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Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !  
Droga   Eminencjo,   jestem   pokorn¹   s³ug¹   Pana   naszego   Jezusa  Chrystusa  i  jako 

nieudolna  œwiecka  teolog  duchowoœci  mistycznej  pod¹¿am  do  nadziemnego ¿ycia, do rzeczy
niewidzialnych  i  niepojêtych,  które  zawarte  s¹  w  niepojêtym  Trójjedynym Bogu, w zwi¹zku
z  czym  za  nic  mam  “ olewanie ”  duchowych  przesy³ek  przez  Wasz¹  Eminencjê  w  sprawie
nadprzyrodzonej  misji  mej, bo ja zawierzy³am jedynie Boskiemu Oblubieñcowi, który wyraŸnie 
powiedzia³  duszy  mej:  ¡  córko  Moja,  zaufaj  Mi ¢,   wiêc   ja   jako   córka   Jego   ufam   Mu 
w  ca³ej  pe³ni,  i  wiem,   ¿e   skoro   pos³a³   mnie   na   splamion¹  grzechem  ziemiê,  to  po  to, 
aby  œwiat  uwierzy³  Mu.   Nie   moja   w   tym   sprawa  jakie  jeszcze  ³aski,  do  których  to  te¿
zaliczaj¹   siê   znaki   czasu   bêdzie   zsy³a³   Mistrz   Niebieski   na   mojej   mistycznej  drodze, 
aby  nie  tylko  duchowni,   ale   ca³a   ludzkoœæ   uwierzy³a   w   moje  nadprzyrodzone  pos³anie. 
Mam  iœæ  jak  œlepiec  w  ciemnej  nocy  wiary  i  trzymaæ  siê  kurczowo Kap³ana  Niebieskiego,
który  zaprowadzi  duszê  m¹  nie  tylko  do  wype³nienia ca³kowitej woli Jego, co jest poœrednim
celem,  ale  równie¿  do  bezpoœredniego  celu,  to  jest  do  zbawienia  wiecznego.

Duchowe  Dzie³o  Kap³ana  Niebieskiego,  które  prowadzê  w Nim jest Dzie³em Boskim, 
bo  przecie¿  Umi³owany  prowadzi  je  Sam,  a  ja  jedynie  wykonujê  polecenia  Jego,  tak¿e nie 
mogê  byæ  bierna  na  tê  bezduszn¹  i  niekatolick¹  ciszê  ze Stolicy Piotrowej na moje dosy³ane 
i  kosztowne  duchowe  przesy³ki,  bo  moim obowi¹zkiem jest dope³niæ Przedwieczny Plan Ojca 
Niebieskiego,  który   przekazujê   pod   k¹tem   wiecznoœci,  aby  wszystkie  dusze  pobudziæ  do 
wznios³ej,  wiecznej  œwiat³oœci  Chrystusa,  do  g³êbszego  ¿ycia  w  Chrystusie,  który kocha nas 
wszystkich  niepojêt¹,  niebiañsk¹  mi³oœci¹  Sw¹. 

Poprzez  tajemnicê  Wcielonego  S³owa  dusza  ma   wesz³a  w najwznioœlejsze mistyczne 
poznanie  tajemnic  wiekuistego  œwiata   i   nie  mo¿e  wprost  nadziêkowaæ  siê  Umi³owanemu, 
¿e  zjednoczona  razem  z  Nim  wesz³a  ona  poza  pojêcia rozumowe wszystkich œmiertelników. 
Kiedy   we   œnie   dusza   ma  opuœci  w  Boskim  Odkupicielu  czasoprzestrzeñ,  to  ona  zawsze 
znajduje  siê  w   mistycznej   kontemplacji,  i  oœwiecona  m¹droœci¹  Chrystusa mi³uje i poznaje 
Go  w  rozkosznej  gêstwinie  m¹droœci  Jego.  Mimo,  ¿e  jestem  jedynie  karmelitank¹ z ducha, 
ale  widaæ  dok³adnie  z  mojej drogi duchowej, ¿e Duch Œwiêty pog³êbia moje ¿ycie wewnêtrzne 
w  najczystszej  i  najg³êbszej  mi³oœci  Bo¿ej,  aby  dusza  ma  w  tej  czystej, nieskalanej mi³oœci 
Niebios  przebóstwiona  na  wzór  Chrystusa  mog³a  wejœæ  w  tajemnice  Bo¿e, które przerastaj¹ 
naturaln¹  rzeczywistoœæ.

Poznaæ  nadprzyrodzone  tajemnice  Kap³ana  Niebieskiego,  to  mo¿e  jedynie  tylko taka 
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dusza,  która  jest  zjednoczona  z  Nim,  i  oczyszczona  przez  Œwiêt¹  Krew  Jego, która sp³ywa 
bez  ustanku  w  Œwiêtej  Ofierze,  bo  wiadomo,  ¿e ¡ kto  ³¹czy siê z Panem,  jest z Nim jednym 
Duchem  ¢  ( 1 Kor  6,  17 ),   tak¿e   za  spraw¹  Ducha   Œwiêtego  ¿yj¹c  dogmatem  Wcielenia, 
Odkupienia,  Eucharystii  i  Trójcy  Œwiêtej  ( Matka  Marcelina  Darowska )   ¿yjê  jak  Chrystus 
i  myœlê  jak  Chrystus,  przez  ca³y  czas  pod¹¿aj¹c  drogami  prawdy  Bo¿ej za spraw¹ Stwórcy.

S z a n o w n a    E m i n e n c j o,   rozum   i   w³adze   nie  s¹  w  stanie  poznaæ  tajemnic
Bo¿ych,  bo  s¹  zaæmione,  pozbawione  œwiat³a  Bo¿ego,  a  si³y  s¹  unieruchomione  i  spêtane, 
dlatego  te¿  tutaj  trzeba  zdaæ  siê  wy³¹cznie  na  wolê  Bo¿¹  czyli  przyj¹æ ciê¿ar ofiary mi³oœci 
u  mi³osierdzia  Bo¿ego  i  iœæ  krok  w  krok  za  proroczym  duchem  Karmelu oraz uczestniczyæ 
w  Eucharystii,  dziêki  której  otwieraj¹  siê  oczy  na  œwiat  zmartwychwsta³ego Chrystusa, ¡ bo 
Ona  jest  ofiar¹  Chrystusa  i  nasz¹   ofiar¹  Krzy¿ow¹,  i  Ona oczyszcza cz³owieka wierz¹cego, 
przemienia widzenie wed³ug cia³a ¢ (Rz 8, 13 ; W. Œwierzawski), tak¿e duchowe dzie³o Niebios, 
które  za  wstawiennictwem  Niepokalanej  prowadzê w Chrystusie jest wielkim dzie³em mi³oœci, 
i  odwiecznie  by³o  przeznaczone  tylko  i  wy³¹cznie dla duszy, która ¿y³aby mi³oœci¹ i jednoœci¹ 
bratersk¹  w  Boskim  Odkupicielu.

Tajemnic   Królestwa   Niebieskiego   nigdy   nie  poznaje  siê  w  zgie³ku  i   zamieszaniu 
czynnego   ¿ycia,   bo   jest  to  powo³anie  karmelitañskie,  które  jest  zarówno  kontemplacyjne, 
jak  i  apostolskie,   i  tylko  w  Bogu  nale¿y  pok³adaæ  ca³¹  nadziejê  i  ³¹czyæ  siê  z  woli  Jego 
z  Ojcem  Niebieskim,  aby  byæ  z  Nim  jednym Duchem (1 Kor 6, 17), tak¿e aby poznaæ Boskie 
tajemnice,  to  wiadomo,  ¿e  trzeba  ¿yæ  samotnie  i  w  milczeniu z Bogiem,  aby móc otrzymaæ 
dar   rozeznawania   spraw   Bo¿ych,   i   odpowiednio   je   przekazywaæ  w  ubóstwie,  czystoœci 
i   pos³uszeñstwie,   bo   œwiadectwo   to   ma   byæ   czyste   i   nie  mo¿e  byæ  mowy  o  ¿adnych 
kompromisach.

Jako  karmelitanka  wewnêtrzna jestem powo³ana do modlitwy i kontemplacji, i nie mogê 
byæ  czymœ  innym  poch³oniêta,   bo   wszystko   powoduje   rozproszenie,  i  wówczas  staje  siê 
niemo¿liwe  zjednoczenie  z  Bogiem,   jak  i  niemo¿liwe  poznanie  niepojêtych  tajemnic  Jego. 
Za   poœrednictwem   Mamy  Niebieskiej  zbli¿am  siê  do  czystej  i  nieska¿onej  wizji  tajemnic
Bo¿ych  odwiecznie  przeznaczonych  na  duszê  m¹,  które  s¹ wysoce duchowe, kontemplacyjne
i  nieœmiertelne,  i  oparte  o  fundamenty  ducha  Karmelu,   dlatego   te¿  Oblubieniec  Niebieski
Sam  troszczy  siê  o  mój  szczebel  œwiêtoœci  i  kontemplacji,  i  wszystkie  gwa³towne i ciê¿kie 
cierpienia  hartuj¹  ducha  mego,  i  w  sposób  coraz  bardziej doskona³y przywracaj¹ obraz Bo¿y
we  mnie.

Wkroczy³am  w  Bosk¹  ciemnoœæ  i  wiara,   która  prowadzi  mnie  przynosi  œwiat³o  dla 
rozumu  i  uspokaja  wolê  oraz  przemienia  na  podobieñstwo  Bo¿e,  bo  tylko  wówczas  dusza 
podoba  siê  Bogu,  gdy  jest  nape³niona  Jego  w³asn¹  rzeczywistoœci¹,   Jego   w³asn¹  mi³oœci¹ 
i  Jego  w³asn¹  prawd¹  ( T. Merton ).   Ojciec   Niebieski   nieustannie   udziela  siê  duszy  mej, 
dlatego  te¿  zwracam  siê  do  Boga  ca³¹  sob¹,  a  mi³osiernej  mi³oœci  Jego  oddajê  ca³¹ g³êbiê 
duszy  swej,  aby  œwiatu  przyrodzonemu wydaæ nadprzyrodzony owoc odwiecznie zaplanowany 
na  duszê  moj¹.
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Z  wielk¹  luboœci¹  wkroczy³am  w  ciemnoœæ  Bo¿¹   i   idê  za  Zbawicielem  do  œwiat³a 
wiekuistego,   daj¹c   poprzez  swoj¹  misjê  œwiadectwo  prawdziwego  apostolstwa  Bo¿ego  dla 
ca³ej  ludzkoœci.   Moje   odwieczne   powo³anie   odbywa   siê   przez   kontemplacjê  mistyczn¹,
która   zrodzi³a  siê  z  czystej  mi³oœci   i   ¡  im   czystsza   jest   mi³oœæ,   tym   wiêcej   jesteœmy 
zanurzeni  w  woli  Bo¿ej,  do  tego  stopnia,  ¿e  w  tym  stanie  jest  jedna  wola  dwojga,  to jest 
wola  Boga  i  ta  wola  jest  równie¿  wol¹  duszy;  i  wola  powinna  radowaæ  siê  tylko  tym, co 
jest  ku  Czci  i  Chwale  Bo¿ej  ¢  ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ).

Kap³an   Niebieski,   który   jest   dla   mnie   wszystkim  sta³  siê  niepodzielnym  Panem 
mego   wnêtrza   i   bez   Niego   nic   nie  dokonuje  siê  we  mnie,  i  skoro  z  woli  Jego  jestem
cierpi¹cym  cz³onkiem  Jego,   to   Ojciec  Przedwieczny  widzi  we  mnie  ukrzy¿owanego  Syna
Swego,  i  za  spraw¹  te¿  Jego  otrzyma³am wielkie pragnienie ustanowienia Jezusa najwy¿szym 
Panem  mego  wnêtrza  i  jedynym  Ÿród³em  mej  dzia³alnoœci  ( Dom  Columba  Marmion ).

Staram  siê  zerwaæ  ³¹cznoœæ  ze  wszystkimi,  aby  znaleŸæ pe³niê ¿ycia, tak¿e zostawiam 
wszystko,   aby   posi¹œæ   wszystko,   i   aby   dusza  moja  mog³a  wiecznie  wielbiæ  Zbawiciela, 
kiedy  od³¹czy  siê  od  cia³a.  Nikt  nie  mo¿e  mi  daæ  tego,   czego  sam  nie  posiada  -  jedynie 
Zbawiciel,  który  poprzez  apostolstwo kontemplacji, apostolat wewnêtrznej modlitwy prowadzi 
mnie  do  Siebie,  gdzie  zawarte  s¹  tajemnice  Jego,   które  odwiecznie  by³y  przeznaczone  na
duszê  m¹.  Poprzez  pokorê,  która  jest fundamentem ¿ycia duchowego, i która ponad wszystkie 
inne  cnoty  przygotowuje  duszê  moj¹  do  ³ask  i  przyjêcia  M¹droœci  Bo¿ej,  przekazujê  moj¹ 
nadprzyrodzon¹  misjê  na  Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego.

Schroni³am   siê   na   p u s t y n i ê   w³asnej   samotnoœci,   gdzie   kontemplujê,   wielbiê 
i  wys³awiam  Rodziców  Niebieskich,  i  gdzie  przygotowana  jest  moja  mi³oœæ na wype³nienie 
siê  misterium  Boga.  Wesz³am  w  Ob³ok  Bo¿y  i  pod¹¿am  za  Bogiem  jak  Moj¿esz  ( Wj 24, 
13, 15 - 18 ),   i   za   spraw¹   Ducha   Œwiêtego   przesz³am   od   ¿ycia   wed³ug  cia³a  do  ¿ycia 
wed³ug  ducha,  aby  g³osiæ  nieskoñczone  mi³osierdzie  Bo¿e.  Przedziwna  Matka Syna Bo¿ego 
wspiera  mnie  w  trudnej  ziemskiej  wêdrówce  i  umacnia  mnie w walce ze z³em oraz jednoczy 
mnie  z  Synem  Swoim,   abym   godnie   g³osi³a   œwiatu   tajemnice   Bo¿e,  które  zwi¹zane  s¹ 
Ewangeliê  Bo¿¹  ( Mk  16,  15 ).

Œwiat³oœæ    œwiata    oœwieca    duszê   moj¹   i   daje   mi   naturalne   wspó³uczestnictwo 
w  Boskiej  Œwiat³oœci  Boga  poprzez  nasz  ludzki  rozum,   który   jest   kamieniem  wêgielnym
ascezy  ( T. Merton ).  Poci¹gam  i  wch³aniam  wszelkie  poruszenia  duszy,  i  ¿yjê  oraz pracujê
w  towarzystwie  Zbawiciela,   który   wybra³   duszê  moj¹  w  Sobie  przed  za³o¿eniem  œwiata, 
aby  ona  by³a  œwiêta  i  nieskalana  przed  Obliczem  Jego  (Ef 1, 3 - 5).  Bojê  siê  jednego,  aby 
Ojciec  Niebieski  nie  powiedzia³  do  mnie: ¡ idŸ  precz  ode  mnie ¢ (Mt 7, 22 - 23),  i  w takiej 
sytuacji  niech  lepiej  ju¿  teraz  zabierze  duszê  moj¹  do  Siebie,  ale  przedtem  niech  zeœle jej 
ogrom  cierpienia,  które  oczyszcz¹  j¹.

Nadprzyrodzone   œwiat³o   rozœwieca   mi   mroki   nocy   ciemnej,   w   której  otrzymujê
natchnienia  do  swej  odwiecznej  misji,  dlatego  te¿  wi¹¿ê  pracê z Eucharysti¹ i z Chrystusem, 
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i  w  Chrystusie  jednoczê  siê  z  Ojcem,   który  nieustannie  dzia³a  przez  Chrystusa  ( J  5, 17 ).
Zasilana  jestem  mi³oœci¹  Bo¿¹,  która  p³ynie  z  Krzy¿a Chrystusowego i poprzez moc mi³oœci, 
która   zwyciê¿a   œwiat   przekazujê   Orêdzie   Bo¿e,   aby   uchroniæ   œwiat   przed   kar¹   Bo¿¹ 
za tyle grzechów pope³nianych w ka¿dej sekundzie.  Czujê,  ¿e  Boski  Oblubieniec jest we mnie, 
tak¿e  wyrzekam  siê  wszystkiego  ze  wzglêdu  na  Pana  mego  i  pragnê,  abym by³a ca³y dzieñ
w  obecnoœci  Jego,   tym   bardziej,   ¿e   patrz¹c   na   Niego   obejmujê  ca³y  œwiat  i  wszystkie 
tajemnice  Jego  w  Nim,   dlatego   te¿   proszê   Umi³owanego,  abym  mia³a  ³askê  Jego  i  by³a 
w³asnoœci¹  Jego  oraz,  aby  On  wiecznie  ¿y³  we  mnie,  a  ja  w  Nim.

Najukochañszy  Mistrz  Niebieski   ¿yje  w  duszy  mej   i   poprzez  ni¹  objawia  œwiatu
Siebie,  i  dlatego  te¿  mam  byæ  œwiat³em  œwiata  ( Mt 5, 14 ),  i  jako  córka  Œwiat³oœci  (1 Tes
5,  5 )  oczyszczana  jestem  z  grzechów  i  przez  œmieræ  w  Chrystusie  pod¹¿am  do  œwiêtoœci.
Dusza  moja  w  jednoœci  z  Jezusem  Chrystusem  ma  byæ  godna  G³owy  Koœcio³a,   aby   móc 
zmartwychwstaæ  w  Chrystusie,   dlatego   te¿   Pasterz   Niebieski   doprowadza  mnie  do  Pe³ni 
Swej   i   poprzez   tchnienie   Ducha  Œwiêtego  przemienia  mnie  w  Siebie,  abym  dzia³a³a  dla 
Koœcio³a,  Oblubienicy  Koœcio³a,  dla  Boga.   Wiem,   ¿e  Oblubieniec  Niebieski  przyjdzie  ju¿ 
niebawem  ( Ap 22, 17 - 20 ),  ale  przedtem  muszê  byæ  obmyta  we  Krwi  Baranka  (Ap 7, 14) 
i  piæ  ze  �ród³a  Wody  ¯ywej  ( J  4,  14 )  oraz  po¿ywaæ  chleb  z  Nieba  ( J  6,  32 ).

Wszystkie   dobro   jakie   posiadam  jest  darem  Bo¿ym,   bo  przecie¿  Jezus  Chrystus
przyoblek³  córkê  Swoj¹  w  szaty  zbawienne,  w  p³aszcz  sprawiedliwoœci  Swej  ( Iz  61,  10 ),
i  prowadzi  j¹  do  krainy  Swej  op³ywaj¹cej  w  mleko  i  miód  ( Pwt  26, 9 ).  Zbawiciel  duszê 
moj¹  naby³  Sw¹  niewinn¹  Krwi¹  (Dz 20, 28)  i  nieustannie  poch³ania  j¹  Swym  niebiañskim 
ogniem  ( Hbr  12,  29 ),  i  za  przyczyn¹  Jego  pokonuje  ona  g³êbiny  szatañskie  ( Ap  2,  24 ), 
i   idzie   wprost   w   umi³owane   Ramiona   Jego   ( Ap  3, 14 ).    Mam   g³êbok¹   œwiadomoœæ,
¿e  Ojciec  Przedwieczny  wybra³  duszê  m¹  odwiecznie  i  powo³a³  j¹  do  wspó³pracy  ze Sob¹
z  Dzie³em  Jezusa  Chrystusa,  aby  objawiæ  Syna  Swego  we  mnie,  abym poprzez ods³oniêcie
niewielkiego  r¹bka  tajemnic  Jego  g³osi³a  Ewangeliê  Bo¿¹  (Ga 1, 15 - 16), dlatego te¿ usilnie
modlê  siê  do  Chrystusa,  który  zapewni³  nam  o  tym  w  s³owach  Swoich: ¡ proœcie,  a bêdzie
wam  dane ¢  ( Mt 7, 7 ).

Nawróci³am  siê  ( Ap  2,  16 )  i  przesta³am  lêkaæ  siê  ( Ap  2,  10 ),   bo   bezgranicznie 
zaufa³am  Zbawicielowi,   dlatego   te¿   odda³am   siê   w   ca³ej  pe³ni  do  dyspozycji  Jego,  aby 
wszystkie  obietnice  by³y  wype³nione  w  Nim  ( Joz 21, 43 - 45 ),  tak¿e  zawsze  szukam  tylko 
Chrystusa,  który  zwyciê¿y³  œwiat  ( Ap  3,  21 ).   Ojciec   Niebieski   dzia³a  na  duszê  m¹,  jak 
uderzenie   wichru  ( Dz  2,  2),   jak   wielki,   silny   wicher   rozrywaj¹cy   najpotê¿niejsze  góry 
i   ³ami¹cy   ska³y,   jak   trzêsienie   ziemi,   jak   ogieñ,   a   najczêœciej   jak   szmer  delikatnego 
powiewu  (1 Krl 19, 11-12).  Z ca³¹  gotowoœci¹  otwar³am  siê  i  podda³am  Duchowi Œwiêtemu, 
aby  poprzez  Niego  widzieæ  siebie  w  wielkim  organizmie  Koœcio³a i ukazaæ siê w Chrystusie 
w  Chwale  Bo¿ej  (Kol  3, 4),  dlatego  te¿  za  przyczyn¹  Jego  zanurzam  siê  w  mi³oœci  Bo¿ej 
i  doœwiadczam  mocy  Boga,  który  dzia³a  w  duszy  mej.

Spo¿ywam   Cia³o   Chrystusa  Zmartwychwsta³ego  z  O³tarza  Jego  Ofiary,  dlatego  te¿ 
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¿yjê  w  twierdzy  duszy  swej  wraz  z  umi³owanym  Jezusem  Chrystusem,   i   skoro   umar³am
razem  ze  Zbawicielem  to  tylko  po  to,  aby  byæ  wskrzeszonym w ¿yciu wiecznym. Wszystkie 
³aski  otrzymujê  od  Boga  za  poœrednictwem  Niepokalanego  Serca  Maryi,   i   jako  mistyczna 
córka   Pana   mego   zawsze  jestem  pos³uszna  natchnieniom  Ducha  Œwiêtego,  który  poprzez 
cnoty  wlane  przygotowuje  duszê  m¹  do  bezpoœredniego  i  nadkonceptualnego doœwiadczenia 
rzeczywistoœci  Boga  i  jego  tajemnic.

Niepokalane  Serce  Maryi  jest  dla  mnie  ucieczk¹  i  drog¹,   która   prowadzi   do  Jej
Syna,   który  wyla³  Przenajœwiêtsz¹  Krew  za  ca³¹  ludzkoœæ,   aby   wszyscy   mogli   otrzymaæ
przybrane  Synostwo  (Ga 4, 5).  Ojca  Niebieskiego  widzê oczami duszy swej poœród ludzkoœci, 
która   zosta³a  przemieniona  w  nowego  cz³owieka,  i  Duch  Œwiêty  przyniós³  do  g³êbi  duszy
mej   B o ¿ ¹    m i ³ o œ æ   i   nadaje  jej  odpowiedni  kierunek,  aby  rozwiniêty  kwiat  przyniós³ 
niebiañski  owoc  Bo¿y.

Ca³a   moja   nadprzyrodzona   misja   odbywa   siê   w   ca³ej   pe³ni  w  Bogu,   dla  Boga 
i  z  Bogiem,  i  udzielane  mam  tyle  ³ask,  abym  mog³a  w  pe³ni  wype³niæ  odwieczne zadanie,
i  radowaæ  siê  mam  nie  z  tego,  ¿e  otrzymujê  ³aski,  lecz  z  tego,  ¿e  odnoszê  z nich korzyœæ 
duchow¹,   bo   przecie¿  poprzez  te  ³aski  z  mi³oœci  s³u¿ê  Bogu,   aby   tym   samym  zas³u¿yæ 
sobie  na  ¿ywot  wieczny  ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ).  

W   najmi³osierniejszym   Boskim   Oblubieñcu   prowadzona   jestem  jak  œlepiec  wœród 
najciemniejszych  ciemnoœci  i  doprowadzana  tam,  gdzie  nigdy  sama nie dosz³abym z pomoc¹
swoich  oczu i  nóg,  choæbym  nie  wiem  jak  wysila³a  siê  (Œwiêty Jan od Krzy¿a),  w  zwi¹zku
z  czym  od  kiedy  wesz³am  na  mistyczne  schody  Góry  Karmel,  to nie opieram swojego serca 
i  swoich  oczekiwañ  na  tym przemijaj¹cym ¿yciu, lecz modlê siê pisemnie czy te¿ wewnêtrznie 
czyni¹c  nieustannie  wolê  Bo¿¹,  aby  wyjednaæ  ³aski  dla  œwiata,  Ojczyzny  i  Dzie³a  Bo¿ego,
do  którego  zosta³am  odwiecznie  powo³ana.   

Z  woli  Boskiego  Oblubieñca   dusza   ma   jest  szafark¹  tajemnic  Jego,  i  ca³e  swoje
odwieczne  powo³anie  wykonujê  w  Imiê  Jego  i  dla  Niego,   tak¿e   za   nic   mam  potêpienie
œwiata,  które  ¿yje  w  przeolbrzymich  grzechach,  w  wielkiej  nieczystoœci,  a  ponadto  nie jest 
w  stanie  ³aski  uœwiêcaj¹cej,  bo  dusza  ma  przez  misterium  Odkupiciela  poprzez  najwiêksz¹ 
tajemnicê  mêki  i  œmierci  Jezusa  Chrystusa  pod¹¿a  w  mi³osierdziu  Bo¿ym   do   niezbadanej 
przysz³oœci  przewy¿szaj¹c¹  wszelk¹  wiedzê.

Niepojêcie  przes³odki  Oblubieniec  Niebieski  bardzo  czêsto, choæ krótkotrwale okrywa 
duszê m¹ blaskiem Swym,  kiedy  ona  na  czas tymczasowy opuszcza cia³o podczas mistycznych 
nocy,  a  czasami  te¿  udziela  siê  jej  równie¿  wówczas,   kiedy  ona  jest  w  swoim  cielesnym 
wiêzieniu,  tak¿e  ona  dobrze  wie,  co  to  jest  s³odycz  kochania i s³odycz poznawania tajemnic 
Jego,  które zawarte s¹ w Nim.  Najukochañszy Jezus Chrystus, który jest jedynym Odkupicielem 
œwiata  jest  zawsze  we  mnie  i  ze  mn¹,  ale  oczywiœcie  przeciw  moim  grzechom,   i   mimo, 
¿e  czasami  na  chwilê  opuœci  mnie,   ale  przecie¿  On  i  tak  nieustannie  widzi  mnie  i  duszê 
m¹  prowadzi  w  Sobie  do  jedynej  prawdy,  która  na  imiê  ma  ¿ycie  wieczne.   Dosyæ  czêsto 
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proszê  niezast¹pionego  Oblubieñca  Niebieskiego,   abym   zawsze   pisa³a   w   duchu   wielkiej 
pobo¿noœci   pod   natchnieniem   Ducha   Jego,  tj.  Ducha  Œwiêtego,  i  wszystko  przekazywa³a 
w  œwietle  S³owa  Jego.   

Transcendentalny  Trójjedyny  Bóg,   który   tak   bardzo  cierpi  za  nasze  grzechy  zes³a³
moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê,   która   zawarta   jest  w  moich  mistycznych  ksi¹¿kach  pisanych
w  Nim,  aby  ludzkoœæ  nie  lêka³a  siê  prawdy  Jego  w  obecnych  tak  ciê¿kich  czasach,  gdzie 
nie   ma   godnego   ¿ycia,   wolnoœci   s³owa,  myœli,  i  nawet  w  wielu  krajach  zabronione  jest 
praktykowanie  swojej  religii.   Zawierzy³am  we  wszystkim  Bogu,  który  Sam  odkupi³  œwiat, 
tak¿e  z³o¿y³am  swoje  problemy  w  Nim,  i  ³aska  oraz  prawda Jego rozœwietla mi rzeczywist¹ 
sytuacjê  niezmiernie  trudnej  sytuacji  w  Koœciele  Jego,  który  potrzebuje jednoœci. W obecnej
kulturze   œmierci   nast¹pi³a   antyewangelizacja,   bo  przecie¿  nagminnie  atakuje  siê  Koœció³, 
duchowieñstwo,   a   poza  tym  wystêpuj¹  masowe  ataki  na  chrzeœcijan  i  na  takie  ewidentne 
z³o  brak  jest  chrzeœcijañskiej  odpowiedzi.

Wbrew  sprzeciwu  szatana,   ale   za   pozwoleniem   Bo¿ym  poprzez  swoje  odwieczne
powo³anie   os³adzam   odrobinê   gorycz  Bo¿¹   i   ratujê  zdemoralizowany  œwiat  od  wiecznej 
przepaœci,  która  znajduje  siê  pod  wielkim  wp³ywem  mocy  ksiêcia  ciemnoœci,  szatana. Jako
pos³uszna    córka    S³owa   Wcielonego    na   przyk³adzie   duszy   mej   i   ca³ego   ¿ycia  mego 
rozpowszechniam   ¿ycie   duchowe,    które    znajduje   siê    za   zas³on¹   progu   œmiertelnego,
i  które  nie  podlega  ¿adnym  formom,   ani  te¿  pojêciom.   Z  mojej  mistycznej  drogi  wynika 
jasno,  ¿e  ca³e  moje  ¿ycie  ma  sens  jedynie  w  umi³owanym  Panu  mym,  który tak szczodrze 
zsy³a  na  duszê  m¹  mistyczne  ³aski,  abym  w  tych  mistycznych  ksi¹¿kach  z  zakresu teologii 
duchowoœci  mistycznej  mog³a  wyœpiewaæ  w  Bogu  niebiañsk¹  pieœñ,  która by mog³a rozpaliæ
jak  najwiêcej  zziêbniêtych  serc  i  szalonych  umys³ów,  a  przez  to  uœwiêciæ  w  Panu  naszym 
jak  najwiêcej  dusz.   

S z a n o w n y   K s i ê ¿ e   K a r d y n a l e,   tak    jak   wszyscy   uczniowie   Chrystusa, 
tak   i   ja   uczennica   Jego   zjednoczona  w  Nim  poprzez  Maryjê  zosta³am  wprowadzona  do 
Ÿród³a  wszelkich  ³ask  Jego,  z  których  czerpiê  niewyczerpan¹  si³ê  Jego,  tak¿e dziêki Niemu
trwam   w   mocnej  jednoœci  z  Nim  Samym  wykonuj¹c  duchowe  Dzie³o  Jego,   a   poniewa¿
Wasza  Eminencja  nieustannie  “ olewa ”  moje  duchowe  przesy³ki,   dlatego   te¿  na  obecnym
etapie  duchowej  misji  mej  nie  ma  ju¿  prawa  Wasza  Eminencja  interweniowaæ  co  ja  mam
pisaæ  i  jak  pisaæ,  co  przecie¿  wszystko  to  ukazuje  siê  na  mej  stronie  internetowej,  co  tak
naprawdê  powinno  to  byæ  przekazane  dopiero  po  œmierci  mej,   ale   ja  nie  mam  absolutnie
innego  wyjœcia,  aby  pobudziæ  Wasz¹  bezduszn¹  Eminencjê  do  dzia³ania w tak wielkiej misji
Bo¿ej,  która  skierowana  jest  do  ca³ego zniewolonego œwiata i wszystkich nastêpnych pokoleñ.

Z  Skoro  z  woli  Wszechmocnego  jako  córka  Jego  zosta³am wprowadzona w twórcz¹
moc  heroicznej  mi³oœci  Jego,   i   patrzê   na  œwiat  poprzez  ponadczasow¹  wizjê  Apokalipsy, 
to  obecnie  za  pozwoleniem  Ukochanego,   w   którym  dusza  ma  jest  nad  wyraz  rozkochana
i  wesz³a  w  Nim  w  pe³niê  ¿ycia  Jego,   w   transcendentaln¹  szczêœliwoœæ  Jego,  przedstawiê
parê  ³ask  z  nie z tego œwiata, które udzielane by³y duszy mej w ciemnoœciach nieograniczonego 
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Misterium  Zmartwychwsta³ego,  a  wszystko  to  skopiujê  z  moich  duchowych  ksi¹¿ek.

20 lutego 2008 roku  we  œnie,  kiedy  dusza ma opuœci³a czas, to lewitowa³a ona w Bogu 
nad  oceanami  œwiata,  a  przeczysta,  niebieska  woda  upaja³a  j¹  s³odkoœci¹ Bo¿¹. Nagle dusza
ma   znalaz³a  siê  w  pewnej  czêœci  niepojêtego  nadprzyrodzonego  œwiata,   które   by³o  lekko
zaczerwienione   z   przeró¿nymi   nak³adaj¹cymi   siê   barwami,   gdzie   przewa¿a³a   czerwieñ, 
a  w  oddali  zobaczy³a ona mnóstwo bordowej krwi, która ci¹gle powiêksza³a siê. W ówczesnym 
czasie  dusza  ma  pojê³a  w  Bogu,   ¿e   krew   ta  zakodowana  jest  wiecznie  z  mêki  i  œmierci 
Jezusa  Chrystusa,  a  powiêkszana  jest  z  niewinnie cierpi¹cych owiec Bo¿ych na ziemi, gdzie 
krew  z  mordowanych  nienarodzonych  dzieci,   które  zabija  siê  milionami  na  ca³ym  œwiecie 
zmieszana  jest  z  dzieæmi, które zabijane s¹ zaraz po urodzeniu czy te¿ w wyniku maltretowania 
albo  te¿  wojny.  Powy¿ej  do tej niewinnie przelanej krwi lecia³o równolegle silnie przylegaj¹ce 
pasmo  krwi  doros³ych  owiec  Bo¿ych,   które   zginê³y  za   wiarê,  prawdê  i  inne  przekonania 
polityczne.  Dusza  ma  przez  chwilê  widzia³a  ten  ogrom powiêkszaj¹cej siê bordowej ludzkiej
krwi,  która  powiêkszana  jest  w  niezmiernym  tempie,  i  jest dowodem dla Ojca Niebieskiego, 
jak   zdeprawowana   mentalnoœæ   ludzka   poprzez   swoje   obrzydliwe   i   moralnie   szokuj¹ce 
czyny  na  ziemi  prowadzi  do  niewinnie  przelanej  krwi.  Dusza  ma  cierpia³a  w Bogu widz¹c 
oczyma  swymi  i  czuj¹c  sercem  swym  ogrom  niesamowitych  cierpieñ  ludzkich,  a  w  oddali 
zobaczy³a  ona  Œwiat³oœæ  Bo¿¹,  w  której  przebywaj¹  dusze,  które  z  zimn¹  krwi¹,  w sposób 
bestialski  zosta³y  zamordowane  w  p³odach  matek  czy  w  wyniku  terroru  elit rz¹dz¹cych czy 
te¿  wywrotowych,  zwyrodnia³ych  czarnych  owiec.  W  tym  te¿ momencie dusza ma za spraw¹ 
Stwórcy   pojê³a,   ¿e   dusze   oprawców   s¹   potêpione  na  ca³¹  wiecznoœæ,  i  ¿adna  modlitwa 
ofiary  nie  pomo¿e  duszy  potêpionej.   Widz¹c   ten   ogrom   niewinnie   przelanej  krwi  dzieci 
Bo¿ych  dusza  ma  cierpia³a  z  Trójjedynym  Bogiem,  który  potê¿nym  g³osem, który s³yszalny 
by³  na  ca³e  nieskoñczone  Niebo  rzek³  do  niej:  ¡ córko  Moja,  dusza  twa  bêdzie  z a w s z e 
opuszcza³a  cia³o,  a¿  do  samej  œmierci  twej. ¢

11  maja  2009 roku  w  wielkich  ¿o³¹dkowych  boleœciach  obudzi³am  siê,  a  kiedy  po 
za¿yciu  tabletki  o  nazwie  zantac  z  wielkim  trudem  ponownie zasnê³am, to przez sen czu³am 
jak  dusza  ma  wyrwa³a  siê  z  cia³a  i  w  Bogu  znalaz³a  siê  w  ob³oku  ³aski  Bo¿ej  na wprost
najukochañszego   Zbawiciela.   W   tej    przeb³ogiej    pe³ni    Bo¿ej,   w   niepojêcie   wznios³ej 
szczêœliwoœci  dusza  ma  nie  mog³a  wprost  nadziêkowaæ  siê  Oblubieñcowi  swemu, ¿e z woli 
Jego  widzi  Go  w  jasnym  widzeniu  w  g³êbinach  przejrzystych  wód  ducha  Jego, dlatego te¿ 
bardzo  prosi³a  Go,   aby  zabra³  j¹  jak  najszybciej  w  trynitarne  ¿ycie  Swe na ca³¹ wiecznoœæ. 
¯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.

W  tej  przeb³ogiej  opisywanej  ³asce   nadmierne   œwiat³o   Bo¿e   oœlepia³o   duszê  m¹, 
i  ona  zrozumia³a  w  Bogu,  ¿e  nie  jest  jeszcze  w  sposób  doskona³y zaœlubiona Chrystusowi, 
mimo,  ¿e  jest  zjednoczona  z  Trzema  Osobami  Boskimi,   a   poza   tym  Umi³owany  da³  jej 
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znaæ,  ¿e  ona  jako  cz³onek  mistycznego  Cia³a  Jego  bêdzie coraz bardziej przenikaæ tajemnice 
Jego,   aby   móc   to  wszystko  przekazaæ  potomnym  i  ratowaæ  dusze  od  wiecznej  piekielnej 
zguby.   Pod   koniec   tego   wznios³ego   stanu   zjednoczenia   z   odwieczn¹   M¹droœci¹   Bo¿¹
w  wieczystej,  chocia¿ w chwilowej kontemplacji Bo¿ej dusza ma spotka³a siê z rozpromienion¹ 
i  pe³n¹  powagi  Chrystusowej  dusz¹  Mamy  swej,  która  da³a  jej  znaæ,  ¿e wszystko pokonam 
z  pomoc¹  Opatrznoœci  Bo¿ej.

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. 

14 maja 2009 roku  po  oderwaniu  siê  duszy  mej od cia³a podczas snu,  lewitowa³a ona 
w  Bogu  w  b³ogim  spokoju i wewnêtrznej ciszy w Przestworach Bo¿ych,  które s¹ nieosi¹galne
dla  umys³u  ludzkiego,  a  g³êboka  œwiat³oœæ  Bo¿a,   która  wystêpowa³a  w  ówczesnym  czasie 
przenika³a  gêstwinê  tajemnic  Bo¿ych.  W  tej  przeb³ogiej  ³asce w widzeniu uszczêœliwiaj¹cym 
dusza  ma  znajdowa³a  siê  w  zjednoczeniu  przemijaj¹cym,  bo  tylko  w chwilowym zbawieniu 
w  niepojêtej  troistoœci  w  Duchu  Œwiêtym.

15 maja 2009 roku  by³am  tak  bardzo  rozdarta  wewnêtrznie,  i  w  tym niewyra¿alnym
bólu  mówiê  wewnêtrznie  do  Boskiego  Mistrza,   ¿e   ju¿  dosyæ  mam  tego  zastoju  w  Dziele 
Jego,  ¿e  przecie¿  wszystkie  polecenia  wykonujê  Jego,  a  tutaj  ci¹gle  cisza, a poza tym mam 
te¿  ju¿  dosyæ tej mêki w zdemoralizowanym œwiecie, gdzie ludziom zamyka siê usta za wolnoœæ 
s³owa,  i  gdzie  nie  ma  suwerennoœci  w wielu krajach, i gdzie milionami zabijaj¹ nienarodzone 
dzieci  czy  te¿  niewygodnych  ludzi.  W  tych  niewymownych  wewnêtrznych  mêkach  o godz. 
2. 00  po  po³udniu  poczu³am  nag³¹  sennoœæ,  i  kiedy  zasnê³am,   dusza  ma  od  razu  wyrwa³a
siê  w  Bogu  z  cia³a   i   znalaz³a   siê   na  wprost  Twarzy  Oblubieñca  swego,  lecz  Ukochany 
nic   nie   mówi³   tylko   przez  d³u¿sz¹  chwilê  lewitowa³  obok  niej  w  coraz  to  piêkniejszych 
Przestworzach   Swych,    które    tak   bardzo   mieni³y   siê   z   przewag¹   odcieni   niebieskich, 
¿e   ten   mistyczny   krajobraz   koj¹co   wp³ywa³   na   ni¹.   W  tej  przeb³ogiej  ³asce  dusza  ma 
otrzyma³a  w  Bogu  tê  œwiadomoœæ,  ¿e  jest  dusz¹,   i   od  samego  pocz¹tku  by³a  niezmiernie 
radosna  w  Chrystusie,  ale  ta  krótkotrwa³a,  upojna  lewitacja  w niepojêtych sferach Królestwa 
Niebieskiego  odbywa³a  siê  w  idealnej  ciszy,  tak¿e  Nieskoñczony  nie  rzek³  nawet s³owa, bo 
tak   szczerze   mówi¹c   s³owa  by³y  zbyteczne,  poniewa¿   dusza   ma   poi³a   siê   nienasycon¹
mi³oœci¹  Samego  Oblubieñca  swego,  i  tylko  myœla³a  o  Nim  i  radowa³a  siê  Nim.

21 maja 2009 roku  we  œnie  dusza  ma  opuœci³a w Bogu czasoprzestrzeñ i w niepojêcie
przepiêknych  i  przes³odkich  sferach  nieskoñczonoœci  Bo¿ej  lewitowa³a ona w Bogu, i w Nim
pojmowa³a  tajemnice  Jego,  i  mia³a  tê  œwiadomoœæ,  ¿e  jedynie  na czas tymczasowy opuœci³a
ona  cia³o,   ale   mimo   wszystko   by³a   ona  nad  wyraz  szczêœliwa  i  kosztowa³a  chwilowego
zbawienia.  Ta  niewymowna  ³aska  z  Królestwa  Niebieskiego   po   raz   kolejny   uœwiadomi³a
duszê  m¹,   ¿e   zanim  ona  od³¹czy  siê  od  cia³a  na  ca³¹  wiecznoœæ,  to  jeszcze  od  czasu  do 
czasu  bêdzie  kosztowa³a  ona  prawdziwej  mi³oœci  Bo¿ej,  która  jest  nienasycona i tak bardzo 
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uszczêœliwiaj¹ca,   i   któr¹   syc¹   siê   dusze   zbawione.   Gdy   tak   dusza   ma   wch³ania³a   te 
niepojêtoœci  z  duchowego  œwiata,   to   na   parê   chwil  przybli¿y³  siê  do  niej  najukochañszy 
Oblubieniec   Niebieski,   który   tak   bardzo   przenikliwie   wpatrzy³   siê   w   oczy   jej,    która 
w  ówczesnym  momencie   nic   wiêcej   nie   potrzebowa³a  dla  siebie,  bo  przecie¿  przy  sobie 
mia³a  Ukochanego,  w  którym  tak  bardzo  jest  rozmi³owana. 

Wiele  ju¿  razy  dusza  ma  przebywa³a  w  Niebie   czy   te¿  w  niewyra¿alnie  upojnych 
sferach  Bo¿ych,   ale  za  ka¿dym  razem  by³o  inaczej,   i   tej   piêknoœci   nie   sposób   opisaæ, 
i  mimo,   ¿e  dusza  moja  ma  tak  wiele  ³ask,   ale   ci¹gle   jej   ma³o,   bo  ona  zna  smak  tych 
nienasyconych  radoœci,  które  pochodz¹  z  nadprzyrodzonoœci,   dlatego   te¿   ona   tak   bardzo 
têskni  za  nimi.  Duszy  mej  tak  wiele  brakuje  do  doskona³oœci,   a  poza  tym  jest  ona  pe³na 
braków prawdziwej Boskoœci,  a  jednak  dla  Boskiego  Mistrza  nie  ma  to  absolutnie ¿adnego 
znaczenia,   bo   On   udziela   jej   darów   nie   ze   wzglêdu  na  jej  zas³ugi,  ale  z  mi³osierdzia 
Swego  wybra³  j¹  po  to,   aby   œwiadczy³a  ona  o  ¿yciu  duchowym,   które   zaczyna   siê   dla 
wszystkich    dusz    zaraz    po    przekroczeniu    progu    œmiertelnego     na     ca³¹    wiecznoœæ. 
W  upojnych  ³askach  w  duchowym  œwiecie  dusza  ma  spoczywa   w   nadprzyrodzonej  ciszy, 
która   jest   niebiañsk¹,   mi³osn¹   muzyk¹,   i   ona   w   tej   niesamowitej   i   przeb³ogiej  ciszy 
przeobra¿ona   w   Boga   kontempluje   tajemnice   Jego,    które   przepojone   s¹   niewyra¿aln¹
s³odycz¹.   Z   pomoc¹   Umi³owanego   dusza  ma   zagubi³a  siê  w  Nim   i   jedynie  w  ukryciu
kontempluje  najlepiej  Jego,  i  z  bólu  umiera,  kiedy  Nieskoñczony  na  pustkowiu  zostawi  j¹
sam¹,   bo   wówczas   odg³osy   grzesznego  œwiata  dochodz¹  do  niej,  a  poza  tym  szatan  ma
wiêksz¹  œmia³oœæ  “ w  umilaniu ”  jej  drogi  krzy¿owej.  Dusza  ma  w Bogu tak czêsto poznaje 
Jego  Samego,   i   On   udzielaj¹c  siê  jej  daje  jej  mo¿noœæ  kosztowania  niewielkiej  odrobiny 
Swej  b³ogiej  nadprzyrodzonoœci,  która  jest  nie  do  przyjêcia  przez  zwyk³ych  œmiertelników,
którzy  tak  bardzo  promuj¹  z³o,  ¿e  a¿  zach³ystuj¹  siê  w  propagowaniu  go  a¿  po  wszystkie 
krañce  zdemoralizowanego  œwiata.   Jedynie  w  Niebieskim  Oblubieñcu  swym  mogê  posi¹œæ 
zbawienie   i   wszelk¹   wiedzê   ze   œwiata   Jego,    tak¿e   za   nic   mam   wszelkie   pouczenia 
i  doradztwa  ziemskie,  które  zawsze  przepe³nione  s¹  przejœciow¹  doczesnoœci¹.

16 czerwca 2009 roku  w  mistycznym  œnie znalaz³am siê w Koœciele Œwiêtego Micha³a
Archanio³a   w   Lublinie   ( {   w   tym  Koœciele  bra³am  pierwsz¹  Komuniê  Œwiêt¹ )  podczas 
odprawiania  Mszy  Œwiêtej,   która   by³a  odprawiana  przez  Samego  Pana  Jezusa.  Siedzia³am 
na koñcu koœcio³a i z uwielbieniem prze¿ywa³am ka¿de wypowiedziane s³owo przez Zbawiciela, 
który   podnosi³   Swoj¹   krew   pod  postaci¹  wina  i  Swoje  cia³o  pod  postaci¹  hostii,  a  ca³y
koœció³  jaœnia³  promieniami  Chrystusowymi,  które  rozchodzi³y  siê  od  naszego umi³owanego 
Mistrza  Niebieskiego,   tak¿e   nie   by³o   widaæ  ludzi,   bo  oni  byli  w  mgle  tych  niepojêtych 
promieni.   W   tym  mistycznym  œnie  najprawdopodobniej  dusza  ma  opuœci³a  w  Bogu  cia³o, 
ale   ja   nie   jestem   tego   pewna,   bo   wówczas   odbiera³am   to   tak,   jakby   to  by³a  realna
rzeczywistoœæ  doczesnego  œwiata.  

13 sierpnia 2009 roku,  w  dniu  Matki  Boskiej  Fatimskiej  w  mistycznym  œnie,   który
odbiera³am  jako  realnie  istniej¹c¹  rzeczywistoœæ  doczesnego  œwiata  mia³am  tê  œwiadomoœæ, 
¿e  moje  cia³o  rozdwoi³o  siê  ( {  uleg³o  bilokacji ),   i  przenios³am  siê  w  czasie  do  czasów 
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kolumbowskich,  i  na  pe³nym  oceanie  znalaz³am  siê  na  statku,   gdzie   nieznany  mi  kapitan
ze  ³zami  w  oczach,  z  radoœci¹  i  powag¹  Bosk¹  rzek³ do mnie,  ¿e nareszcie dost¹pi³ spokoju 
duszy  za  spraw¹  Boga,  ¿e  za  poœrednictwem  duszy  mej  bêdzie przekazana œwiatu tajemnica 
Trójk¹ta   Bermudzkiego   i   trochê   tajemnic   duchowego   œwiata,    które    rozpoœcieraj¹    siê 
w  zasiêgu  ka¿dego  grzesznika,  i  które  s¹  niewidzialne  przez  nasze  zmys³owe oczy, jedynie 
tylko   przez   oczy   duszy   i   to   jedynie   dla   nielicznych   wybrañców  Bo¿ych.   Ów  kapitan 
w  towarzystwie  ca³ej  za³ogi  z  wielk¹  ulg¹  przekaza³  mi,   ¿e   obecny  mój  kontakt  pozwoli 
jemu,  jak  i  ca³ej  morskiej  za³odze  przejœæ  w  wy¿sze  sfery  Bo¿e,  ponadto  doda³,  ¿e  cieszy 
siê  w  Bogu,  ¿e  ja  mam  tak  siln¹ moc Bo¿¹ w realizowaniu swojego odwiecznego powo³ania,
i  mimo,  ¿e  chwilowo  jestem  z  dala  od  oceanów,  ale  oceany  bardzo  têskni¹  za  mn¹. 

W  tej  mistycznej,  ówczesnej  scenerii  wszyscy  znikli  ze  statku,   a  ja  zosta³am  sama
i  wówczas  Stwórca  da³  mi  tak¹  œwiadomoœæ,   ¿e  ja  bêdê  sama  do  koñca  ¿ycia  swego  na
tym  Statku  Jego  wœród  piêtrz¹cych  siê  fal  morskich,  które  bêd¹  mi  bardzo  pos³uszne  i nie
zatopi¹  mnie,   a   On  Sam  jako  Kapitan  bêdzie  sterowa³  Statkiem  Swym  na  którym  p³ynê, 
tak¿e  On  jedyny  czuwa  nad  moim  bezpieczeñstwem,   dlatego  te¿  mogê  spokojnie  spaæ  na 
pok³adzie   wœród   rozko³ysanych   fal,   a  poza  tym  nigdy  te¿  nie  bêdzie  mi  zimno,   ani  te¿ 
za  gor¹co.  Kiedy  przebudzi³am  siê,  to   przez   chwilê  zastanawia³am  siê  czy  faktycznie  by³ 
to  sen  mistyczny,  czy  te¿  faktycznie  dusza ma opuœci³a w Bogu cia³o ?,  bo  mimo, ¿e mia³am 
tê  œwiadomoœæ,  ¿e  znalaz³am  siê  parê  wieków  wstecz,  ale  w  ówczesnym czasie nie mia³am
tej  œwiadomoœci,  ¿e  faktycznie  dusza  ma  opuœci³a  czasoprzestrzeñ  we œnie, tak¿e zostawiam 
to  ju¿  Bogu,  który  jest  Alf¹  i  Omeg¹  we wszystkich sprawach widzialnych i niewidzialnych.

6 grudnia  2009 roku  w  przepiêknym,  mistycznym  œnie  by³am  w  niepojêcie  upojnej 
jasnoœci  Nieba,   gdzie   na  tle  tej  koj¹cej,  ekstatycznej  mi³oœci  Chrystusowej  by³  nade  mn¹ 
Sam  Zbawiciel,  a  ja  mia³am  przy  sobie  bardzo  dok³adn¹  mapê  œwiata,   któr¹  jednoczeœnie 
mia³am  wyryt¹  w  sobie  i  w  sposób  duchowy  obejmowa³am  j¹,  tzn.  obejmowa³am  ca³y ten 
zdeprawowany  œwiat.   W   tym   duchowym   uœcisku  z  ca³ym  grzesznym  œwiatem  z  pomoc¹
Oblubieñca  swego  oddzieli³am  wszystkie  oceany  œwiata,   i   wówczas   zrozumia³am,  ¿e  one 
przyp³ynê³y  do  wnêtrza  mego,  abym  zawsze  by³a  z  nimi,   bo   przecie¿   one   s¹   dla   mnie 
jakby   mistycznym   O ³ t a r z e m    B o ¿ y m,   który   tak   bardzo   pobudza   duszê   moj¹  do
wejœcia   w   nadprzyrodzony  wymiar,   gdzie  znajduje  siê  nasz  najukochañszy  Nieskoñczony.
Kiedy  obudzi³am  siê  z  tego  mistycznego  snu,   to   dopiero  wówczas  zrozumia³am  w  Bogu, 
¿e  dusza  ma  z  woli  Pana  Przedwiecznego  opuœci³a cia³o i by³a w zaœwiatach Królestwa Jego.

Z  13  na  14 - go  maja  2013 roku   we   œnie   dusza   ma  opuœci³a  w  Chrystusie  cia³o
i  w  przepiêknej  jasnoœci  nad  jasnoœciami  w  Niebie  zobaczy³a  ona  nad sob¹ duszê Œwiêtego 
Jana  od  Krzy¿a,  która  w  idealnej,  Boskiej  ciszy  w  rozpromienionym  na  twarzy uœmiechem 
w  duchu  da³a  jej  znaæ,  ¿e  jest  zadowolona  z  jej  poczynañ i cieszy siê, ¿e wkrótce nag³oœniê
Dzie³o  Niebios  przez  internet  na  ca³y  zniewolony  œwiat. W tym ówczesnym momencie dusza
ma  przebywa³a  w   chwilowej,   ale   wiecznej   szczêœliwoœci   Wszechmocnego,   w   zbawczej 
mi³oœci,  m¹droœci  i  dobroci  Jego.   Gdy  obudzi³am  siê,   to  przenios³am  siê  w  duchu  do  tej 
przeb³ogiej  ³aski, która  jeszcze  przez  chwilê  pozwoli³a  mi ¿yæ w blasku Boskoœci Oblubieñca 
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Niebieskiego, który  tak  bardzo  przemienia duszê m¹ w Siebie, aby ona zawsze ¿y³a trynitarnym
¿yciem  Jego.

29 wrzeœnia 2013 roku  we  œnie  dusza  ma  opuœci³a  w Bogu czasoprzestrzeñ i znalaz³a 
siê  w  Niebie  na  wprost  Umi³owanego  próbuj¹c  odrobinê  pe³ni  wiecznego  ¿ycia  Jego,  i  ta 
transcendentna  i  œwiêta  moc  Jego  nape³ni³a  j¹  niewys³owion¹  s³odycz¹,  ale  w tej niepojêtej
radoœci  wiedzia³a  ona,  ¿e  jest  tutaj  jedynie  krótkotrwale,  bo  jeszcze nie wype³ni³a siê pe³nia
Wszechmocnego,   aby  ona  zosta³a  tutaj  na  wiecznoœæ.   W  tych  najg³êbszych  sferach  Nieba
Boski   Oblubieniec   tak   czule   patrzy³   na   ni¹   i   by³   radosny,   ¿e   dzia³a  duchowa  strona
internetowa  Dzie³a  Jego,  i  rzek³  jej  jeszcze  parê  zdañ,  ale  strzêpów nie bêdê przekazywa³a,
które  zosta³y  przekazane  do  pamiêci  mej,  bo  jak  podawaæ  to  jedynie  same  pewniki.

24  kwietnia 2014 roku  w  mistycznym  œnie  ( {  byæ  mo¿e  dusza  ma  opuœci³a  cia³o, 
ale  ja  tego  nie  wiem )  na  tle  przepiêknego  Nieba  zobaczy³am  duszê  Œwiêtego  Jana  Paw³a 
II - go,  która  tak  radoœnie  patrzy³a  na  mnie,  przez  co da³a mi do zrozumienia, ¿e zadowolona
jest  z  moich  poczynañ  w  Imiê  Ukochanego,  którego  nigdy  nie  da  wy³¹czyæ  siê  z  dziejów
cz³owieka  w  jakimkolwiek  miejscu  ziemi,   bo  dzieje  ka¿dego  cz³owieka  tocz¹  siê  w  Nim, 
i  te¿  w  Nim  staj¹  siê  dziejami  zbawienia  ( Ojciec  Œwiêty  Franciszek ).

23 stycznia 2016 roku  nie  wiem  czy  to  by³  sen  mistyczny, czy te¿ dusza ma opuœci³a 
w Bogu cia³o podczas snu ?,  poniewa¿  wówczas nie mia³am ³aski zrozumienia, co do po³o¿enia
duszy mej,  ale  w  ka¿dym  b¹dŸ  razie  odbiera³am  to  tak jakbym znalaz³a siê u wrót Królestwa
Niebieskiego  widz¹c  przed  sob¹  Pana  naszego  Jezusa  Chrystusa,  którego  twarz  jaœnia³a jak
S³oñce,   odzienie   zaœ   by³o   ca³e   jakby  ze  œwiat³a  ( Mt 17, 2 ),  a  obok  w  z³otej  œwiat³oœci
widnia³a  te¿  dusza  Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go, której astralne cia³o by³o ze z³ota i wydawa³o
przepiêkne  z³ote  promienie.   Parê   godzin  po  tej  ³asce  na  dworze  na  oblodzonym chodniku
przewróci³am  siê  na  kolana,  ¿e  ledwo  usz³am  z  ¿yciem, po za tym jakby na zawo³anie narós³
mi  czyrak  na  g³owie  po  lewej  stronie  powy¿ej  szyi czyli na dolnej potylicy czaszki, ¿e nawet
by³am  u  lekarza,  a  ponadto  ugryz³am  siê  niemi³osiernie  w  wargê  podczas  jedzenia. 

S z a n o w n a    E m i n e n c j o,    dusza    ma    dosyæ    czêsto    ¿yje   w   odwiecznym, 
niewyczerpanym  Ÿródle  Boskiego  Odkupiciela  w  pe³ni œwiat³a Jego, tak¿e ona jest przylgniêta 
do  Niego  i  do  Koœcio³a  Jego,   dlatego   te¿   wewnêtrznie   wyciszona  w  milczeniu  s³ucham 
Najœwiêtszego  z  wielkim  zaanga¿owaniem  i  g³êbokim  oddaniem  wype³niaj¹c testament Jego 
wzglêdem  duszy  swej,  tak¿e  cisza  na  duchowe  przesy³ki  me  od  Waszej  Eminencji  jedynie
tylko  zagrzewa  mnie  do  wiêkszej  walki  o  Dzie³o  Nieœmiertelnego,  które  prowadzê  w Nim,
i  wówczas  ucichnê,  a¿  bêdzie  otworzony  przewód  badawczy  w  Kongregacji  Nauki  Wiary
nadprzyrodzonej   misji   mej,   bo   tego   domaga   siê   Pan  nasz  Jezus  Chrystus,  o  czym  ju¿
niejednokrotnie  pisa³am.   Na   wielkie  nieszczêœcie  Waszej  bezdusznej  Eminencji  uwielbiam
pisaæ   i   to   w³aœnie  o  sprawach  wybitnie  duchowych,   bo  poprzez  duchowe  pisanie  jestem
w  œcis³ej  ³¹cznoœci  z  Boskim  Oblubieñcem,  którego  te¿ bardzo czêsto pisemnie kontemplujê, 
i   za   spraw¹   Jego   skupiam   siê  w  Nim  i  w  wielkim  uciszeniu  przekazujê  jakby  pisemn¹ 
modlitwê,   która   dla   duszy   mej   jest   wstêpem  do  Nieba,  bo  gdy  zaczynam  przekazywaæ 
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w  Umi³owanym  niepojêtoœci  duchowego  œwiata,   to  dusza  ma  zaczyna  powoli  odpoczywaæ 
w  Panu  swym,  co  jest  zadatkiem  wiecznej  szczêœliwoœci.  Tak  bardzo  pragnê³abym  przelaæ 
na  dzieci  Bo¿e  chocia¿  niewielk¹  namiastkê  balastu  mi³oœci  Bo¿ej, która nagromadzona jest 
w  duszy  mej,  ale  jak  widaæ  pe³nia  czasu  Bo¿ego  na  Dzie³o  Bo¿e,  które  prowadzê  w Imiê 
Najwy¿szego  przed³u¿a  siê  w  czasie,  a  wszystko  to  dla  dobra  duszy  mej,  jak i agonalnego 
Koœcio³a.

Z  Na   mej   drodze  do  zbawienia  niosê  Krzy¿  Chrystusowy,  w  którym  znajduje  siê 
zbawcza,  nadprzyrodzona  moc,   gdzie  poprzez  mi³oœæ  jesteœmy  zbawieni,  i  Krzy¿  uobecnia 
Ofiarê  Krzy¿ow¹,   w   której  mieœci  siê  ogrom  Chrystusowej  mi³oœci  zarówno  ludzkiej,  jak 
i  Bo¿ej.  Mi³oœæ  krzy¿owa  zbawia,  ocala,  wyswobadza  z ka¿dego niebezpieczeñstwa, i dziêki 
niej  za  spraw¹  Boskiego  Mistrza  mo¿liwe  sta³o  siê  miêdzy innymi i ods³oniêcie odwiecznej, 
nadprzyrodzonej  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego.   W   Krzy¿u   Chrystusowym   mieœci   siê 
rozwi¹zanie   odwiecznej  zagadki  Bo¿ej  dotycz¹cej  ods³oniêcia  tej  wielowiekowej  tajemnicy
zwanej  tajemnic¹  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  bo  dziêki  Krzy¿owi  mo¿na  zrozumieæ  wszystko, 
bo   Ojciec   Niebieski   poprzez   Swoj¹   œmieræ,  pokona³  œmieræ,  tak¿e  posi¹œæ  tê  odwieczn¹ 
tajemnicê,   to   byæ   wolnym,   dzia³aæ   i   myœleæ   jak   Chrystus   i   przekazywaæ   prawdziw¹, 
nadprzyrodzon¹  prawdê  Bo¿¹,   która   wspomagana   jest   modlitwami.   Z   woli  Bo¿ej  wejœæ 
w   posiadanie   odwiecznej   tej  omawianej  tajemnicy  to  znaczy  wspó³cierpieæ  z  Chrystusem 
w  Jego  Mêce,   i   patrzeæ   na   wszystko   oczyma   wiary,   i   iœæ  ci¹gle  prosto,  wprost  przed 
siebie,   nie   ogl¹daj¹c   siê   za   siebie   i   nie  cofaj¹c,  ale  zawsze  z  Krzy¿em Chrystusowym, 
z   Krzy¿em  Zbawienia  i  Ocalenia.   Do  tej  pory  tak  naprawdê,   to  rozwi¹zaniem  tajemnicy
Trójk¹ta  Bermudzkiego  zajmowali  siê  sami  pseudonaukowcy,  bo  oni  wszystkie rozwi¹zania 
tej  przedziwnej tajemnicy opierali na autorytecie ludzkim, na swoim rozumie wykluczaj¹c Boga,
a   tutaj  trzeba  zdaæ  siê  na  jedyny  autorytet,   który  jest  nieomylny  w  ca³ym  Wszechœwiecie
tj.  na  Boga,   tak¿e   ods³oniæ   tê   odwieczn¹   tajemnicê   Bo¿¹   mo¿na   by³o   jedynie   dziêki 
nieskoñczonemu  mi³osierdziu  Bo¿emu, które duszê moj¹ ca³y czas przygotowywa³ do poznania
tej  nadprzyrodzonej  prawdy,   która   istnieje   i   istnieæ  bêdzie  w  porz¹dku  nadprzyrodzonym
a¿  do  koñca  œwiata.

Prawdê  tajemniczych  znikniêæ  bytów  skoñczonych  w  tajemnych miejscach na œwiecie 
nikt  nie  potrafi  podaæ,  ewentualnie  jedynie  przypuszczenia,  i dziêki ³asce Bo¿ej za przyczyn¹
Ducha   Œwiêtego   dusza   moja   jest   narzêdziem   w   Rêkach   Rodziców   Niebieskich,   która 
zosta³a   odwiecznie   stworzona,    aby    objawiæ   œwiatu   prawdê   Bo¿¹   tej   nadprzyrodzonej 
rzeczywistoœci,  która ma zwi¹zek z doczesnoœci¹, a do wejœcia której potrzebna jest Eucharystia, 
która  uobecnia  krzy¿ow¹  ofiarê  Chrystusa  i  daje nam Samego Chrystusa, jako po¿ywienie dla
dusz.  Wiele  nadprzyrodzonych  spraw  jest  niewyra¿alnych, bo myœli, jak i jêzyk rozporz¹dzaj¹ 
bardzo  w¹skimi  kategoriami,   i   wejœæ  w  ca³ej  pe³ni  w  obszar  tajemnic  Bo¿ych,   to  trzeba 
wznieœæ  siê  do  granic  Boga  za  przyczyn¹  Jego  Samego   w   sposób  skoñczony,  wyra¿alny, 
aby  przejœæ  do  porz¹dku  nieskoñczonego  i  byæ  ca³kowicie  zdanym  na  Pana  naszego.

Zniewolona   ludzkoœæ   szuka   znaków   m¹droœci   Najœwiêtszego,   a  wszystko  to  da³ 
Ukochany  duszy  mej  na  te  wspó³czesne   czasy,  a  oznakach tych pisa³am ju¿ du¿o wczeœniej, 



- 13 -

tak¿e   dziêki   ³asce  Pana  naszego  wesz³am  w  mistyczny  zwi¹zek  z  Nim,  z  nieskoñczonym
rozumem  Jego,   który  jest  rozumem  ca³ego  nieskoñczonego  Wszechœwiata,   a   wszystko  to 
mog³o  staæ  siê  przede  wszystkim  tylko  na   “ pustyni  szczeciñskiej  ”,  na  której pracowa³am
wœród  pseudonaukowców,   którzy   nieustannie   nêkali   i   ³amali   mnie   na  najprzeró¿niejsze
sposoby,   i   w   tych   nieludzkich   warunkach   w  ca³ej  pe³ni  odnalaz³am  Ojca  Niebieskiego,
z   którym   ka¿dego   dnia   obcujê  i  pojê  siê  niebiañsk¹   s³odycz¹  Jego,   niejednokrotnie  te¿
przy  wielkim  uwielbianiu  Jego cierpi¹c w Nim, a we wszystkim wspomaga mnie niezast¹piona
Matka  Koœcio³a  Maryja.

Ka¿dy  czuje  siê  dobrze  w  tym  do  czego  jest  powo³any,  i  praca moja, która zmierza 
do  wejœcia  z  Bogiem  w  odwieczne  tajemnice,  które  odwiecznie  s¹  przeznaczone  na  duszê
m¹    jest    m o d l i t w ¹,    dziêki    której    czerpiê    obfite    ³aski,   dziêki   którym   odwa¿nie 
i  stanowczo  wchodzê  na  mistyczn¹  Górê  Karmel.  Najlepiej  czujê siê jak obcujê ze Stwórc¹, 
od   którego   p³ynie   niewymowny   spokój,   i   dziêki   któremu   jestem   w   czêstej   ³¹cznoœci 
z  nadprzyrodzonym  œwiatem  Jego,  gdzie  On  przemawia do mnie g³osem ³aski Swej i troszczy 
siê  o  wyrobienie  duszy mej, aby ona w nadzwyczajnym skupieniu d¹¿y³a do nieprzemijaj¹cego, 
wiecznego  szczêœcia,  tak¿e  w  s³u¿bie  Jego odczuwam bliskoœæ Jego, i poprzez prawa fizyczne 
przyrodzonego  œwiata  z  woli  Jego  wchodzê  w  prawa  duchowe, gdzie wszystko jest logiczne 
i  jak  najlepiej  urz¹dzone.

Z  woli  Bo¿ej   wkroczy³am   w   ogrom   tajemnic   m¹droœci   Bo¿ej   powierzonego  mi 
odwiecznie  zadania,   i   poprzez   ascetykê   otwartych   oczu,  ¡  ascetykê  obecnoœci  wszêdzie, 
ogarniêcie   wzrokiem   wszystkich   i   wszystkiego,   ascetykê   mi³oœci,   prawdziwej  mi³oœci ¢ 
( Stefan  Wyszyñski )  -  pokornie  g³oszê  prawdê  i  sprawiedliwoœæ  Bo¿¹.   P r a w d ê   B o ¿ ¹ 
zdobywam  w  s³u¿bie  mi³oœci  Bo¿ej,  i  jestem  przez  Ducha Œwiêtego wybrana i ustanowiona, 
i   dziêki   potê¿nej   i   wspania³ej   pomocy   Trójcy   Œwiêtej   i   Mamy   Niebieskiej  zwalczam 
wszystkie   swoje   s³aboœci   i   jestem   wolna   od   lêku   czy  te¿  strachu,  tak¿e  nieprzerwanie
i  bezwarunkowo  idê  drog¹,  która  prowadzi  do  Królestwa  Niebieskiego.

W  najciemniejszej  nocy  wiary  czy  te¿  ducha  moje  oczyszczanie  trwa  i trwaæ bêdzie 
do  koñca  moich  dni,  aby  dusza  ma  mog³a  przejœæ jak najgodniej do czystej nadprzyrodzonej
rzeczywistoœci,  gdzie  prawa  naturalne  nie  istniej¹,    tak¿e   wszelkie   nieczystoœci   na   mojej 
drodze  krzy¿owej  s¹  usuwane  przez  nadprzyrodzon¹  jasnoœæ,  w  zwi¹zku  z  czym  dusza ma 
jest   nietykalna   i   chroniona  przez  niewidzialn¹,  nadprzyrodzon¹  dziedzinê  ³aski.   W  moim 
odwiecznym   powo³aniu   nieustannie   jestem   rozpalona  mi³oœci¹  Najœwiêtszego,  dlatego  te¿ 
entuzjastycznie   i   w  pogodzie  ducha  za  przyczyn¹  Ducha  Œwiêtego  prowadzona  jestem  po 
niewidzialnych  i  nieprzetartych  drogach,  które wprowadzaj¹  duszê m¹ w ponadczasowy œwiat
Umi³owanego  w niezniszczalne tajemnice Jego, w zwi¹zku z czym i tak wype³ni¹ siê odwieczne
wyroki  Stwórcy  wzglêdem  duchowego  Dzie³a  Jego,  które  wyprzedza  nasze  czasy. 

K  Z   woli   Bo¿ej   przesz³am   przez   przeokropny  huk  fal  gwa³townie  tocz¹cych  siê
grzechów   moich,   jak   i   grzechów   ca³ej   ludzkoœci,   ale   obecnie   jestem   ponad  krzy¿ami
i  zgie³kiem  potopionych  istot  ludzkich,  tak¿e  jestem  ponad  wszystko,  ponad  moj¹ krzywdê 
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moraln¹  z  9. 10. 1985 r.,  ponad  wszelkie  krzy¿e  zgotowane  mi na ziemi, dziêki czemu dusza 
ma  wchodzi  po  schodach  mistycznych  do  przejrzystego,  nadprzyrodzonego  powietrza, które 
znajduje  siê  w  wiecznym  Królestwie  Niebieskim.  Wszelkie  œmiertelne  fale  mórz  z  hukiem 
tocz¹ce  przeminê³y  i  widzê  je ju¿ w oddali, i do koñca swoich dni bêdê na pe³nym morzu ¿ycia 
mego,  co  mia³am  to  przepowiedziane  w  mistycznym œnie  ze  statkiem  z  23. 11. 1984 r., aby
po  wyzwoleniu  siê  ze  œmiertelnych  wêz³ów dusza moja mog³a spocz¹æ w wiecznej OjczyŸnie.

 Przera¿a  mnie  obecna  sytuacja  ¿ycia  w  Unii  Europejskiej,  która  promuje  ¿ycie  bez 
mojego  najukochañszego  Oblubieñca  Niebieskiego,   który  jest  dla  mnie  wszystkim,   tak¿e 
dosyæ  mam  tego  stworu  europejskiego  budowanego  na  z³ych  fundamentach,   bo  bez  Boga, 
a  ¿ycie  na  fundamencie  piaskowym,   to   wiadomo,   ¿e   szczyci   siê   przemoc¹,  fa³szywymi 
ideologiami,  spo³eczn¹  dyskryminacj¹  czy  te¿ biernym zachowaniem siê w sprawach wa¿nych,
a  najgorsze  z  tego  wszystkiego  to  jest  ten  fikcyjny  E u r o p e j s k i   T r y b u n a ³   P r a w 
C z ³ o w i e k a    w    Strasburgu,    który    pracuje    jak   S³u¿ba   Bezpieczeñstwa   za   czasów
komunistycznych  i  to  w  najgorszym  wydaniu.  Wys³a³am  ju¿  dwa listy do Przewodnicz¹cego
Komisji  Europejskiej  wyszczególniaj¹c  tak  liczne  przestêpstwa  tego  bezprawnego Trybuna³u
Europejskiego,  lecz   pan   J e a n - C l a u d e   J u n c k e r   przybra³   postawê  biernoœci,  i  jak 
widaæ  jest  on  wielkim  reprezentantem  orientacji  libertyñsko - lewicowej,  która  boi siê spraw 
trudnych  i  niewygodnych,  tak¿e  z  takim  niedojrza³ym  i  niekompetentnym  przedstawicielem
do  pe³nienia  tak  wa¿nej  funkcji  swej,   który   oœmiesza  i  kompromituje  siebie  samego  oraz
ca³¹  Komisjê  Europejsk¹,  Unia  Europejska  bêdzie  zawsze  kula³a,  w  zwi¹zku  z  czym  tutaj 
potrzebna   jest   zmiana   i   to   na   cz³owieka   wielkiej   odwagi,  który  nie  ba³by  siê  niczego
i  mia³by  na  wzglêdzie dobro bliŸnich. Takim cz³owiekiem na tak wielkim stanowisku powinien 
byæ  np.  pan   J a r o s ³ a w   K a c z y ñ s k i   lub   ewentualnie   pan   Z b i g n i e w   Z i o b r o 
czy   te¿   pan   M a r i u s z   B ³ a s z c z a k,    którzy   tak   bardzo  s¹  wyœmiewani  i  opluwani 
przez  zdrajców  prawdziwej  demokracji,  do  której  to  zalicza siê miêdzy innymi pan Grzegorz 
Schetyna  i  pan  Ryszard  Petru,  którzy  pracuj¹  jak  panowie  z  Ja³ty  i  Targowicy, bo przecie¿ 
k³amliwie  donosz¹  na  Polskê,  tak¿e  chc¹  oni  wprowadziæ  b³azeñsk¹  demokracjê,  która  tak 
niedawno  by³a  zaserwowana  nam  przez  zniewolonych  pseudoartystów  w  Niemczech, którzy 
zagranicznymi  kagañcami  niewoli  zamykaj¹  nam  usta  na  prawa  naturalne  i  Bo¿e,   abyœmy 
¿yli  jedynie  w  ich  zwyrodnieniowej,  k³amliwej i œmiercionoœnej cywilizacji,  która nasi¹kniêta 
jest  zboczonymi,  sodomistycznymi  prawami.

S z a n o w n a   E m i n e n c j o,   jestem  w  s³u¿bie  Bo¿ej  i  Bogu ufam nade wszystko
( Ps  56,  5 ),   i  nie  zamartwiam  siê  brakiem  odpowiedzi  ani  od  Przewodnicz¹cego  Komisji
Europejskiej,  ani  te¿  od  Waszej  Eminencji,  która  swoj¹  biernoœci¹  pragnie  uœmierciæ  moje
poczynania  w  Imiê  Boga,   tak¿e   Szanowny   Ksi¹dz  Kardyna³  jest  równie¿  niekompetentny
i  niedojrza³y  do  pe³nienia  funkcji  swej,  tak  samo  jak   pan   J e a n - C l a u d e   J u n c k e r, 
bo  przecie¿  boi  siê  Ksi¹dz  zbyt  trudnych,  niewygodnych  i  za  m¹drych  spraw,  o  które  nie 
zamartwiam  siê,  bo  prowadzê  je  w  Chrystusie, z Chrystusem i dla Chrystusa ¿yj¹c œwiêtoœci¹ 
Jego  w  Duchu  Jego,   abym   mog³a   uzyskaæ   jak   najwy¿szy   stopieñ  dojrza³oœci  duchowej. 
Jakbym   tak   patrzy³a   siê   na  Wasz¹  bezduszn¹  Eminencjê  i  na  innych  niedoœwiadczonych 
i  niedouczonych  kap³anów  i  pseudonaukowców  jedynie swoimi doczesnymi oczyma, to nigdy 
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nie  podjê³abym  siê  tak  wielkiego duchowego Dzie³a Bo¿ego, w sk³ad którego wchodzi miêdzy 
innymi   i   ods³oniêcie   tajemnicy   Trójk¹ta   Bermudzkiego,   bo   przecie¿  z  punktu  widzenia 
ludzkiego  wszystko  to  jest  beznadziejnoœæ  nie  do  przebicia,  ale  ja mam zawsze dobro Bo¿e, 
a   poza  tym  wesz³am  w  taki  kontakt  ze  Stwórc¹  jaki  ma  Syn  z  Ojcem  i  Ojciec  z  Synem 
w  Duchu  Œwiêtym,  jak  to  podaje  nam  Pismo  Œwiête,  tak¿e dusza ma poznaje ukryte prawdy 
Bo¿e   z   nadprzyrodzonej   rzeczywistoœci,   które   przekraczaj¹   pojêcia  ludzkie.  Oblubieniec 
Niebieski  jest  niewyczerpanym  Ÿród³em  energii  duchowej, i skoro w Swej mi³osiernej mi³oœci 
da³   mi   ³askê   wytrwania   w   tak   trudnym  Dziele  Swym,  które  wyprzedza  nasze  czasy,  to 
wiadomo,  ¿e  wszystko  zwyciê¿ê  w  Nim,  dlatego  te¿  ofiarowa³am  Jemu  ka¿d¹ chwil¹ ¿ycia
swego  dla  dobra  trzody  Jego,   która   ¿yje  w  œwiecie  niesprawiedliwoœci,  wojen,  przemocy, 
korupcji,   nêdzy,   nienawiœci   i   promowania   wynaturzonych   praw.    Nieskoñczona    dobroæ
Nieœmiertelnego  gwarantuje  prawowiernoœæ  moich  poczynañ,  które  prowadz¹  do  zbawienia, 
i   ze   wszystkich   bogactw   œwiata   wybra³am   samotnoœæ,  aby  byæ  blisko  Zbawiciela,  który 
w  Duchu  Œwiêtym  u¿ycza  mi  tyle  œwiat³a  z  zewn¹trz,  aby  wszystko  to,  co  wewn¹trz by³o 
jak  najbardziej  oœwiecone i s³u¿y³o dla dobra Chwa³y Bo¿ej.  Z pomoc¹ Gwiazdy Ewangelizacji 
i  Królowej  Pokoju w œwietle tajemnic najmi³osierniejszego Ojca Przedwiecznego z niezawodn¹ 
pewnoœci¹  dynamicznie  i  systematycznie  oraz  coraz  owocniej  pracujê  w  duchowym  Dziele 
Jego,  tak¿e  nigdy  nie  ustajê,   tym  bardziej,  ¿e  ono  jest  modlitw¹  do  Umi³owanego.   

Podsumowuj¹c  ten  list,  który  napisany  jest  w  formie  publikacji,   pragnê  jeszcze  raz
zaznaczyæ,   ¿e   w  Jezusie  widzê  Ojca  i  Koœció³,  i  poprzez  kontemplacjê  mistyczn¹  z  woli 
Bo¿ej  dusza  ma  tak  czêsto  opuszcza  cia³o  podczas  snu   i   w   Bogu  lewituje  poza  naszym
zasiêgiem  w  ciemnej  nocy  ducha,   tak¿e   ca³y  czas  ona  rozkoszuje  siê  najprzeró¿niejszymi 
aromatami,  które  nie  maj¹  odpowiednika,  ani  ¿adnego  podobieñstwa  w stosunku do naszego
zniewolonego  œwiata,  w  którym  przewa¿aj¹  dyktatury  religijne  i  polityczne  ideologie, które
ci¹gle  zmieniaj¹   siê,  a  przecie¿  bywa³o  i  bywa  i  tak,  ¿e poprzekrêcane religijne prawa by³y 
pañstwowymi  prawami,  co  wo³a  o  pomstê  do  Boga.   W  zwi¹zku  z  tym,   ¿e  nasze  w³adze 
poznawcze  nie  mog¹  wejœæ  poza  obszar  bytowy cz³owieka, tak¿e moja nadprzyrodzona misja 
odbywa  siê  w  wymiarach  kontemplacyjnych,  aby  poprzez mistyczne zjednoczenie ze Stwórc¹ 
z  woli  Jego  byæ  wiernym  odbiciem Jego, i wszystko rozumieæ po ca³kowitym przebóstwieniu.
Tak   jak   Dzieciê  Bo¿e  przysz³o  w  pe³ni  czasów,  tak  i  Dzie³o  Dzieciêcia  Bo¿ego  równie¿ 
realizowane  jest  w  odwiecznie  zaplanowanej  pe³ni  czasów,  aby  poprzez  nie  móc  uzdrowiæ
agonalny  Koœció³  Jego,  który  przecie¿  ma  wiele  ciemnych  stron, i to nie tylko w przesz³oœci,
ale  i  w  obecnym  czasie,  czego  jestem  ¿ywym  przyk³adem,  bo przecie¿ ju¿ prawie od 11 - tu
lat  poprzez  ciszê  na  duchowe  wysy³ki  me  zabija  siê  Duchowe  Dzie³o  Bo¿e. 

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  i  Przewodnicz¹cego  Komisji  Europejskiej,  który  widnieje  ju¿ 
od  9. 02. br.  na  mej  stronie  internetowej,  która  przekroczy³a  ju¿  284 000  odwiedzin.    

                                                          Szczêœæ  Bo¿e !             
                        Anna  Aniela  Flak
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