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Do Dzie³a Bo¿ego wezwa³o mnie mi³osierdzie Ojca w Chrystusie

Do   mojego  odwiecznego  powo³ania  wezwa³o  mnie  mi³osierdzie  Ojca  w  Chrystusie, 
tak¿e  ukazywane  s¹  mi  nadprzyrodzone  rzeczy  tak  niepojête  i  wysokie,   przede  wszystkim 
wtedy,  kiedy  podczas  snu  czasami  dusza  ma  opuœci  w  Bogu  cia³o,   ¿e  ma³o  jest  ludzi  na
œwiecie,  którzy  z  w³asnego  doœwiadczenia  znaliby  rzeczy  tak  donios³e.   Zosta³am   porwana
¿ywio³em  nieskoñczonego  Boga  i  mimo,  ¿e  przebywam  w  przejœciowym  œwiecie  lecz  ¿yjê 
dla  nieograniczonego  œwiata  i  z  woli  Bo¿ej wesz³am w wieczny Plan Boskiego przeznaczenia 
trwaj¹c  nieustannie  w  obecnoœci  Jezusa  Chrystusa,  który  udziela  siê  w  duszy mej i poprzez 
g³os  wewnêtrzny  wydobywaj¹cy  siê  z  twierdzy  duszy  mej  daje  mi  On w³aœciwe wskazówki 
odnoœnie Dzie³a Swego.  Obecnie  wszystkie  w³adze  me  s¹  uciszone  i w pokoju z ca³¹ szerok¹ 
otwartoœci¹  wykonujê  powierzon¹ mi misjê, dlatego te¿ pogr¹¿ona jestem w g³êbokiej przepaœci
Bo¿ej  i  wkorzeniona  w  Jezusa  Chrystusa,  tak¿e  ca³a  jestem  przesi¹kniêta  Nim  nieustannie 
pracuj¹c  dla  Chwa³y  Jego.
 

Wed³ug   zamys³ów   Bo¿ych   prze³amujê   barierê   ziemskiej  otch³ani  pe³nej  niemocy,
beznadziejnoœci   i   skoñczonoœci   wobec   Bo¿ej   nieskoñczonoœci,   i   wkraczam   w   Otch³añ
Nadprzyrodzon¹   i   to   coraz   g³êbiej   do   bezdennej   otch³ani   niezg³êbionej   Trójcy,  jak  to
podaje   E l ¿ b i e t a   z   D i j o n.    Na   mojej  drodze  œwiêtoœci  jestem  przepe³niona  Bogiem 
i  ukryta  w  niedostêpnym,  nadprzyrodzonym  œwietle  Jego,   tak¿e  z  woli   Jego   dusza   moja 
wkracza  w  coraz  wiêksz¹  przestrzeñ  Jego.   W   duszy   swej   ¿ywo   doœwiadczam   obecnoœæ 
Oblubieñca  Niebieskiego  i  za  pomoc¹  darów  Ducha Œwiêtego dochodzê do tajemnic Bo¿ych,
tak¿e  ca³y  czas  przebywam  w  towarzystwie  Boskiej  Trójcy,  która  nadprzyrodzon¹  si³¹ Sw¹ 
wyprowadza  duszê  m¹   ze  wszelkich  niebezpieczeñstw  i  prowadzi  j¹  do  wytkniêtego  celu. 
Wola  moja  jest  mocna,  aby  wykonaæ  odwieczne  zamiary  Boga  wzglêdem  duszy  mej  i  tak 
wielkie  nadprzyrodzone  Dzie³o  Bo¿e  mogê  wykonaæ w Tym,  który umacnia mnie (Flp 4, 13).

Mistrz   Mistyczny   jest   mi  pomoc¹  we  wszystkich  moich  potrzebach  duszy  i  cia³a,
dlatego  te¿  odda³am  siê  Mu  w  s³odk¹  niewolê zawierzaj¹c we wszystkim, tak¿e poœwiêci³am 
siê  dla  spraw  Jego,   w   zwi¹zku   z   czym   dusza   moja   jest   pe³na   niebiañskiego   spokoju 
i  za  przyczyn¹  Jego  podnoszona  jest  na  coraz  wy¿sze  stopnie  doskona³oœci  i przemieniana 
w  Niego,  aby  mog³a  ona  zjednoczyæ  siê  z  Nim   na  ca³¹  wiecznoœæ.   Z  woli  Bo¿ej,  dziêki 
³asce   Umi³owanego   dusza   moja   czyni   du¿e   postêpy   w   mi³oœci,   dlatego   te¿   wesz³am
w  g³êbok¹  modlitwê  kontemplacyjn¹  i  w  sposób widzialny poprzez obrazy, symbole, pojêcia, 
znaki  czasu  i  najprzeró¿niejsze  ³aski  przekazujê  rzeczy  niewidzialne,  nieuchwytne, które nie 
maj¹  form  i  obrazów,  aby  wszystko  by³o  zrozumiane  przez  zniewolon¹  ludzkoœæ.

Na   mojej   drodze   doskona³oœci,   która   prowadzi   na   sam  szczyt  umi³owanej  Góry
Karmel,   na   której  to  dusza  moja  osi¹gnie  wieczne  zbawienie  latami  dojrzewam  duchowo 
w   Panu   naszym   kontempluj¹c   Go   mi³oœci¹   Jego,   i   podczas   prowadzenia   Dzie³a  Jego
skoncentrowana  jestem  tylko  na  Nim,  który  wg³êbia  duszê  m¹  w  tajemnice  Swe.  W  ciszy
krzy¿owej  œmierci  Boskiego  Odkupiciela  pracujê  z  pe³nym  oddaniem  w  winnicy  Jego  pod 
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czujnym  okiem  Jego,   który   pozwoli³   duszy  mej  wejœæ  w  bezkres  mi³oœci  Swej  w  jednej 
jednoœci  z  Nim,   dlatego  te¿  uczestniczy  ona  w  ¿yciu  duchowym  zmartwychwsta³ego  Pana
naszego  w  œcis³ej  harmonii  z  wol¹ Jego. Umi³owany Boski Oblubieniec dobrze wie, ¿e bardzo 
kocham Go (J 21, 17),  dlatego  te¿  poprzez  Niepokalan¹  w  tajemnicy  Jego  i  Koœcio³a  dusza 
ma  uczestniczy  w  Jego  Boskiej,  wiecznej  radoœci  oraz  w  wiekuistych  prawdach Jego, które 
s¹  gwarancj¹  wolnoœci.   Mistrza   Niebieskiego   spotykam   nie   tylko   w  Eucharystii  czy  te¿ 
w  modlitewnym  pisaniu  w  Imiê  Jego,   ale  na  ka¿dym  kroku,  tak¿e  dusza  moja  ws³uchana 
w  g³os  Jego  zd¹¿a  ma³ymi  kroczkami  do  ¿ycia wiecznego, aby móc w wiekuistej wiecznoœci 
wiecznie  ucztowaæ  w  Ukochanym  i  z  Ukochanym,  który  nawet  ju¿  teraz  odrobinê pozwala 
jej  uczestniczyæ  w  mi³osnych  dobrach  niepojêtej  Ojczyzny  Swej.   

Bez   œwiat³a   Bo¿ego   i   ³aski   Bo¿ej   nie   zrobi³abym   kroku,   tak¿e   idê  z  wielkim
uwielbieniem  za  najpewniejszym  znakiem  nadziei i pociechy, za Zbawicielem,  który wybawi³ 
mnie  z  mêczarni  ciemnoœci,  i  wezwa³  mnie  od  wewn¹trz,  abym  z  ³ask¹  Jego  wraz  z Nim 
odzwierciedla³a   prawdê   duchowego   œwiata   Jego   wraz   ze  znikaniem  bytów  skoñczonych 
w  obrêbie  Trójk¹ta  Bermudzkiego  i  innych  tajemnych  miejscach  na œwiecie,   tak¿e  uczyni³ 
mnie  Swoim  “ S³owem ”,  abym  w  Nim  zrozumia³a  i  doœwiadczy³a najg³êbsze prawdy wiary.
Dzie³o Bo¿e,  które  wykonujê  z  woli Bo¿ej ma charakter kontemplacji medytacyjnej i zwi¹zane
jest   z   najg³êbszymi   prawdami   chrzeœcijañstwa,   tak¿e   dusza   moja   jako   dusza   wybrana 
do  ods³oniêcia  œwiatu  miêdzy  inymi  tej  tak  wielkiej tajemnicy Bo¿ej Trójk¹ta Bermudzkiego
nie  ma  prawa  roœciæ  sobie  do  tego prawa, bo wszystko to odbywa siê z woli Bo¿ej i prowadzi 
do  Trójjedynego  Boga.

T a j e m n i c a   T r ó j k ¹ t a   B e r m u d z k i e g o   zawarta   jest  w  Krzy¿u,  a do tej 
pory   wszyscy   rozwi¹zuj¹cy   byli   wygodni  i  szli  za  materialnym  postem,  tak¿e  Krzy¿  by³ 
zgorszeniem  dla  nich  i  nie  potrafili  iœæ  dalej  sami,   i   jak   wszystkim   wiadomo  wszystkie 
rozwi¹zania  leg³y  w  gruzach.  Wch³on¹æ  umys³em  Stwórcy  tê  omawian¹  tajemnicê  Jego,  to
nale¿y  byæ  dojrza³ym w zmartwychwsta³ym Jezusie Chrystusie, który jest obecny w Eucharystii, 
tak¿e   w   nas   ma   odbijaæ   siê   Oblicze   Ducha   Bo¿ego,   dlatego   te¿  mamy  byæ  czystymi 
we  wszystkim,  aby  zmartwychwstaæ  w  Chrystusie,  co  jest  faktem absolutnym i ostatecznym,
bo  przecie¿  Zbawiciel  daje  nam  pe³n¹  Swoj¹  zdolnoœæ  i  uwalnia  nas od wiêzów przestrzeni 
i   czasu   oraz   obdarowuje   nas   pe³ni¹   upojenia   Swego,   tak¿e  w  Nim  widzimy  wszystko 
(ks. Wac³aw  Œwierzawski).

Poprzez  wiarê  wesz³am  w  ciemn¹  noc  ducha,  gdzie  niewidzialny i niezbadany Boski 
Oblubieniec  jest  obecny  bez  ¿adnych  wyobra¿eñ,  i  z  woli Jego zawieszona jestem w pró¿ni 
stawiaj¹c  czo³a  wszelkim  lêkom  i  zw¹tpieniom  ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a,  Thomas  Merton ), 
tak¿e  poznajê  pewne  prawdy  Bo¿e,   które  ju¿  s¹  podane  w  Piœmie  Œwiêtym,   i   które   nie 
mo¿na   poj¹æ   i   ogarn¹æ   umys³em   lecz   jedynie  ¿yw¹  wiar¹.   W  dziele  ascezy  mistycznej 
ods³oniêcia   tajemnicy   Trójk¹ta  Bermudzkiego  postêpowa³am  drog¹  ofiary  i  wyrzeczeñ,  bo 
jak  najczystsze  serce  i  dusza  zdolne  s¹  otrzymaæ  wra¿enia  od  Stwórcy,  które  pochodz¹ od 
Niego,   przez   które   On   pragnie   ukazaæ   siê   danej   duszy,   tak¿e   w   ca³ej  tej  mistycznej 
drodze  opiera³am  siê  na  teologicznej  wierze,    bo   wszystko   to   le¿y  poza  doœwiadczeniem 
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ludzkim  i  musi  byæ  zinterpretowane  w  sposób  przyrodzony  mimo,  ¿e  ciê¿ko jest przekazaæ 
rzeczy  mistyczne,  które  teologowie  musz¹  g³êboko  rozwa¿yæ.

�  Je¿eli  Boski  Nauczyciel  wybiera  tak  s³abe  narzêdzie  dla  Swojego  Dzie³a,  to  bez
w¹tpienia  dlatego,   ¿e   chce  czyniæ  wszystko  Sam   (Matka  Ludwika  Ma³gorzata  Claret  de
la  Touche).  S³owo  Bo¿e  zawsze  musi  wype³niæ  siê  wg. s³ów: � Zaiste,  podobnie  jak ulewa 
i  œnieg  spadaj¹  z  Nieba  i  tam  nie  powracaj¹,  dopóki  nie  nawodni¹  ziemi,   nie  u¿yŸni¹  jej
i   nie   zapewni¹   urodzaju,  tak   i¿   wydaje   nasienie   dla  siewcy  i  chleb  dla  jedz¹cego,  tak
s³owo,  które   wychodzi  z  ust   moich,  nie  wraca  bezowocnie  do  Mnie,   zanim   wpierw  nie
dokona  tego,  co  chcia³em,  i  nie  spe³ni  pomyœlnie  swego  pos³annictwa     ( Iz  55,  10 - 11 ).
Na  s³owa  Pana  Jezusa: ¡ Córko  Moja,  Ja  tobie  ods³oniê  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego, 
je¿eli  chcesz,   to  mogê  teraz ¢  odpowiedzia³am:  ¡ Panie  Jezu  jeszcze  nie  teraz,  nie  jestem 
Ciebie godna ¢,  i  to  by³a  odpowiedŸ  wiary  dana  Samemu  Bogu,  który  jest  Prawd¹.  Mowa 
Pañska    jest    pe³na   mocy  i  wszystko  spe³nia  siê  (Koh 8, 84),   tak¿e  s³owa wypowiedziane 
przez   Zbawiciela   do   duszy   mej   i   tak  ju¿  w  du¿ym  procencie  wype³ni³y  siê  i  te  s³owa 
substancjalne,   które   s¹   równie¿   s³owami   formalnymi  ca³y  czas  wype³niaj¹  siê  zgodnie 
z  Odwiecznym  Planem  Bo¿ym,   bo  s³owa  Stwórcy  s¹  jak  ogieñ  i  jak  m³ot  krusz¹cy  ska³y 
(Jr 23, 28 - 29),  i  te  s³owa  substancjalne,   które  duch  mój  odebra³  wewnêtrznie  od  Samego 
Przewodnika  Niebieskiego  pomagaj¹  duszy  mej  w  zjednoczeniu  siê  z  Nim.

�  S³owa  nadprzyrodzone  daj¹  s³yszeæ  siê  w duchu osób duchowych bez poœrednictwa
jakiegokolwiek  zmys³u  cielesnego.   S³owa   nadprzyrodzone  dzielimy  na  s³owa  sukcesywne,
formalne  i  substancjalne.   S³owa  sukcesywne  s¹  to  pewne  wyra¿enia  i  zdania,  jakie duch 
bêd¹c   w   skupieniu  tworzy  i  formu³uje  w³asnym  rozumowaniem.   S³owa   formalne   s¹   te, 
które  duch  przyjmuje  i  wyraŸnie  s³yszy  nie  sam  w  sobie,   tylko   jakby  od  trzeciej  osoby. 
S³yszy  je  ju¿  to  w  stanie  skupienia  lub  te¿  i  bez  niego.  S³owa  substancjalne  s¹ to wyrazy, 
które  równie¿  formalnie  udzielaj¹  siê  duchowi  w  skupieniu   lub   poza  nim.  Sprawiaj¹  one 
w  samej  istocie  duszy  ten  istotny  skutek  i  cnotê  jak¹  oznaczaj¹.  S³owa  sukcesywne  mog¹ 
powstawaæ  w  rozumie  z  trzech  przyczyn  z  Ducha  Bo¿ego,  który  poucza  i  oœwieca rozum,
i   naturalnego   œwiat³a   rozumu,   wreszcie   od   szatana,   mówi¹cego   przez   sugestiê.  S³owa 
formalne  przychodz¹  bez  wzglêdu  na  skupienie  ducha,  czêsto  wtedy,  gdy  duch  jest  daleki 
od  tego,  co  mu  te  s³owa  mówi¹   (Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a).  

� Odnoœnie  do  s³ów  substancjalnych,  to  dusza  nie  ma nic do zdzia³ania, niczego nie 
chce,  niczego  nie  odrzuca,  niczego  nie  obawia  siê.  Nic  dusza  nie  czyni,   bo  Pan  Bóg  nie 
wypowiada   tych   s³ów   substancjalnych  po  to,  by   ona   je   wype³nia³a,   lecz   aby   Sam   je 
w  niej  wype³ni³.  I  tym  w³aœnie  ró¿ni¹  siê  od  s³ów  formalnych  i  sukcesywnych.   Te   które
powstaj¹  z  woli,  gdy s¹ od Boga, s¹ bardzo wznios³e.  Te  jednak,  które  powstaj¹ w substancji 
duszy   s¹   nierównie  wznioœlejsze  i  wiêcej   sprawiaj¹   dobra.   Ani   dusza,   ani   ten,   kto  j¹
prowadzi  nie  wie  i  nie  rozumie  sk¹d  i  jak  powstaj¹,  nie  pojmuje  te¿,  w  jaki  sposób  Bóg 
tych  ³ask  udziela   (Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a).

Anio³  Pañski  Œwiêtemu  Józefowi  ukaza³  siê  we  œnie  i  powiedzia³  mu, co ma czyniæ, 
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tak  i  mi  w  mistycznym  œnie  ukaza³  siê  Pan  Jezus  i  powiedzia³  mi: ¡ Córko  Moja, Ja tobie
ods³oniê  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego ¢,  a  te  s³owa  Bo¿e s¹  S³owami ¯ycia Wiecznego
(J 6, 68),  i  mamy  czyniæ  wszystko  cokolwiek  rzeknie  nam  Zbawiciel,  aby  byæ  zbawionym,
który   przecie¿   z   czasem   w  pe³ni  czasu  ods³oni³  duszy  mej  tê  omawian¹  tajemnicê  Sw¹.
Od   tych   pamiêtnych  s³ów  wypowiedzianych  przez  Jezusa  Chrystusa  do  mnie,  natychmiast 
uwierzy³am  Bogu  i  nie  mam  najmniejszej  w¹tpliwoœci,   co  do  ca³ej  nadprzyrodzonej  misji 
swej,  któr¹  poznajê  wiar¹,  i  która  daje  mi  si³ê,  aby  przezwyciê¿yæ  wszystkie  przeciwnoœci
(Ef 6, 16).  Jak  ja  mog³am  w  duchowym  Dziele  Bo¿ym,  które  jest na po¿ytek obecnych dusz 
i  przysz³ych  pokoleñ  chocia¿ na moment zw¹tpiæ ?,  skoro mam nieskoñczenie wiele dowodów
opieki  Bo¿ej.   Ojciec   Niebieski   nigdy   nikogo   n i e   o p u œ c i ³    i   tak   np.   przez  40  lat
opiekowa³   siê   Swoim   wybranym   ludem   na   pustyni,   zaopatrywa³   E l i a s z a    w   chleb 
i   w   wodê   na   pustyni,   nie   opuœci³   J o n a s z a    we    wnêtrznoœciach   wieloryba   ani  te¿ 
D a n i e l a   w   jaskini   lwów,   nie   opuœci³   te¿  wszystkich  œwiêtych,  jak  i  oddane  czy  te¿
zagubione  owce  Swe. 

Tajemnica  Trójk¹ta  Bermudzkiego  jest  zanurzona w Odkupicielu,  tak jak ca³e ¿ycie 
Koœcio³a,  i  dusza  wybrana  do  poznania  i  przekazania  jej  œwiatu  czyli  dusza  moja  musia³a
oddychaæ  Odkupieniem,  a  poza  tym  nale¿y  nieprzerwanie  obcowaæ  z  Trójjedynym  Bogiem
i  byæ  o  milcz¹cych  ustach  jak  Mama  Niebieska w Czêstochowie, która wprowadzi³a ³ad ³aski 
i  mi³osierdzia,  i  œwiat³em  i  moc¹  Sw¹  oœwietla mi ciemn¹ noc wiary,  która prowadzi do Niej 
i  do  Jej  Syna,  Jezusa  Chrystusa.  Odnoœnie  milcz¹cych  ust,  to  w rzeczy samej ca³e duchowe
Dzie³o  Bo¿e  przekazujê  pisanym  s³owem,  a  nie  mówionym,   bo   przecie¿   ono  nie  jest  do
rozprawiania  przeze  mnie  i  to  jeszcze  z  osobami  niepowo³anymi  do  tego,  tylko do pisania,
bo  przecie¿  Zbawiciel  wyraŸnie  powiedzia³  w  twierdzy  duszy  mej czy te¿ w ³askach Swych,
kiedy  podczas  snu  dusza  ma  opuœci³a  w  Nim  czasoprzestrzeñ,  ¿e  mam  pisaæ  a¿  do  samej
œmierci  swej,  tak¿e  jak  widaæ  proroctwo  Jego  wype³nia  siê  i  to  na  oczach  ca³ego  œwiata. 

Poj¹æ   Bosk¹   tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego  tzn.  prze¿ywaæ  w  sobie  Damaszek, 
aby  tê  prawdê  w  ca³ej  ostroœci  móc  zobaczyæ  w  Bogu  czyli uczestniczyæ w ¿yciu Rodziców
Niebieskich,  w  Ich  pos³annictwie,  w  Ich  funkcji  proroczej,  aby nastêpnie  móc g³osiæ œwiatu 
tê  Chrystusow¹  Ewangeliê.  Misja  ods³oniêcia  tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego w minionych 
wiekach  by³aby   bezcelowa   i   w a r i a t e m   by   mnie   okrzykniêto  jakbym  ¿y³a  wczeœniej, 
ale   obecnie   przysz³a   pe³nia   czasu  na  przekazanie  Orêdzia  Bo¿ego,  w  którym  codziennie 
podejmujê  ogromny  wysi³ek wœród moich tak licznych chorób i przeciwnoœci, aby przygotowaæ
œwiat   na   konkretny   i   rzeczywisty   odbiór  tej  tajemnicy  Bo¿ej.   Dzie³u  ascezy  mistycznej 
ods³oniêcia   tajemnicy   Trójk¹ta   Bermudzkiego,   temu   odwiecznemu   postanowieniu  jestem
wierna,  dlatego  te¿  nieustannie  zmierzam do M¹droœci Bo¿ej,  która nie tylko jest przeczystym 
wyp³ywem  Chwa³y  Wszechmog¹cego,   ale   równie¿   jest   Odblaskiem   Wiecznej  Œwiat³oœci 
(Mdr 7, 25 - 26).

Na  mojej  drodze  krzy¿owej  ju¿  tu  w  ¿yciu  œmiertelnym  doœwiadczam  w  duszy mej 
obecnoœæ  mocy  Bo¿ej  i  s³odyczy  chwa³y  Bo¿ej,   i   niezmiernie   têskniê   za   doznanym  ju¿ 
przedsmakiem  owej  tajemniczej  radoœci  i  uciszenia (Thomas Merton),  tak¿e jestem pos³uszna 
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Duchowi Œwiêtemu  i  za  przyczyn¹  Jego  zanurzam  siê  w  Bogu,  aby  w  czystej wierze poj¹æ 
tajemnice  Bo¿e  odwiecznie  przeznaczone  na  duszê  m¹,  które  s¹  ciemnoœci¹  dla umys³u jak 
noc  (Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a).  Trójjedyny  Bóg  za  wstawiennictwem  Gwiazdy  Morza  Maryi 
wyprowadzi³  mnie  z  samego  dna  nicoœci  ziemskiej,  po  ludzku  bior¹c z sytuacji bez wyjœcia, 
co  mia³am  to  przepowiedziane  w  mistycznym  œnie  ze  statkiem  z  23.11.1984 r.,  gdzie  by³a
wielka  morska  burza,  wielki  sztorm,   a   statek   bardzo   szala³,  wody  wezbra³y,  zerwa³y  siê 
wichry  morskie,  uderzaj¹c  o  statek,  wszyscy  potopili  siê,  a  ja jednak nie runê³am z wrogami
Boga,  bo  jestem  utwierdzona  na  skale  Bo¿ej  (Mt 7, 24 - 25).

Z Z Z  Najprzewielebniejszy  Jezu  Chryste  prowadzisz  duszê moj¹ do Siebie poprzez
bolesne  próby,  prawdziwe  burze  i  najprzeró¿niejsze  cierpienia,  aby spali³a siê ona na Krzy¿u 
z  mi³oœci  do  Ciebie  i  zespoli³a  siê  z  Tob¹,   i   abym   w   czasie   przeznaczonym   dla  mnie 
wewnêtrznie  dojrza³a  do  przekazania  œwiatu  duchowego  Dzie³a  Twego.   Boski  Odkupicielu
tylko  Ty  jedyny  potrafisz   nape³niæ  duszê  m¹  otuch¹, radoœci¹, tak¿e w wielkiej kontemplacji 
i  pokorze  odnajdujê  Ciebie,  i  jestem  niezmiernie  wdziêczna  Tobie,  ¿e mimo, ¿e dusza moja
przebywa  jeszcze  w  ciele,  w przejœciowym œwiecie, a pozwoli³eœ jej ¿yæ chocia¿ w niewielkim 
stopniu  wiecznym  œwiatem  Twym.  Najdro¿szy i niezast¹piony Ojcze Niebieski zawsze,  kiedy 
pragnê  dowiedzieæ  siê  o  tajemnicach  Twych,  to  dowiadujê  siê   i   to   nawet  wiêcej  ni¿bym 
mog³a  prosiæ,  dlatego  te¿  córka  Twa  trwa  w  cierpliwoœci  i  mimo  przeciwnoœci  losu, które 
s¹  znakiem  postêpu  i  g³êbszych  wp³ywów  Twych  nieustannie  podnosi  siê  na  duchu  z  ca³¹ 
bezgranicznoœci¹  ufaj¹c  tylko  Tobie.   Zbawicielu   tylko   dziêki   Tobie  za  wstawiennictwem
Ró¿y   Mistycznej   Maryi   w   cierpieniach   nabieram   mocy  Twej,  a  ka¿dy  ból,  który  nawet 
sprawia  mi  trudnoœæ   w   oddychaniu   przybli¿a  duszê  moj¹  do  umi³owanej  Ojczyzny  Twej.
Mamo  Niebieska  Przeogromnej  Boleœci,  Twoje  b³ogos³awione Oblicze coraz mocniej wzywa
mnie  do  Ciebie,   i  poprzez  ³askê  uœwiêcaj¹c¹  jestem  nosicielk¹  nadprzyrodzonych  tajemnic 
Twych  i  Trójcy  Œwiêtej,  które  wnoszê  w  ¿ycie  swe.  Trójjedyny  Bo¿e  jesteœ Dawc¹ ¯ycia, 
i  moje  ca³e  ¿ycie  zale¿y  jedynie  od  Ciebie,  i  córka  Twa  prosi  Ciebie, abyœ zabra³ jej duszê 
jak  najprêdzej  do  Siebie,   do   upragnionej   i   umi³owanej  wiecznoœci  Twej,  aby  mog³a  ona
syciæ  siê  niepojêt¹  mi³oœci¹  Tw¹.  Amen !  Z Z Z 

Bezwarunkowo,  ca³kowicie  i  z  pokor¹  podda³am  siê  woli  Bo¿ej,  i  w czystoœci serca 
kontemplujê   Stwórcê,    i    ¡ moja   prawdziwa   to¿samoœæ   ukryta   jest  w  Bo¿ym  wezwaniu 
skierowanym  do  mojej  wolnoœci  i  w  odpowiedzi  jak¹  kierujê  do  Boga ¢ (Thomas Merton).
Z  woli   Bo¿ej   jestem   mocna  w  Dziele  Bo¿ym   i   poprzez  wewnêtrzne  milczenie  Rodzice 
Niebiescy   jasno   ukazuj¹   mi   tajemnice   mi³oœci   Swej,  aby  poprzez  nie  z  duszy  mej  bi³a 
mi³oœæ  do  bliŸnich.  Podczas  pracy  dla  Odwiecznego  S³owa  odczuwam  ¿ywe doœwiadczenie 
mi³oœci  Bo¿ej  i  Ducha  Œwiêtego  co  znaczy,  ¿e  umar³am  i  zmartwychwsta³am w Chrystusie 
( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ),   i   jest   to   doœwiadczenie  mistycznego  odnowienia,   wewnêtrznej
przemiany  dokonywanej  moc¹  mi³osiernej  mi³oœci  Boga  (Thomas  Merton).

Rozmi³owana  w  prawdzie  Ojca Niebieskiego, który przecie¿ jest jedyn¹ niepodwa¿aln¹
Prawd¹  koncentrujê  siê  ca³y  czas  na  Nim  odnosz¹c  wszystko do Niego, tak¿e ¿yj¹c w pe³nej
komunii  z  Nim  tak  radoœnie  wszystko  wykonujê  w  Nim  na  Chwa³ê  Imienia  Jego,  dlatego 
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te¿  przejœciowe  trudnoœci  jedynie  odrobinê  wstrzymuj¹  mój  pochód  na  umi³owan¹ duchow¹
Górê  Karmel,  na  której  panuje  wolnoœæ  i  pokój Boskiego Odkupiciela. Poprzez prowadzenie 
tak  niezmiernie  mi³osnego  Dzie³a  Pana  naszego,   które  realizujê  w  m¹droœci  Umi³owanego 
mam   niewielk¹   namiastkê   wiecznego   raju,   który  w  przemijaj¹cej  doczesnoœci  jest  rajem
cierpienia i mi³oœci, dlatego te¿ jako wierna córka S³owa Wcielonego jestem bardzo wymagaj¹ca 
w  odwiecznym  powo³aniu  mym,   które   latami  by³o  pisane,  szlifowane  i  udoskonalane,  tak 
jak  dusza  ma  w  Oblubieñcu  Niebieskim  ca³y czas przeobra¿ana jest w Niego.  Jezus Chrystus 
w   Trójcy  Jedyny  poprzez  ukryte  niepojêtoœci  Swe  tak  m¹drze  przeprowadza  duszê  m¹  po 
drabinie   doskona³oœci,   aby   mog³a   ona   coraz   bardziej   dojrzewaæ   w   Nim,    dlatego   te¿ 
z  nieskoñczonej  dobroci  Swej  zsy³a  na  mnie  choroby  i  najprzeró¿niejsze  przeciwnoœci, aby 
umocniæ  mnie  w  Sobie.   

Moja  nadprzyrodzona  misja,   która  odwiecznie  zosta³a  przygotowana  na  duszê  moj¹ 
jest   mi³a   dla   Nieœmiertelnego,   bo   ona   koi  cierpienia  Jego,   bo  przecie¿  ona  ratuje  ca³y 
grzeszny  œwiat,  tak¿e  jestem  Panu naszemu niezmiernie wdziêczna za tak wielkie wyró¿nienie 
i  za  to,   ¿e  poprzez  tak  czêste  duchowe  miecze  boleœci  tak  dobrze  przygotowa³  duszê  m¹ 
do  odwiecznego  zadania  Swego.  Duchowe  miecze  boleœci,  które  niejednokrotnie przenika³y 
dusz¹  m¹  mia³y  zbawienne  dzia³ania,  bo  za  poœrednictwem  tych  niesamowitych duchowych 
czy   te¿   nawet   fizycznych  boleœci  cia³a  mego  obumar³am  dla  œwiata  doczesnego  i  zreszt¹ 
dalej  obumieram,  ale  tym  razem  ju¿  z  têsknoty  za  Ukochanym.

Poprzez   wszystkie   przeciwnoœci   mojej   tak   nad   wyraz  niezwyk³ej  drogi  œwiêtoœci 
bardziej  wzmacniam  siê  w  Boskim  Odkupicielu,   tak¿e   nawet   nie   zwa¿am   ju¿   na   tych
kap³anów,   którzy   przyjêli   pozê   obojêtnoœci   na   tak   wielkie   Dzie³o  Pana  naszego,  tylko
z  pe³nym  oddaniem  pracujê  dla  Ukochanego,  aby  ratowaæ  topi¹cy  siê  Koœció³  Jego,  i  aby
mog³a  wype³niæ  siê  odwieczna  wola  Jego  we  mnie.  Na  swojej  mi³osnej  i  ciernistej drodze 
œwiêtoœci  w  mi³osnym  duchu  Najœwiêtszego  poprzez  ciemnoœci  prowadzona  jest  dusza  ma
do  jasnoœci  nad  jasnoœciami  Nieœmiertelnego,  aby w ¿yciu przysz³ym przebywa³a ona  jedynie 
w  œwietle  wiecznego  ¿ycia,   tak¿e   z   wielk¹  pokor¹  realizujê  swoje  odwieczne  powo³anie, 
które  odbywa  siê  wed³ug  odwiecznego  zamys³u  Trójjedynego  Boga.

W   ciemnych   nocach   wiary   i   ducha,   które   przesi¹kniête  s¹  radoœciami,  pokojem 
i    spokojem    Najœwiêtszego    zawsze   wszystko   czyniê   z   pokor¹   nie   tylko   dla   Chwa³y
Niebios,  ale  i  dla  dobra  ca³ej  zniewolonej ludzkoœci. Dosyæ czêsto sk³adam Wszechmocnemu
nieskoñczone  dziêki  za  tak  przeb³ogie  powo³anie,   którego  jestem  œwiadoma  w  ca³ej  pe³ni, 
i  które  przecie¿  wprowadzi³o  mnie  w  wy¿sze  ¿ycie,  dlatego  te¿  czuj¹c moc ³aski i mi³osny, 
mistyczny  ogieñ  Boskiego  Oblubieñca  latami  pisa³am  mistyczne  ksi¹¿ki, a obecnie duchowe 
publikacje  i  komentarze  na  Twitterze,  aby  zwyciê¿y³a umi³owana, wiekuista prawda w Bogu,
z  którym  przecie¿  jestem  w  wielkiej  mi³osnej  komunii,   i   dziêki  któremu  dusza  ma  coraz 
bardziej   poznaje  Jego  dojrzewaj¹c  te¿ w Nim, aby te¿ w Imiê Jego przekazaæ œwiatu duchowe
Dzie³o  Jego.  

Mimo,  ¿e  czasami  jestem  rozdarta  wewnêtrznie,  ale  nieustannie  ¿ywiê  siê  owocami 
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Koœcio³a,   które   s¹  owocami  mêki  i  œmierci  naszego  Zbawiciela,  i  z  pomoc¹  Ukochanego
pracujê   w   duchowej   winnicy   Jego,   aby   wydaæ   jak   najwiêcej   mistycznych  owoców  na 
Chwa³ê  Jego.  Boski  Mistrz  odwiecznie  zaplanowa³  duszê  m¹  do  ¿ycia  w  dwóch  œwiatach
i  mimo,   ¿e  duchowo  jestem  w  rzeczywistoœci  innego  œwiata  i  nieustannie  d¹¿ê  do  rzeczy
ostatecznych,  ale  dosyæ  czêsto  duch  mój  wchodzi  w  ten  upad³y  i  zniewolony  œwiat,  gdzie 
nawo³uje  siê  do  tzw. “ dobrobytu ”,  który  wyœmiewa  podstawowe  wartoœci  narodu  i  za  nic 
ma  ¿ycie  i  godnoœæ  ludzk¹.  Nauczyciel  Niebieski  dzia³a  przeze  mnie  i  we  mnie,  i  w Nim 
pokonam  z³udne  przeszkody  doczesnego  pielgrzymowania  i  dusza  ma  zwyciê¿y  w  Nim  na 
wieczyste  czasy,  bo  ona  jako  oblubienica  Jego  bêdzie  przebywaæ  z  Nim  w  niezg³êbionych 
i  w  niepojêtych  sferach  Jego.

Ci¹gle  naœladujê  Zbawiciela,  bo  nikt  nie  przychodzi  do  Ojca,  jak  tylko  przez Niego 
( J 14,  6 ),  i  ca³e  moje  mistyczne  i  ascetyczne  ¿ycie  ma  byæ  odtworzeniem  Chrystusowego
¿ycia  na  ziemi,   gdy¿   ono   oczyszcza  i  ca³kowicie  “ unicestwia ”  duszê,   by  j¹  zjednoczyæ 
z  Bogiem  (Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a).  Z  woli  Bo¿ej  po  schodach  mistycznych  statku  Bo¿ego 
odrzucam   wszystko,  co  przeszkadza  mi  wspi¹æ  siê  na  nastêpny  szczebel,   tak¿e  uwalniam 
siê  od  wszystkich  pragnieñ,  nadziei,  lêku  i  bólu  rezygnuj¹c  ze  wszelkich  form  aktywnoœci 
duchowej  oraz  opró¿niam  swoj¹  duszê z myœli i uczuæ,  aby mi³owaæ Oblubieñca Niebieskiego 
z  ca³ego  serca  swego  i  z  ca³ej  duszy  swej i ze wszystkich si³ swych  (Œwiêty Jan od Krzy¿a).
W  duszy  i  sercu  mym  nieustannie  p³onie  mistyczne  œwiat³o  nadziei  i  mi³oœci,  tak¿e  za nic 
mam  wszelkie  zniewolenia,  bo  ja  ju¿ dawno zrezygnowa³am ze wszystkich w³asnych korzyœci 
i  gotowa  jestem  na  najgorsze  ofiary  w³¹cznie  ze  œmierci¹,   aby   tylko   móc  wype³niæ  wolê 
Mistrza  Niebieskiego  poprzez  któr¹  pomogê wielu wiêŸniom z³a, którzy jedynie tylko obiecuj¹ 
“ z³ote  gruszki  na  wierzbie ”,   aby  tylko  utrzymaæ  w³adzê  i  czerpaæ  z  tego  jak  najwiêksze 
profity  zdobywane  niejednokrotnie  w  sposób nielegalny, tak¿e wielu z nas ¿yje w niepewnoœci 
i  przemocy. 

Boski   Oblubieniec   nape³nia   duszê  i  serce  me  wielkoduszn¹  mi³oœci¹  Sw¹,   abym
zawsze  by³a  mocna  Nim,   tak¿e   w   towarzystwie  Jego  i  tak  jestem  przyobleczona  zawsze 
w  Niego  tym  bardziej,  ¿e  zosta³am  ochrzczona  w  Nim (Ga 3, 27),  tak¿e  w  jednej  jednoœci 
ze  S³owem  Wcielonym  wchodzê  coraz  bardziej   w   realizacjê   ju¿   koñcowego  planu  Jego, 
aby  móc  w  ca³oœci  wype³niæ  umi³owan¹  wolê  Jego.  Zbawiciel  w  duchowym  Dziele Swym,
które  jest   n i e s a m o w i t ¹   o d t r u t k ¹   na  te  ideologiczne  ewangelie,  które  przepojone 
s¹   niesamowitym   k³amstwem,   najprzeró¿niejszymi   zwyrodnieniami   i  œmierci¹  nad  wyraz
pokrzepia  mnie  w  Sobie,   tak¿e   nie   zwa¿am  na  wszelkie  przeciwnoœci,   tylko  w  cichoœci 
i  pokorze  pod¹¿am  po  wytyczonych  duchowych  drogach Umi³owanego, który w ostatecznym 
rozrachunku  i  tak  zaprowadzi  duszê  moj¹  do  wiekuistego  Nieba  Swego. 

Skoro  do tak wielkiego Dzie³a Bo¿ego wezwa³o mnie mi³osierdzie Ojca Przedwiecznego 
w  Chrystusie,  to  za  wstawiennictwem  Ró¿y  Duchowej  Maryi  w  Duchu  Œwiêtym  z pe³nym 
oddaniem   walczê   o   Dzie³o   Bo¿e,   które  w  obecnej   dobie   czasu  nabra³o  niesamowitego
rozpêdu,   bo   przecie¿  walka  sta³a  siê  ju¿  decyduj¹ca,  tak¿e  w  tej  duchowej  bitwie  muszê
zwyciê¿yæ  w  Trójjedynym  Bogu,   aby   wype³ni³y   siê   odwieczne   zamys³y   Jego  wzglêdem 
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duszy  mej.   Dzie³o   Pana   naszego,   które   intensywnie   i   systematycznie  prowadzê  w  Nim 
jest   zbyt   niewygodne   dla   ca³ego  zniewolonego  œwiata,  który  ma  za  nic  dobro  bliŸniego,
bo  ono  jest  zagro¿eniem  dla  tego  totalitarnego  systemu,  ale  dziêki  ³asce  Wszechmog¹cego
¿yj¹c  pe³ni¹  ¿ycia  Jego  zrozumia³am,  ¿e  musia³o  up³yn¹æ  sporo  czasu,   aby  pewne  sprawy 
dopiero   t e r a z   wysz³y  na  œwiat³o  dzienne  tego  zniewolonego œwiata, poniewa¿ osi¹gnê³am 
w   Umi³owanym   wymagaln¹   duchow¹   dojrza³oœæ,   aby   móc  przekazaæ  zamierzone  dobro 
w  sprawach  Bo¿ych,  które  pozwoli  zamkn¹æ fa³szywe, propagandowe przekazy popleczników 
z³a.  Mimo,  ¿e  ¿yjê  w  tym  nad  wyraz  zdemoralizowanym  œwiecie,   ale  wyrzek³am  siê  jego 
dla  dobra  jego,  aby  poprzez  duchowe  teksty  duchowego  Dzie³a  Ukochanego,  które pisa³am 
w  Nim  na  podstawie  prze¿yæ  duszy  mej   w   powi¹zaniu   z   Pismem   Œwiêtym   i   dzie³ami 
ascetyczno  - mistycznymi  nawróciæ   w   Bogu   jak   najwiêcej   dusz   na   drogê  œwiêtoœci,  na
której   zawsze   bêdziemy   spokojni   i   radoœni   w  niewidzialnym  i  rzeczywiœcie  istniej¹cym
Bogu,   aby   w   wiecznoœci   dusze   nasze   mog³y   upajaæ  siê  niepojêt¹  mi³oœci¹  Jego.   Moje
duchowe  teksty  pisane  pod  wp³ywem Ducha Œwiêtego przynios¹ odrobinê radoœci czytaj¹cym, 
którzy  przy  wnikliwszym  czytaniu  od  razu  rozumiej¹,  ¿e  to jest  ewangeliczne  Dzie³o  Pana
naszego,   który   w   niepojêtej   m¹droœci   Swej   nakaza³  mi,  aby  za³o¿y³a  sobie  internetow¹
stronê  /annaanielaflak.eu/,  na  której  w  niewielkim  procencie  przekaza³am  duchowe sprawy
nie  tylko  w  listach  do  duchowieñstwa,  ale  równie¿  w  duchowych  publikacjach mych, które 
zaczê³am  umieszczaæ  od  1.10.2019 r.,  od  wspomnienia  Ma³ej  Tereski  czyli  Œwiêtej  Teresy
od  Dzieci¹tka  Jezus  i  Najœwiêtszego  Oblicza   i   rocznicy   œmierci   mojej   Œwiêtej   Pamiêci
Mamy  Józefy,  która  zmar³a  1.10.1998 r.

           
Maja  52 - ga  wysy³ka  do  Watykanu  z  13. 06. 2019 r.  zamyka  duchowe  Dzie³o  Bo¿e

sk³adaj¹ce  siê  z  33-ech  duchowych  ksi¹¿ek  i  z  ogromu  duchowych  listów, tak¿e ju¿ wiêcej
mistycznych  ksi¹¿ek,  ani  te¿  ¿adnych  wysy³ek  nie  bêdzie  z  mojej strony do duchowieñstwa, 
które  latami  milcza³o  na  duchowe  Dzie³o  Niebios   i   obecnie   interwencja   nale¿y  tylko  do 
Samego  Trójjedynego  Boga,   dziêki  któremu  ujawni³am  siê  przez  Twitter  umieszczaj¹c  te¿ 
duchowe  publikacje  na  mojej  internetowej  stronie,   których   wraz   z   tymi  obecnie  dwiema 
publikacjami  jest  ju¿  25,  co  jest  szokiem  dla  na  pó³  gwizdka  kap³anów.  Wiadomo,  ¿e  do
Ojca  Œwiêtego  napiszê  wówczas,  gdy  bêdzie  jakakolwiek  interwencja  w  Dziele  Bo¿ym lub
bêdzie  inny  Papie¿.   Mój   Mistrz   i   zarazem  Przewodnik  Niebieski  wspomaga  mnie  w  tej 
przemijaj¹cej  doczesnoœci,  a  najbardziej  wówczas,   kiedy  nie  spodziewam  siê  tego  lub  te¿, 
gdy  jestem  w  sytuacji  na  ludzki  rozum  bez  wyjœcia,   tak¿e   jak  widaæ  w  tych  niepojêtych
sprawach  Jego  tylko  On  Sam  mo¿e  za³atwiæ  wszystko  nawet,  ¿eby  sprzeciwili siê  wszyscy 
tyrani   tego   upad³ego   œwiata,   którzy   niszcz¹   chrzeœcijañskie   rodziny,   zaspakajaj¹  swoje 
diabelskie  ¿¹dze  czy  te¿  swoimi  wymyœlnymi  przeœladowaniami  wy¿ywaj¹ siê w dokuczaniu
niewinnych  ludzi  niejednokrotnie  ich  zabijaj¹c.  

Nauczyciel  Niebieski  ma  w³asny  sposób  zrealizowania Dzie³a Swego, które prowadzê 
w  najciemniejszej  nocy wiary  i  nie  moja  w  tym  rzecz  jak  ono  zakoñczy siê w marnoœciach
tego  œwiata,   które  ogarniaj¹  mnie  ze  wszystkich  stron,   gdzie   odrzucam  od  siebie  radoœæ,
strach,  nadziejê  i  ból  ( Boecjusz )  wszystko  wykonuj¹c  nie  dla  pociech  duchowych,  ani te¿ 
zmys³owych, których nie szukam, lecz wszystko czyniê dla umi³owanych Rodziców Niebieskich. 
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Na   mojej   duchowej   drodze   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.  Dziêki Opatrznoœci Bo¿ej chodzê w œwiat³oœci Bo¿ej i godnie realizujê 
odwieczne  powo³anie,  aby  mog³y  wype³niæ  siê  wyroki  Bo¿e,   które   przypadaj¹   na  obecne 
zniewolone   czasy,   aby   zadoœæuczyniæ  za  grzechy  œwiata.   Mój  najukochañszy  Przewodnik
Niebieski  odnowi³  ducha  Swego  w  duszy  mej,  aby  ona  w  bezgranicznej  wiernoœci, mi³oœci 
i  z  ca³kowitym  oddaniem  przekazywa³a  œwiadectwo  mi³oœci  Jego.  Dusza  moja dosyæ czêsto
spotyka  siê  z  Panem  naszym  w  twierdzy  duszy  swej,   tak¿e   nieustannie   wspó³dzia³a   ona 
z  ³ask¹  Jego,   aby   móc  wznieœæ  siê  w  wy¿sze  sfery  ¿ycia  duchowego.   W   dosyæ   czêstej 
duchowej   agonii   Chrystusa   dusza   ma   zosta³a   w   szczególny  sposób  wysublimowana  na 
wra¿liwoœæ   cierpienia   i   mi³oœci,    aby   wraz   z   Ukrzy¿owanym   by³a   ona   zdolna   unieœæ
brzemiê   grzechów   œwiata.   Jestem   wierna   prawdzie   Bo¿ej,   dlatego   te¿   poprzez  mi³oœæ 
przekazujê  umi³owan¹  prawdê  odwiecznego  powo³ania  swego,  które ³¹czy nadprzyrodzonoœæ
z  przemijaj¹c¹  doczesnoœci¹.

Na   mistycznym   Uniwersytecie   Mistrza   Niebieskiego  w  sposób  niewypowiedziany 
pokocha³am  czyst¹,  bezinteresown¹  walkê  dla  dobra  Pana  naszego,  z  którym nieprzerwanie
dzielê  siê  zarówno  cierpieniami,  jak  i  radoœciami,   dlatego   te¿   pewna  ufnoœci  idê  zawsze
za  Nim,   aby   pokonaæ   i   zwyciê¿yæ   wrogów   Jego,  którzy  s¹  przecie¿  i  moimi  wrogami.
Król   Mi³osierdzia,   Dobrodziej   nieskoñczonoœci   da³   œwiat³o   rozumowi   memu,   abym  na 
podstawie    prze¿yæ    duszy   swej   w   heroicznej    mi³oœci   Jego   p r z e k a z a ³ a    niepojête 
i  niezg³êbione  tajemnice  Jego,  które  znajduj¹ siê w wy¿szych sferach Jego.  W pos³uszeñstwie
Najwy¿szego  wype³niam  wolê  Jego,   co   pozwala   to   duszy   mej,   jak   i   rozumowi  memu 
przebywaæ  w  niepojêtym  �ródle  Wody  ¯ywej,  w  którym  p³onie najczystszy mistyczny ogieñ 
mi³oœci  Boskiego  Oblubieñca.

W   œcis³ej   ³¹cznoœci   z   moim   najukochañszym,    sta³ym   Towarzyszem   Niebieskim
w  czystej  i  szczerej  mi³oœci  Jego  kocham  Dzie³o  Jego,   które   prowadzê,   bo  przecie¿  ono 
dosiêga   nieskoñczone   i   niezg³êbione   sfery  Jego,   które   od   samej  wiecznoœci  zawarte  s¹ 
w   Nim,   tak¿e   nigdy   nie   cofnê   siê  z  mi³osnego   pola   walki,   które  duszê  moj¹  zawsze
zaprowadzi  w  objêcia  Boskiego  Oblubieñca.  Kap³an  Niebieski  odwiecznie  wybra³  mnie  do 
duchowego  Dzie³a  Swego,   dlatego   te¿   nie  zwa¿aj¹c   na   moj¹  nêdzê  i  moje  braki  zni¿y³ 
siê  do  mnie,   abym  w  zaparciu  siê  siebie  nios³a  swój  krzy¿  z  Nim  i  w  Nim,  i  w  œwietle 
¿ycia  Jego  przekaza³a  orêdzie  Jego,  które  zawarte  jest  w  moich  mistycznych  ksi¹¿kach.

Wielkie   œwiat³a,   znaki   czasu   i   natchnienia   Ukochanego   pozwalaj¹   mi   w  ciszy 
i  skupieniu  coraz  g³êbiej  pogr¹¿aæ  siê  w  Nim,   tak¿e  w  Panu  naszym  pokonujê  wszystkie 
przemijaj¹ce  trudnoœci  typu  wewnêtrznego  tj. duchowego,  jak  i  zewnêtrznego tj. doczesnego 
œwiata  w³¹cznie  z  moimi  chorobowymi  dolegliwoœciami.  Podczas  przemijaj¹cej pielgrzymki 
za  dnia  najbardziej  odpoczywam  w  Boskim  Oblubieñcu,   gdy   piszê   w   Nim  i  dla  Niego, 
bo  wówczas  mam  do  czynienia  z  mi³osnym  odpocznieniem  w  Nim,  bo  przecie¿  jestem na 
wskroœ   przenikniêta   mi³osierdziem  Jego.  W  tych  chwilowych  duchowych  stanach  w  ciszy
podczas  cichego  pisania  w  Imiê  Najwy¿szego  jestem  niezmiernie  skupiona  w  Ukochanym, 
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który  oœwieca  mój  umys³,  abym  pod  natchnieniem  Jego  w  wielkiej  mi³oœci Jego przekaza³a 
duchowe  Dzie³o  Jego,   aby   ratowaæ  obecn¹  Sodomê  i  Gomorê.   W  mojej  nadprzyrodzonej 
misji  zamykam  siê  w  Panu  naszym,  który  nieustannie  czuwa  nad  dusz¹  moj¹,  która  moc¹ 
Jego  wchodzi  w  niezg³êbione  tajemnice  Jego,  bo  przecie¿  ona  o  w³asnej  mocy kompletnie 
nic  nie  zdo³a  uczyniæ.   Jestem   wierna   Boskiemu   Oblubieñcu,   który  zawsze  jest  ze  mn¹,
dlatego   te¿   niczego   i   nikogo   nie   lêkam   siê,   bo   On   przeprowadza   mnie   przez  krête
i  niebezpieczne  drogi,  tak¿e  dziêki  Niemu  zwyciê¿ê  wszystkie  nawarstwiaj¹ce siê  trudnoœci 
w  tym  grzesznym  œwiecie,  gdzie  Koœció³  Jego  znalaz³  siê  w  krytycznym  stanie.

Z  woli  Pana  naszego  dusza  ma  poch³oniêta  jest  niezg³êbionym  mi³osierdziem  Jego,
które   udzieli³o   siê   wszystkim   cz³onkom   cia³a   mego,   dlatego  te¿  w  cichoœci  i  pokorze, 
w   œwietle   najwy¿szym   Najœwiêtszego    poprzez   swoj¹   nadprzyrodzon¹   misjê   oœwiecam 
zab³¹kane  i  oziêb³e  dusze  nie  tylko  osób  œwieckich,   które  nie  maj¹  najmniejszego  pojêcia 
o   natchnieniach   Ducha   Œwiêtego,   który   w   szczególny   sposób   kieruje   dusz¹   wybran¹, 
ale  równie¿  i  osób  konsekrowanych,  bo  przecie¿  mamy  ogrom  zmys³owych spowiedników, 
którzy  nie  s¹  w  stanie  wejœæ w stan grzesznej duszy,  co sama to wielokrotnie doœwiadczy³am. 
Boski  Oblubieniec  powo³a³  duszê  m¹  do  g³êbi  prawdziwego wiekuistego szczêœcia i obdarza 
j¹  wprost  nieprawdopodobnymi  ³askami,  bo  przecie¿  podczas  snu  ona  tak  czêsto  opuszcza 
w  Nim  pow³okê  cielesn¹,  i  wówczas  cieszy  siê  g³êbi¹  niepojêtego  Bóstwa  Jego.

Poprzez  Jezusa  Chrystusa  zostaje  nam  przywrócone  podobieñstwo  do  Boga,  dlatego 
te¿   nale¿y   strzec   siê   bram   duszy,   aby   w   czystoœci  zmys³ów,  w  najg³êbszym  uciszeniu 
w   wolnoœci   ducha   kontemplowaæ  Zbawiciela   i   tajemnice  Jego.    Za  poœrednictwem  dóbr 
nadprzyrodzonych  wola  ³¹czy  siê  z  Bogiem,  tak¿e  dusza  moja  pe³ni  wolê  Bo¿¹  w  œwietle
wiary,   która  prowadzi  j¹  poprzez  odwieczne  powo³anie  do  ¿ywota  wiecznego.   Odkupiciel
oczyszcza  duszê  moj¹  i  uwalnia  j¹  ze  wszystkiego,  nawet  i  od  wszelkiej  radoœci,  aby by³a 
ona  sta³a  w  uczuciach  Bo¿ych   i   umys³em   Jego   wytrwale   d¹¿y³a   do   poznania  tajemnic 
Bo¿ych   odwiecznie   jej   przeznaczonych.   Dusza   moja   nieustannie   têskni   za  niepojêtymi 
szczêœliwoœciami  wiekuistego  œwiata,   w   których  przysz³o  jej  nawet  odrobinê  rozkoszowaæ 
siê  w  Panu  naszym,  dlatego  te¿  przemijaj¹ce  i  nic  niewarte  pociechy,  jak  i dobra doczesne 
w  sposób  niewyra¿alny  przeszkadzaj¹  jej  w  doskona³ym kontemplowaniu Ukochanego, który
coraz  czêœciej  wprowadza  j¹  w  Sobie  w  niepojête  wielkoœci  Swe.  

Na  drodze  œwiêtoœci  swej  jestem  pos³uszna  tylko  Oblubieñcowi  Niebieskiemu, który
poprzez  nieprzerwane  ³aski  Swe  wprowadzi³  duszê  m¹  w  niezg³êbione  zamiary  Swe,  tak¿e 
niejednokrotnie  ona  przebywa³a  w  Nim  w  przepaœci  grzechów  ludzkich,  jak  i  w  przepaœci 
mi³oœci  Jego,   dlatego   te¿   rozpalona   mi³oœci¹   Jego   ¿yje   ona  w  œcis³ej  za¿y³oœci  jedynie 
tylko  z  Nim.  W  nadprzyrodzonej  misji  swej  liczê  tylko  na  Boskiego  Odkupiciela  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, 
i  w  walce  tego  doczesnego  œwiata  w  szczególny  sposób  broni  mnie  i  poucza wewnêtrznie, 
co  mam  czyniæ,   i   jak   widaæ   pe³nienie  woli  Bo¿ej,  które  jest  jedynym  celem,  aby  dusza 
zosta³a  zbawiona  jest   niezwykle  ³atwe  w  Panu  naszym.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak
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