê  o  �ród³o  Wody  ¯ywej.  

D r o g i   O j c z e,  rozbawiony  i  zadowolony  z  chwilowych  uciech  zdemoralizowany 
œwiat  tonie  w  niesamowitych  grzechach,  i  ja  jako  córka  Trójjedynego  Boga  poprzez swoje 
mistyczne  ksi¹¿ki  pragnê  beztroskiemu i lekkomyœlnemu œwiatu daæ œwiadectwo prawdziwoœci
duchowego œwiata,  które  zaczyna  siê  za  zas³on¹ progu œmiertelnego, aby grzesznicy odwrócili 
siê  od  przyziemnych  uciech,  po¿¹dañ, ... ,  które  prowadz¹  ich  dusze do wiecznej, diabelskiej
otch³ani.   Zirytowany,   rozdra¿niony,   og³upia³y   i   niezadowolony   œwat   szuka  zadowolenia 
w  najprzeró¿niejszych  sektach,  spaczonych  religiach,  zaspokojeniu  potrzeb  zwierzêcych, ... , 
tak¿e  promotorzy  z³a  bez  ¿adnego  zawstydzenia  propaguj¹  zmieszane  z  b³otem   “ ziemskie
dobrodziejstwa ”,  które  wed³ug  nich  s¹  odskoczni¹  od  doczesnej  nudy. Wiele owiec Bo¿ych 
w  wielkim  roztrzêsieniu  i  nieufnoœci  ¿yje  na  tym  ziemskim  padole, gdzie ekipa “ wielkich ”
rz¹dz¹cych  trzyma  ich  w  zastraszeniu,  bo  przecie¿  oni  jako  wegetuj¹cy  ca³e ¿ycie w fa³szu,
bezprawiu  i  samowoli  pogardzaj¹  biednymi,  schorowanymi  i  nic  nie znacz¹cymi ludŸmi, bo 
oni s¹ dla nich ni¿ej urodzeni,  tak¿e jest to dla nich zbyteczna rezerwa dla której nie maj¹ czasu.

W   tym   zdemoralizowanym   œwiecie,  w  którym  dosz³o ju¿ do tego, ¿e nast¹pi³a niska 
jakoœæ   wiary   i   nie  mo¿na  mówiæ  te¿  o  chrzeœcijañstwie  w   sposób  g³êboki,  który  oparty 
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jest  o  naukê  Pana  naszego,  potrzebna  jest  wielka  rewolucja  i  to  wielka  rewolucja  mi³oœci, 
która  oparta  jest  o  ska³ê  Chrystusa, ale jak widaæ nie ma kompletnie ¿adnych oznak chocia¿by 
na  rozpoczêcie  tej  tak  wskazanej  rewolucji  mi³oœci,   dlatego   te¿   Boski  Mistrz  zsy³a  moje 
mistyczne  ksi¹¿ki,    które   s¹  “  mistycznymi   bombami  ”,  aby    obudziæ    i    zawróciæ   ca³y 
zdemoralizowany  œwiat  z  potêpieñczej  drogi.  S¹   one   wielk¹   odtrutk¹   dla   zdegradowanej 
ludzkoœci,   która  zmierza  ku  upadkowi,  i  poprzez  zapoznanie  siê  z  nimi owce Bo¿e pojm¹,
¿e  mo¿na  ¿yæ  w  gêstwinie  duchowej  doskona³oœci  nawet  wœród  czyœæca czy te¿ ziemskiego 
piek³a.

Zjednoczona  w  Duchu  Œwiêtym  wo³am  do   Ojca   Niebieskiego  o  jak  najgodniejsze
wytrwanie   w   moim   odwiecznym   powo³aniu,   które   zmierza   do   odnowienia   oblicza  tej
grzesznej  ziemi.  B³ogos³awiony  Stwórca  w  Swojej  nieskoñczonej  mi³oœci  udziela duszy mej
tak  wiele  niepojêtych  ³ask,  aby  ona  nigdy  nie  zw¹tpi³a  w  pomoc  Jego,  i  aby  dzielna  by³a 
w  przekazywaniu  tajemnic  Jego  do  pamiêci mej, dlatego te¿ w swoich mistycznych ksi¹¿kach 
z  uleg³oœci¹  Bo¿¹   wytrwale   przekazujê   wszystkie   natchnienia  Ducha  Œwiêtego  po³¹czone 
z  moimi  duchowymi  ³askami  i  z  wa¿niejszymi  krzy¿ami  dnia  codziennego.

¯yjê  tylko  dla  Jezusa,  tak¿e  w  pos³uszeñstwie  i  pokorze  s³u¿ê  tylko  Jemu,   dlatego 
te¿  coraz  wiêcej  czasu  poœwiêcam  dla  ¿ycia  wiecznego,  a  poprzez  dar  mi³oœci Bo¿ej, który 
daje   mi   si³ê  samego  Oblubieñca  Niebieskiego  kontynuujê  œwiêt¹  wolê  Pana  swego,  który 
w   sposób   niewypowiedzialny    ubogaci³    nam    szar¹   codziennoœæ   doczesnego   ¿ycia,   bo 
spo¿ywaj¹c    eucharystyczny   pokarm   Jego   i   ¿yj¹c   wed³ug   praw   Jego   mamy   niewielk¹ 
namiastkê  Przedsionka  Nieba.

Nowe  nabytki  ateistycznej  agresji   nie  zastrasz¹  duszy  mej  w  drodze  krzy¿owej,  bo 
po  pierwsze  nie  by³abym  sob¹,   a   po   drugie  nikt  nie  z³amie  i  nie  zniechêci  mnie,  nawet 
za  wszelk¹  cenê  w  rozumieniu  ludzkim,  bo  ja  nie  podlegam  prawom ludzkim lecz prawom 
Bo¿ym,  tak¿e  przyobleczona  w  zbrojê  Chrystusow¹  w  blasku  odkupienia  i  zbawienia  Pana 
swego   pokonam   wszystkie   katastrofalne   urzêdy  i  nieprawe  owce  Bo¿e,   które  na  potêgê 
staczaj¹  narody  w  diabelsk¹  przepaœæ.  W   mojej   nadprzyrodzonej   misji   sterowana   jestem 
moc¹  Bo¿¹,   dlatego   te¿   nikt   nie   zabije   mojej   osobowoœci,  któr¹  posiad³am  w  idealnej 
wolnoœci  Bo¿ej  i  wiem,  ¿e  zwyciê¿ê  w  Bogu,  tak¿e  starczy  mi  si³,   aby  dokoñczyæ  swoje 
odwieczne  powo³anie,   które   w   du¿ym   stopniu  obali  k³amstwa  cynicznych  wrogów  Boga 
i  uzdrowi  zagubione  owce.

Dla  ukochanego  Oblubieñca  Niebieskiego mego, w którym dusza ma jest niewymownie 
zakochana  nie  poddam  siê  przemijaj¹cym  szatañskim  mocom, i z mi³oœci do Nieskoñczonego 
zakoñczê   ziemskie   pielgrzymowanie  w  Nim,   aby   po   mojej   œmierci   skruszyæ   serca  jak 
najwiêkszej  rzeszy  faryzeuszy,  bo  przecie¿  dopóki  ich  dusze  daj¹  ¿ycie cia³u, to jeszcze jest 
szansa  na  nawrócenie  ich  na  drogê  œwiêtoœci,  która  prowadzi  do  wiecznej  szczêœliwoœci.

Duchowe   Dzie³o   Niebios,    które    prowadzê    za   wstawiennictwem   Arki   Nowego 
Przymierza,   Maryi   w   Panu   naszym   nikt   nie   zamknie  w  pewne  schematy  w  widzialnej 
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przestrzeni  i  w  czasie,  bo  po  prostu  ono  nie  podlega  ¿adnym  strukturom  ani  te¿  ob³udnej 
poprawnoœci  politycznej  w  tym  zniewolonym  œwiecie, w którym od zarania dziejów mi³oœnicy 
szatana  wy¿ywaj¹  siê  w  ludzkiej  krwi,   gdzie   w  obecnych  czasach  te  przera¿aj¹ce  rytua³y
z   ofiar   ludzkich   przesz³y   na   rytua³y   mordowania   nienarodzonych,   niechcianych  dzieci. 
W   tych   dramatycznych   czasach   Koœcio³a   Pana   naszego,    który   prze¿ywa   dramatyczne,
agonalne  chwile  w  tej  ziemskiej  cywilizacji  tortur,  k³amstwa  i  œmierci  powo³a³ Umi³owany
misjê  m¹,   która   jest  dobrze  udokumentowana  w  mych  mistycznych  ksi¹¿kach  i  trochê  na
mej  stronie  internetowej, tak¿e zak³amane media z kartelu libertyñsko - lewicowego czyli media
mêtnego  nurtu,   jak  to  trafnie  okreœli³  ojciec  Tadeusz  Rydzyk,  bêd¹  bezradne,   bo  przecie¿
najlepiej   wyspecjalizowa³y  siê  one  w  podawaniu  faktów  na  zamówienie,   wielokrotnie   te¿
przecz¹   prawdzie,   i   na   tej   ob³udzie   pragn¹   wychowaæ   ca³y   œwiat,   aby   tarza³   siê  on
w  diabelskim  pyle  i  brudzie. 

Dzie³o  duchowe  Pana  mego,  które  prowadzê  w  Nim  i  przez  Niego  obroniê  w Nim
na  Chwa³ê  Jego,  bo  nawet  po  œmierci  mej,  gdy  nie  bêdê  ju¿  mia³a  g³osu,  ani te¿ nie bêdê 
mog³a  w  ¿aden  sposób  broniæ  siê,   to   i   tak   wszystko   zawarte  jest  w  moich  duchowych 
ksi¹¿kach,  tak¿e  fa³szywi  medialni propagatorzy wykazuj¹cy siê brakiem wiedzy i kompetencji 
w  sprawach  duchowych  w  swoich  ob³udnych  strzêpowych tekstach nie bêd¹ w stanie powaliæ 
i   zniszczyæ   mojej   nadprzyrodzonej   misji,   nad   któr¹   przecie¿  nieprzerwanie  czuwa  nasz 
najukochañszy  Zbawiciel,  który  tak  bardzo  odrzucany  jest  przez  faryzeuszy  Jego.

D r o g a   E m i n e n c j o,   podsumowuj¹c   obecn¹   wysy³kê,   która   zosta³a  napisana
w  formie  publikacji  na  30 - lecie  mej  krzywdy  moralnej  z  9. 10. 1985 r.   czyli   fundamentu 
wêgielnego  mej  nadprzyrodzonej  misji  pragnê  jeszcze raz zaznaczyæ, ¿e z woli Najœwiêtszego 
wzbogacona  darami  Ducha  Œwiêtego  pod przewodnictwem Mistrzyni ¿ycia duchowego, Maryi 
podjê³am  wezwanie  obecnych  czasów,  w  których to Koœció³ Kap³ana Niebieskiego znalaz³ siê 
w  dramatycznej  agonii,   a   poniewa¿   moc¹   Ducha   Œwiêtego   jestem  silna  i  zdecydowana,
dlatego  te¿  otworzy³am  siê  na  misjê  sw¹  w  Ukochanym,   w   którym   jestem   w   g³êbokiej 
komunii.   Z  wielkiej  mi³oœci  do  Nieœmiertelnego  poœwiêci³am  siê  Jemu  dla  ratowania  dusz 
ludzkich   w   ca³ym  zdemoralizowanym  œwiecie,   dlatego  te¿  wierzê  g³êboko,  ¿e  w  obecnej
dobie czasów,  kiedy  ju¿  naprawdê  wype³ni³a  siê  pe³nia czasów na moje odwieczne powo³anie 
bêdzie  wszczêty  proces  badawczy  jego w  Kongregacji  Nauki  Wiary  w  Watykanie,   i  takiej 
te¿  odpowiedzi  oczekujê  od  Waszej  Œwiêtobliwoœci.
 

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  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  kard.  Gerharda  Ludwiga  Müllera  oraz 
czytelny zestaw dokumentacji Dzie³a Bo¿ego, które sk³ada siê z 36-ciu folderów, które zawieraj¹ 
456  podfolderów  na  4324  strony,  o  ³¹cznej  zawartoœci 100 MB, i gdy tylko otrzymam dowód
nadania wysy³ki do Watykanu,  to  wszystkie  te  wiadomoœci  znajd¹  siê  równie¿ na mej stronie
internetowej,  która  przekroczy³a  ju¿  244 000  odwiedzin.    

     Szczêœæ  Bo¿e !
                          Anna  Aniela  Flak
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