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Dusza ma wesz³a w Bogu w bezkresny i niepojêty Ocean Bóstwa Jego
Z woli Trójjedynego Boga przy wspó³pracy Mamy Niebieskiej dusza ma wesz³a
bezkresny i niepojêty Ocean Bóstwa, i poznaje Ojca Przedwiecznego przez Chrystusa
w Duchu Œwiêtym, i tak bardzo zauroczona jest tym wszystkim, ¿e ci¹gle znajduje siê
w ekstatycznym stanie, dlatego te¿ prosi Umi³owanego swego, aby ju¿ wiecznie znajdowa³a
siê ona w tych niepojêcie g³êbokich tajemnicach m¹droœci Jego. Boski Oblubieniec jest dla
duszy mej niewymownym œwiat³em i mi³oœci¹, i gdy we œnie ona tak czêsto opuszcza w Nim
czasoprzestrzeñ, to przecie¿ poprzez uczestnictwo staje siê ona Nim Samym, i On dzia³a
w niej i kieruje ni¹, i te b³ogie, krótkotrwa³e chwile, które nie podlegaj¹ czasowi daj¹
poznaæ jej bezmiar potêgi i mocy Ukochanego w Chwale Jego, gdzie ona doznaje zaœlubin
mistycznych z Nim. Najszczêœliwsze chwile dla duszy mej, to s¹ szczególnie takie, gdy ona
znajduje siê poza cia³em, bo wówczas ona jest taka wolna i swobodna w Panu naszym,
który nieustannie wprowadza j¹ w bezmiar ³ask Swych, które przepojone s¹ mi³osiern¹,
wieczn¹ mi³oœci¹ Jego.
Z woli Nieœmiertelnego na duszê moj¹ nieustannie sp³ywaj¹ najprzeró¿niejsze
³aski, aby mog³a ona poznaæ chocia¿ niewielk¹ odrobinê niepojêtej wielostronnoœci
wielowymiarowego œwiata, gdzie przebywaj¹ dusze po przekroczeniu progu œmiertelnego.
Dusza moja pragnie sta³ego zjednoczenia z Kap³anem Niebieskim czyli pragnie oderwania
siê od cielesnego wiêzienia, które tak bardzo utrudnia jej przebywanie w wiecznym
Ÿródle niepojêtej s³odyczy wiekuistego Pana naszego. Wszechpotê¿ny nieustannie utwierdza
mnie w Sobie, przez co dusza moja nad wyraz rozkocha³a siê w Nim, a tak liczne ³aski
Jego, które wkroczy³y w moje duchowe ¿ycie powoduj¹ niesamowit¹ têsknotê za Nim.
K Kapitan Niebieski wprowadzi³ duszê moj¹ w przedziwne i nad wyraz wznios³e
poznanie Swe, i gdy ona znajduje siê w jaœniej¹cej, niebiañskiej Chwale Jego poza pow³ok¹
cielesn¹, to ona jest jak gdyby odurzona mi³oœci¹ Jego tzn. znajduje siê w najwy¿szym
stanie ekstatycznego upojenia, które przyprawia j¹ jeszcze do wiêkszego, nienasyconego
kochania Ukochanego. Niepojête S³owo Wcielone obdarzy³o duszê moj¹ tak niepojêtymi
i wprost nieprawdopodobnymi ³askami, ¿e ona nigdy, ale to przenigdy, nawet w wiecznoœci
nie wyp³aci siê Umi³owanemu za te wszystkie dary, tak¿e w obecnej dobie czasu muszê
chocia¿ odrobinê sp³aciæ ten przes³odki d³ug wdziêcznoœci, i dobrze obroniæ duchowe Dzie³o
Jego, które przecie¿ prowadzê z niewyra¿alnym uwielbieniem w Nim Samym. Sp³acaj¹c
ten d³ug wdziêcznoœci u schy³ku ¿ycia swego w obecnej ju¿ z kolei 28 - mej publikacji
mej, najprawdopodobniej ju¿ o s t a t n i e j jako mistyczna córka katolickiego Koœcio³a
jedynego prawdziwego w ca³ym Wszechœwiecie znosz¹c wszystko dla niepojêcie mi³osiernego
Boga, z woli którego dusza ma dosyæ czêsto doznaje nienasyconej mi³oœci, jak i te¿ dosyæ
czêsto dotykaj¹c niepojêtej nicoœci - obecnie wyszczególniê t r o c h ê ³ a s k B o ¿ y c h,
które udokumentowane s¹ w duchowych ksi¹¿kach mych, którymi od dzieciñstwa jestem pojona,
jak i dusza ma szczególnie wtedy, gdy podczas mistycznych nocy opuszcza ona w Bogu
czasoprzestrzeñ.
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siê twarz¹ w twarz z przeokropnym diab³em, który czeka³ na ni¹ u wrót piek³a i diabelsk¹
rêk¹ serdecznie zaprasza³ j¹, aby wesz³a ona do cmentarza potêpionych dusz. Ten diabe³
siedzia³ na ³awce utkanej z czarnego dymu, z której ocieka³a bordowa krew potêpionych
dusz, i swoimi diabelskimi rêkoma nieustannie wymachiwa³ i ci¹gle pokazywa³ mi bramê,
z której wygl¹da³y szczury i bucha³ œmierdz¹cy dym. W ówczesnym momencie dusza ma
zrozumia³a, ¿e ma do czynienia z samym Lucyperem i by³a tak przera¿ona t¹ sytuacj¹,
¿e myœla³a, ¿e w tej piekielnej otch³ani zostanie na ca³¹ wiecznoœæ. W tym wielkim zdaniu siê
na wszechmog¹cego Boga dusza ma oczyma swymi widzia³a niewidzialny œwiat, w którym
przebywa³a ona oraz œwiat widzialny zamieszka³y przez owce materialne, i to przeskakiwanie
rzeczywistej widzialnoœci duchowego i zmiennego œwiata przez parê chwil z³¹czy³o siê,
¿e by³ wyraŸny widok, gdzie znajduje siê to p i e k ³ o, czyli dusza ma w ca³ej pe³ni
zobaczy³a bramy piek³a, jak i du¿y skrawek tego potêpionego miejsca, które jest przy ziemi,
tak jak wczeœniej pisa³am o tym w swoich duchowych ksi¹¿kach, ale niezbyt pewnie, co
do po³o¿enia piek³a. Dodam przy tej strasznej ³asce tyle, ¿e dusze potêpione absolutnie nie
przemieszczaj¹ siê, tak¿e ich piek³o zaczyna siê przy nich i trwa nieustannie w nich.
Znam wszystkie dzie³a mistyczne wszystkich mistyków, jak i wielu œwiêtych, ale
nigdzie nie wyczyta³am, ¿eby ktoœ tak czêsto widzia³ diab³a czy piek³o jak dusza moja,
i powiem jedno, ¿eby ktoœ chocia¿ jeden raz widzia³ to, co dusza ma, to od razu wszed³by
na drogê œwiêtoœci, która prowadzi do zbawienia. Z woli Bo¿ej dusza ma w mistycznych
nocach po opuszczeniu cia³a lewituje w Bogu pomiêdzy piek³em i Niebem, i nigdy nie
mo¿e byæ ona pewna swojego zbawienia, bo przecie¿ je¿eli ktoœ ¿yje w œwiêtoœci, to nie
znaczy, ¿e zostaje œwiêtym.
Z³owrogie ciemnoœci nad ciemnoœciami roztaczaj¹ siê ju¿ za ¿ycia niewiernych
owiec Bo¿ych, które maj¹ usta pe³ne przekleñstwa i goryczy, a jêzykiem swym knuj¹
zdradê, tak¿e zag³ada jest na ich drogach ( Rz 3, 13 - 16 ), i w tym zatraceniu ziemskim
te faryzejskie dusze za progiem wiecznej œmiertelnoœci przechodz¹ w zatracenie wieczne.
Dusze potêpione nie maj¹c jakiegokolwiek ruchu niewyra¿alnie cierpi¹ poprzez wiecznie
pal¹cy siê ogieñ w ich wnêtrzu, tak¿e ich astralne, duchowe cia³a pokryte s¹ najokropniejszymi
obrzydliwoœciami, na widok których mo¿na dostaæ pora¿enia ca³ego cia³a, je¿eli ktokolwiek
z ¿ywych mia³by mo¿noœæ widzieæ to, jak to zaobserwowa³a dusza ma, gdy na moment
w Panu naszym by³a w tym rajskim piekle, z którego rozchodzi siê nieopisywalna zgroza
nad zgrozami.
27 na 28 -go kwietnia 2008 r. w mistycznej nocy dusza moja opuœci³a w Bogu
cia³o i z przeolbrzymi¹ luboœci¹ w Ukochanym lewitowa³a w ciemnej nocy doczesnego œwiata,
która by³a dla niej najwiêksz¹ nieopisywaln¹ wspania³oœci¹, po czym znalaz³a siê ona
w ciemnoœciach Bo¿ych doskona³ego Boskiego œwiata, gdzie spotka³a siê z radosn¹ dusz¹
Taty swego. Te ciemnoœci Bo¿e w nieskoñczonym œwiecie, które by³y nasi¹kniête mi³oœci¹
nie przeszkadza³y duszy mej, bo ona kontemplowa³a tajemnice Trójjedynego Boga, który
by³ widzialny w duszy jej, i poprzez Niego widzia³a ona wszystko w Nim, tak jakby to
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oœwietlonych jasnoœciach Bo¿ych, gdzie widzialnoœæ by³a prawie taka sama jak poprzednio
w ciemnoœciach Bo¿ych, bo ona widzia³a oczyma Samego Boga, tak¿e nie ma tutaj ¿adnego
znaczenia co do konsystencji jasnoœci czy ciemnoœci Bo¿ej, która nasi¹kniêta jest mi³oœci¹
Samego Stwórcy. W tych upojnych jasnoœciach Bo¿ych dusza ma spotka³a siê przez krótk¹
chwilê z dusz¹ Mamy swej, która Boskim uœmiechem da³a jej znaæ, ¿e wszystko bêdzie
dobrze, i ¿e cieszy siê ona, ¿e spoka³a siê z ni¹. Chcia³am zaznaczyæ, ¿e podczas lewitowania
w Bogu w niepojêtych sferach doczesnoœci i nieskoñczonoœci dusza ma mia³a tê œwiadomoœæ,
¿e jest dusz¹, która opuœci³a czas i przestrzeñ za spraw¹ mi³osiernego Stwórcy. Kiedy
z trudem obudzi³am siê, to podziêkowa³am Oblubieñcowi Niebieskiemu, ¿e da³ mi tak wiele
niewyra¿alnych i niepojêtych s³odkoœci z Ojczyzny Swej, abym dalej mog³a kontynuowaæ
Dzie³o Jego na Chwa³ê Królestwa Jego.
Gdy w mistycznych nocach dusza ma tak czêsto opuszcza w Bogu cia³o, to mo¿e trzy
razy czu³am podczas snu, ¿e moje cia³o sta³o siê raptownie lodowate i znieruchomia³o jak
kamieñ, a potem dusza ma by³a ju¿ w œwiecie Bo¿ym, czy w innym Uk³adzie S³onecznym
czy te¿ widzia³a rzeczy ze œwiata doczesnego naszego Uk³adu S³onecznego. Podczas tych
tak licznych lewitacji duszy mej, kiedy podczas snu opuszcza ona w Bogu czasoprzestrzeñ,
to za spraw¹ Boga jedynie dwa razy ( nie zapisa³am sobie daty ) czu³am jak podczas
jej opuszczania cia³a niesamowicie œcierp³a mi g³owa, która sta³a siê lodem i na czubku
g³owy w tym momencie przez u³amek sekundy poczu³am lekki ból, takie uk³ucie, gdy dusza
ma wyrywa³a siê z krat cielesnych.
Pragnê zaznaczyæ, ¿e codziennie biorê tabletki na nadciœnienie, ale równie¿ i na
odwodnienie organizmu, poniewa¿ niezmiernie pal¹ mnie policzka, i w³aœnie te tabletki,
które czasami biorê dwa razy dziennie powoduj¹, ¿e w nocy wstajê najmniej trzy razy, ¿eby
oddaæ mocz. Przez sen czujê, ¿e muszê ju¿ wstaæ i pójœæ do ³azienki, aby oddaæ mocz,
i budzê siê; to tak samo, jak wy¿ej wspomnia³am, ¿e przez moment czu³am przez sen jak
cia³o me sta³o siê lodem i kamieniem w momencie, gdy dusza ma opuszcza³a cia³o czy te¿
œcierp³a mi g³owa, która sta³a siê lodem i dusza ma wyrwa³a siê z czubka g³owy. Wiadomo,
¿e dusza ma podczas lewitacji jest wyzwolona z czasu i œwiat ziemski wówczas nie istnieje
dla niej, i w aspekcie Bosko - nieskoñczonym rozpatruje ona w Bogu tajemnice Bo¿e.
Wszystkie tajemnice Bo¿e prze¿ywam w duchu w twierdzy duszy swej, która
we œnie bardzo czêsto opuszcza czas i w mi³osnej nocy Królestwa Niebieskiego mi³uje
ona Stwórcê nieskoñczon¹ mi³oœci¹ Jego. Podczas upojnej ciemnej nocy ducha, dziêki
nadzwyczajnym i wznios³ym ³askom Bo¿ym dusza ma cierpi z powodu niedosytu mi³oœci
Bo¿ej, która jest tak bardzo krótkotrwa³a w Przedsionku Nieba, które mieœci siê jeszcze
na tej grzesznej ziemi.
20 maja 2008 r. w mistycznej nocy na zaproszenie niepojêcie umi³owanego Oblubieñca
Niebieskiego dusza ma po przekroczeniu w Nim czasoprzestrzeni znalaz³a siê w mi³osnych
nieskoñczonoœciach Jego, które by³y przecudown¹ jasnoœci¹ mieni¹cych siê œwiate³ w kolorach
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przecudowne pasma jakby ( brakuje mi tutaj s³ów ) na³o¿onych na siebie przepojnych
i przezroczystych chmur odbija³y siê wiele razy w Przestworzach Królestwa Niebieskiego,
i b³yski œwiate³ Bo¿ych na³o¿onych na ten niepojêty obraz tworzy³y przecudown¹, mistyczn¹
nieskoñczonoœæ, ¿e nie sposób opisaæ jest tego niepojêtego, mieni¹cego siê mistycyzmu,
które nie by³o zawarte w formach.
Najlitoœciwszy i najmi³osierniejszy Ojciec Niebieski nie tylko w sposób dog³êbny
przepaja duszê m¹ Sob¹, ale daje mi zrozumienie rzeczy wy¿szych poprzez ³aski Swe, bo
przecie¿ podczas mistycznych nocy dusza ma non - stop opuszcza w Nim pow³okê cielesn¹,
tak¿e w tych wielowymiarowych odmêtowych przestrzeniach poznaje ona umys³em Jego
wiekuiste prawdy, i gdy ona przekazuje mi te wieczystoœci wiekuistego ¿ycia do pamiêci
mej, to wówczas r o z u m mój ma otworzone niezmierzone, niezg³êbione i niepojête
tajemnice Najwy¿szego.
 R o z u m to cudowny instrument dany nam przez Boga po to, byœmy nim
pos³ugiwali siê, czerpi¹c prawdê ze œwiata nas otaczaj¹cego. Rozum ma w sobie tajemnicz¹
zdolnoœæ nawi¹zywania kontaktu z rzeczywistoœci¹ i przyswajania jej sobie. Ten proces
wy³uskiwania p r a w d y z rzeczywistoœci jest bardzo z³o¿ony, bo dzia³anie umys³u
poprzedza dzia³anie zmys³ów zarówno zewnêtrznych jak i wewnêtrznych. One to przez
wra¿enia, jakie odbieraj¹ od rzeczywistoœci zewnêtrznej, dostarczaj¹ umys³owi materia³u,
z którego on wydobywa to, co jest istotnego w ka¿dej rzeczy (O. Romuald Kostecki OP).
 R o z u m l u d z k i, aczkolwiek ontologicznie ograniczony, poznaje p r a w d ê
powszechn¹ i nieskoñczon¹. Podobnie jest z wol¹ cz³owieka - skoñczona i ograniczona
jako byt, jest otwarta na dobro nieskoñczone; w podstawach swoich jest przeznaczona
i skierowana do mi³oœci dobra nieskoñczonego, nieograniczonego. Z racji nastawienia na
przedmiot nieskoñczony, zarówno rozum, jak i wola posiadaj¹ w sobie g³êbiê nieograniczon¹,
tak¿e jedynie prawda nieskoñczona i dobro nieskoñczone mog¹ tê g³êbiê wype³niæ
(O. Romuald Kostecki OP).
W wielkim uni¿eniu idê za najukochañszym Boskim Oblubieñcem, a w³aœciwie to
dusza ma wielokrotnie wznosi siê w Nim w niepojêtych sferach Jego, kiedy we œnie na
czas okreœlony opuœci ona w Nim próg œmiertelnoœci, tak¿e wówczas ona nie czuje
¿adnego ciê¿aru, jedynie rozkoszuje siê niepojêtymi tajemnicami Jego, które dostêpne s¹
jedynie dla dusz zbawionych. W tych mistycznych, b³ogich nocach dusza ma pewnie wnosi
siê w Panu swym we wszystkich kierunkach niekoñcz¹cych siê sfer Jego, bo On steruje j¹,
tak¿e ona przenikniêta jest Nim ca³ym czyli przeobra¿ona jest w Niego, tak¿e wszystko
pojmuje ona w Nim, i nigdy te¿ nie mo¿e nasycyæ siê mi³oœci¹ Jego.
25 maja 2008 r. w Bo¿e Cia³o, które obchodzone jest w U. S. A. (w Ameryce
Bo¿e Cia³o prze³o¿one jest na niedzielê) w mistycznej nocy dusza moja po opuszczeniu
w Bogu czasoprzestrzeni momentalnie znalaz³a siê w lekko rozjaœnionych ciemnoœciach
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która by³a przesi¹kniêta niezwyk³ym bólem. Dusza ma od razu pojê³a w Bogu, ¿e jest dusz¹
i po raz pierwszy tak wnikliwie spojrza³a na duszê Taty swego, bo by³a ciekawa jak dusza
wygl¹da po œmierci, a po drugie wiedzia³a ona, ¿e jak wróci do cia³a, to wszystko
przeka¿e to ona do pamiêci mej, abym mog³a przekazaæ to w mistycznej ksi¹¿ce, któr¹
piszê dla owiec Bo¿ych. Wielce odm³odzona dusza Taty mego by³a w œwietlistej otoczce,
a astralne, mistyczne cia³o jej mieni³o siê œwiat³em srebrzysto - z³otym, które na³o¿one by³o
jakby na przezroczysty metal, który powodowa³ odbicie siê tych przepiêknych, niepojêtych
œwiate³ Bo¿ych. Mimo, ¿e dusza Taty mego nic nie mówi³a, ale wyraŸny, widoczny ból
na jej twarzy mówi³ sam za siebie, ¿e dusza w danym momencie wczuwa siê w sytuacjê
córki swej, która w drodze ciernistej do Boga nie ma wewnêtrznego spokoju.
Astralne cia³a naszych dusz przemieszczaj¹ siê w Bogu w niepojêtych, mi³osnych
sferach Królestwa Niebieskiego pod warunkiem, ¿e s¹ duszami zbawionymi, czasami te¿
przez d³u¿szy czas nie przemieszczaj¹ siê, bo w przeb³ogich œwiat³oœciach Stwórcy
kontempluj¹ one Jego mi³oœci¹ Jego, innym te¿ razem wchodz¹ one w sferê duchowej
doczesnoœci i w zaplanowanych sceneriach przepowiadaj¹ przysz³oœæ dzieci Bo¿ych lub te¿
ostrzegaj¹ je przed niebezpieczeñstwem, tak¿e mamy kontakt z duszami najbli¿szych czy
te¿ z duszami Œwiêtych, które wchodz¹ w mistyczne sny, a czasami mo¿e te¿ i tak byæ,
¿e dusze nasze opuszczaj¹ cia³o na okreœlony czas, ale my o tym nie wiemy, ale to s¹
jedynie dusze wybrane, tak jak dusza ma czy te¿ dusza wielkiej mistrzyni ¿ycia duchowego
M a r t y R o b i n, która jeszcze nie jest og³oszon¹ Œwiêt¹ mimo, ¿e od samego pocz¹tku
jej dusza przebywa w Niebie, o czym mo¿e poœwiadczyæ dusza ma. Na mojej drodze
duchowej trzy razy dusza moja spotka³a siê z dusz¹ Czcigodnej S³ugi Bo¿ej M a r t y
R o b i n podczas lewitacji w Przestworzach Bo¿ych, kiedy we œnie dusza ma opuœci³a
w Bogu czasoprzestrzeñ i wiem, ¿e z woli Bo¿ej jej dusza wspomaga duszê m¹, abym
mog³a opisaæ chocia¿ niewielki r¹bek tajemnic Bo¿ych, które istniej¹ wiecznie za zas³on¹
progu œmiertelnego, aby niedowiarków i grzeszników pobudziæ do zmiany frontu ich ¿ycia.
Tak na moje rozeznanie czasami w dzieciñstwie dusza ma³ego, niewinnego dziecka
opuœci cia³o, o czym ono nawet nie wie, bo ja siêgaj¹c dzieciñstwa podczas snów mia³am
wiele piêknoœci, i musia³o up³yn¹æ parê dziesi¹tków lat zanim zda³am sobie w Bogu sprawê,
¿e jeszcze przed moim urodzeniem dusza moja otrzyma³a ³askê opuszczania w Bogu cia³a
podczas snów. Jedynie tylko z woli Bo¿ej dusza moja dosyæ czêsto kontaktuje siê
z rzeczywistoœci¹ œwiata Bo¿ego, i za spraw¹ Boskiego Odkupiciela przekazuje ona r¹bek
niepojêtych tajemnic Jego, które s¹ tak bardzo obce dla wielu œmiertelników.
25 maja 2008 r. po po³udniu le¿a³am na ³ó¿ku i pragnê³am zasn¹æ po nieprzespanej
nocy, tak¿e by³am w takim letargu, i raptem w wizji wyobra¿eniowej spotka³am siê z dusz¹
Mamy swej i przez d³u¿sz¹ chwilê przebywa³am z ni¹ mimo, ¿e dusza ma by³a w ciele.
W tej wizji wyobra¿eniowej dusza Mamy mej tak niezwykle czu³ymi, wewnêtrznymi s³owami
pocieszy³a duszê m¹ i da³a do zrozumienia jej, ¿ebym zawsze, ale to zawsze ufa³a
Trójjedynemu Bogu i Matce Bo¿ej Maryi. Z woli Bo¿ej dusza Mamy, podobnie jak i dusza
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przekazujê wiele tajemnic z nieskoñczonego œwiata, do którego przeznaczona jest ka¿da dusza.
 Co rozum przyjmuje na sposób widzenia (mo¿e bowiem patrzeæ na rzeczy duchowe
tak, jak oczy patrz¹ na cielesne), nazywamy widzeniem. To zaœ, co rozum przyjmuje sposobem
pojmowania i zrozumienia rzeczy nowych (podobnie jak s³uch s³uchaniem dowiaduje siê rzeczy
nowych), nazywamy objawieniem. To, co przyjmuje sposobem s³yszenia, nazywamy s³owami.
Wreszcie to, co przyjmuje na sposób innych, pozosta³ych zmys³ów, jak: odczucie s³odkiej
woni duchowej, smaku i rozkoszy duchowej, a czego dusza mo¿e kosztowaæ w sposób
nadprzyrodzony, nazywamy uczuciami duchowymi (Œwiêty Jan od Krzy¿a).
 Widzenia œciœle duchowe, przychodz¹ce bez poœrednictwa jakiegokolwiek zmys³u
cielesnego umys³ mo¿e otrzymaæ w dwojaki sposób: jedne, to wizje substancji cielesnych,
drugie substancji oddzielnych czyli bezcielesnych. Wizje cielesne obejmuj¹ wszelkie rzeczy
materialne na Niebie i ziemi, dostrzegalne dla duszy za poœrednictwem pewnego œwiat³a
nadprzyrodzonego mimo, ¿e znajduje siê ona jeszcze w ciele. Œwiat³o to sp³ywa od Boga
i w Nim ogl¹daæ mo¿e dusza wszelkie nieobecne dla niej rzeczy w Niebie czy na ziemi
(Œwiêty Jan od Krzy¿a). Je¿eli chodzi o widzenia substancji bezcielesnych, to  nie mog¹
byæ ogl¹dane nawet w tym œwietle pochodz¹cym od Boga. Mo¿na je ogl¹daæ w innym
wznioœlejszym œwietle, które nazywa siê œwiat³em chwa³y. Widzenia zatem substancji
bezcielesnych, jakimi s¹ Anio³owie i dusze, nie dostrajaj¹ siê do tego ¿ycia i w ciele œmiertelnym
nie mog¹ byæ ogl¹dane, i gdyby Bóg chcia³ udzieliæ siê ich duszom esencjalnie, tak jak
one s¹, dusza natychmiast wysz³aby z cia³a i skoñczy³oby siê jej doczesne ¿ycie. “Nie mo¿e
bowiem cz³owiek ujrzeæ Mnie i ¿yw pozostaæ” (Wj 33, 20) (Œwiêty Jan od Krzy¿a).
Dusze Rodziców naszych czy dusze najbli¿szych, z którymi byliœmy w wielkim
duchowym zwi¹zku za ¿ycia ( w mojej sytuacji, to B a b c i a K a t a r z y n a ) bardzo
wspomagaj¹ nas w grzesznej doczesnoœci, i widz¹ nasze cierpienia i radoœci, bo mimo,
¿e s¹ w OjczyŸnie Bo¿ej, ale jednoczeœnie widz¹ i nas, bo pomimo, ¿e po drugiej stronie
s¹ wielkie nieskoñczonoœci, ale dusze zbawione pokonuj¹ momentalnie te wielkie odleg³oœci.
Podczas tak licznych ³ask Bo¿ych zauwa¿y³am, ¿e dusze moich bliskich niejednokrotnie
nie mog¹ mi nic powiedzieæ, tylko za pomoc¹ najprzeró¿niejszych doczesnych zdarzeñ
przepowiadaj¹ mi cierpienie czy te¿ chwilow¹ radoœæ, która najpóŸniej w przeci¹gu paru
godzin spe³nia siê.
9 czerwca 2008 r. w mistycznym œnie dusza moja po opuszczeniu w Bogu cia³a
spotka³a siê z duszami s¹siadów, znajomych, dalekich krewnych, którzy w ciemnoœciach
czyœæcowych kontemplowa³y Ojca Niebieskiego, którego nie widzia³y, i jak to dusza ma
zrozumia³a umys³em Samego Boga, ¿e by³ to wy¿szy k r ê g c z y œ æ c a, w którym dusze
s¹ bardziej wype³nione Bogiem i z nieskoñczon¹ wdziêcznoœci¹ przyjmuj¹ wszystkie Msze
Œwiête, modlitwy i pokuty w ich intencji, które pozwalaj¹ im wyrwaæ siê z tego czyœæca,
aby mog³y byæ one zbawione przez Zbawiciela, który przebywa w wiecznych jasnoœciach
nad jasnoœciami. W pamiêci wyryte mam dok³adnie wszystkie dusze, ale to jest tylko dla
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poda³am imiennie duszê potêpion¹ i w czyœæcu cierpi¹c¹, to dosta³am ju¿ odpowiedni¹ lekcjê
od Chrystusa i to do koñca ¿ycia, ¿e nigdy nie mogê podawaæ nazwisk dusz potêpionych,
jak i niezbawionych.
Ciemnoœci Bo¿e s¹ zupe³nie inne od ciemnoœci czyœæcowych, które znajduj¹ siê
poza krêgami czyœæca, bo w nich naakumulowana jest mi³oœæ Bo¿a, i dusza w Bogu nie
ma ¿adnych przeszkód w ciemnoœciach Jego, bo widzi ona oczyma Jego, natomiast
w ciemnoœciach czyœæcowych nie ma prawie ¿adnej radoœci Bo¿ej i dusze czuj¹ lêk przed
t¹ ciemnoœci¹, ponuroœci¹, tak¿e cierpi¹ one w cichoœci czekaj¹c na litoœæ nieskoñczenie
mi³osiernego Pana Niebios, który z ka¿d¹ chwil¹ odrobinê ich wybawia.
Od wielu lat, gdy nie mogê zasn¹æ albo te¿ gdy œpiê lub te¿, gdy tylko wstajê, to
od czasu do czasu s³yszê blisko siebie jakieœ niewyraŸne g³osy dusz, ale nie s¹ to g³osy
dusz Rodziców mych, bo je od razu rozpozna³abym, ale ja ju¿ do tego przyzwyczai³am
siê, i zawsze jestem pewna, ¿e Boski Oblubieniec obroni mnie przed wszystkim. Czasami
tak bywa, ¿e te dusze budz¹ mnie czyli mam wizje umys³owe tzn. nie widzê ich ani
oczyma duszy, ani te¿ oczyma cia³a, ale wiem, ¿e one s¹ blisko mnie, bo czujê ich
duchow¹ obecnoœæ i s³yszê te¿ ich g³osy. Gdy mówi¹ dusze do mnie, to muszê bardzo
ws³uchiwaæ siê, co one mówi¹ ?, i im bardziej wtapiam siê, aby zrozumieæ te zdania, to
one jakby wiedzia³y o tym, to zaczynaj¹ mówiæ g³oœniej, ale i tak nie mogê zrozumieæ ich
zdañ, tak¿e na tê sytuacjê nie mam absolutnie ¿adnego wp³ywu, ale wiem, ¿e wszystko
dzieje siê z dopustu Ojca Niebieskiego, tak¿e pokornie przyjmujê te n i e z w y k ³ o œ c i
niepojêtej duchowoœci nadprzyrodzonego œwiata mimo, ¿e one mêcz¹ mnie i napawaj¹ lêkiem,
bo czasami te¿ i diab³a mam przy sobie. Czasami nad g³ow¹ sw¹ czujê przeraŸliwy ch³ód,
a nawet dotykanie jej czy te¿ dotykanie moich r¹k czy te¿ nóg, tak¿e w takiej sytuacji
ka¿dy czu³by siê nieswojo i nawet strasznie. Pragnê dodaæ, ¿e od œmierci moich Rodziców,
to zaledwie parê razy s³ysza³am ³agodne g³osy ich dusz, które tak Bogobojnie wypowiada³y
imiê me bêd¹c blisko mnie, a innym te¿ razem odprowadza³y one duszê m¹ z zaœwiatów,
i gdy ona by³a ju¿ w ciele, to te¿ s³ysza³am wypowiadane imiê me przez ich dusze.
K Moje duchowe ¿ycie przekaza³am jedynie z pos³uszeñstwa na usilne proœby Pana
naszego, z woli którego dusza moja ma stycznoœæ ze œwiatem Jego, tak¿e trwam w skupieniu
w sta³ej ³¹cznoœci z Boskim Oblubieñcem i kontemplujê Go w twierdzy duszy swej, a poprzez
modlitewne pisanie w Imiê Jego ³agodzê wewnêtrzne bóle Jego. Ojciec Przedwieczny, który
przyszed³ do grzesznych dzieci Swych w Jedynym Synu Swym, Jezusie Chrystusie da³ mi
³askê zrealizowania duchowego Dzie³a Swego, tak¿e dusza ma przyobleczona w Niego
z radoœci¹ wykonuje wszystkie polecenia Jego wraz z natchnieniami Œwiêtego Ducha Jego,
i w wielkiej mi³oœci i m¹droœci Jego wch³ania przem¹dre niepojêtoœci Jego, którymi nie
mo¿e nasyæ siê, dlatego tak bardzo pragnie ju¿ ona oderwaæ siê od tej ska¿onej grzechem
doczesnoœci, aby przebywaæ w wiecznym raju Ukochanego.
10 czerwca 2008 r. we œnie dusza ma po opuszczeniu czasu by³a w Bogu w ni¿szych
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¿e pozbawione s¹ jasnoœci Bo¿ej i mocy lewitowania. W tej mistycznej nocy dusza ma
wiele razy przelecia³a ró¿ne krêgi czyœæca, ale po przebudzeniu siê wiele rzeczy mia³am
wymazane z pamiêci, tak¿e specjalnie nic wiêcej nie mogê napisaæ oprócz tego, co napisa³am.
Mimo, ¿e z woli Niebieskiego Oblubieñca w snach dusza ma opuszcza w Nim cia³o
na okreœlony czas i nawet czasami krótkotrwale przebywa ona z duszami œwiêtych czy te¿
najbli¿szych w duchowej, wielowymiarowej sferze, która jest niedostêpna dla œmiertelników,
ale ona ju¿ wie, jak dusze zachowuj¹ siê po przekroczeniu progu œmiertelnego, tak¿e mogê
to wszystko przekazaæ potomnym na przestrogê dla wszystkich tych braci i sióstr, którzy
id¹ drog¹ potêpieñcz¹ w wiekuiste szpony diabelskiego piek³a.
Ka¿dy dzieñ przybli¿a duszê m¹ do ostatecznego opuszczenia krêpuj¹cego i kruchego
cia³a na ca³¹ wiecznoœæ i mimo, ¿e ona jest jeszcze w ciele, ale stara siê jak najlepiej
i najmocniej wielbiæ Najœwiêtszego, za poœrednictwem którego wydostaj¹ siê z niej mistyczne
promienie, ¿e ona pragnê³aby tymi mi³osnymi promieniami uszczêœliwiæ ka¿d¹ grzeszn¹ duszê.
Tak bardzo pragnê³abym przekazaæ ogrom mi³osiernego i nieskoñczonego mi³osierdzia Bo¿ego
na ca³¹ ludzkoœæ, dlatego te¿ w pokorze wykonujê odwieczne powo³anie swe, aby nawróciæ
jak najwiêcej zagubionych owiec Bo¿ych.
18 lipca 2008 r. w upojnej mistycznej nocy, kiedy dusza ma opuœci³a czasoprzestrzeñ,
to znalaz³a siê ona w Bogu na innej planecie innego uk³adu s³onecznego, gdzie wystêpuje
¿ycie. W tej przes³odkiej ³asce dusza ma od razu pojê³a, ¿e jest dusz¹, i ¿e z woli Bo¿ej
jest na planecie zupe³nie innego uk³adu s³onecznego, jak nasza grzeszna ziemia, gdzie ¿yj¹
nasi bracia i siostry, którzy nieco inaczej wygl¹daj¹. Kiedy dusza ma lewituje w Bogu, to
nigdy nie pyta Stwórcy, gdzie jest ?, bo ona jest przeobra¿ona w Samego Boga i wszystko
pojmuje w Nim, tak¿e zbyteczne s¹ jakiekolwiek pytania, lecz tym razem dla pewnoœci
swej zapyta³a ona w duchu: ¡ Panie Jezu powiedz mi czy faktycznie jestem na planecie innego
uk³adu s³onecznego, gdzie jest ¿ycie ? ¢ Na te moje s³owa najmi³osierniejszy Boski Mistrz
odpowiedzia³: ¡ Córko Moja, jesteœ ju¿ tutaj po raz drugi we Mnie i ze Mn¹, i widzisz
poprzez Mnie drug¹ planetê we Wszechœwiecie, która zamieszka³a jest przez istoty ¿ywe. ¢
Trudno opisaæ mi, co na tej planecie widzia³a dusza ma, poniewa¿ by³ tam jaskrawy blask
œwiat³a dziennego, który utrudnia³ widzialnoœæ i on razi³ oczy duszy mej, tak¿e powiem tylko
krótko, ¿e by³o tam sporo doros³ych osób jak i dzieci, du¿o kamiennych domów, coœ
na wzór elektrowni, a pozosta³ych rzeczy nie chcê ju¿ opisywaæ, bo du¿o rzeczy zosta³o
mi wymazane z pamiêci, a tworzyæ nic nie bêdê, bo bojê siê Boga. Tak na marginesie
dodam, ¿e S³u¿ebnica Bo¿a M a r t a R o b i n, której dusza mia³a takie same ³aski jak
dusza ma potwierdzi³a, ¿e jest ¿ycie ludzkie w innym uk³adzie s³onecznym.
Kap³an Niebieski przygotowywa³ córkê Sw¹ stopniowo do tak wielkich ³ask, jakie
otrzymuje dusza ma na obecnym etapie drogi mistycznej, i te upojne skarby Królestwa
Niebieskiego pozwalaj¹ duszy mej ju¿ za ¿ycia kosztowaæ dary niepojêtej nadprzyrodzonoœci,
oczywiœcie jedynie wówczas, kiedy podczas nocy mistycznej dusza ma opuœci w Bogu
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niepojêtego Boga, bo czasami te¿ i tak bywa, ¿e ona opuœci cia³o i znajdzie siê w Ob³oku
Bo¿ym czy te¿ w doczesnoœci z duszami Rodziców swych, którzy przestrzegaj¹ j¹ przed
zmartwieniami, czy te¿ chwilê obcuje z nimi, aby odebraæ ich reakcje, jak dusze ich
postrzegaj¹ ¿ycie najbli¿szych, którzy jeszcze ¿yj¹ w doczesnoœci.
Gdy b³ogos³awione dusze lewituj¹ w nieskoñczonych sferach Bo¿ych, to im nic nie
jest potrzebne, bo przecie¿ one przemieszczaj¹ siê w ukochanym Panu naszym, tak¿e one
syc¹ siê niewys³owion¹, upojn¹ mi³oœci¹ Kap³ana Niebieskiego i nieustannie kontempluj¹
tajemnice Jego, a poza tym one tak bardzo zauroczone s¹ niebiañsk¹ wiecznoœci¹, która
doprowadzi³a je do ekstatycznego stanu, ¿e one ci¹gle wychwalaj¹ Stwórcê, który daje im
równie¿ chwilowy wgl¹d do przemijaj¹cej doczesnoœci, w której dawniej pielgrzymowa³y
i pracowa³y one na wieczn¹ szczêœliwoœæ.
Kiedy dusza ma lewituje w Bogu np. w innym Uk³adzie S³onecznym, to zaraz,
za chwilê mo¿e ona znaleŸæ siê w Ob³oku Bo¿ym, po czym mo¿e ju¿ byæ w niewidzialnej
doczesnoœci, ale nie zawsze s¹ te przeskoki, bo czasami tak jest, ¿e dusza ma przez d³u¿sz¹
chwilê lewituje w Bogu tylko i wy³¹cznie w niepojêtych sferach Jego. Podczas tak licznych
lewitacji dusza ma zawsze, ale to zawsze sterowana jest Samym Bogiem i ona nigdy nie
wie, gdzie bêdzie w Bogu i jak d³ugo ? Dusza ma nape³niona mi³oœci¹ Bo¿¹ w zupe³nym
oderwaniu od wszystkiego kontempluje Ojca Niebieskiego mi³oœci¹ Jego, a kiedy z upojnych
kontemplacji wraca ona w Chrystusie do grzesznej zmiennoœci, to wówczas niezmiernie cierpi
ona w ciele i têskni za wieczn¹ szczêœliwoœci¹, w której króluje niepojêty Trójjedyny Bóg.
Z pomoc¹ Nauczyciela Niebieskiego podjê³am w Nim wspinaczkê na umi³owan¹,
duchow¹ Górê Karmel, dziêki której nic mi nie brakuje, bo mam wszystko, bo przecie¿
jestem przyobleczona w si³ê, nadziejê i mi³oœæ Bo¿¹ realizuj¹c Dzie³o Bo¿e, które nigdy
nie zginie a¿ po wieczne czasy, tak jak nauka Jezusa Chrystusa, bo ono jest zawarte w Panu
naszym. Skoro z woli mi³osiernego Mistrza Niebieskiego przesz³am niejeden czas próby
na swojej drodze krzy¿owej, to wiadomo, ¿e jestem tak silna Bogiem i nigdy nie dam
podporz¹dkowaæ siê miernocie tyrañskiego œwiata, jak to tyrani interesów indywidualnych
i partyjnych doprowadzili do ostatecznoœci wiele owiec Bo¿ych, ¿e ku ich spaczonej radoœci
wielu braci, jak i wiele sióstr gnije w ich ziemskiej pu³apce.
24 sierpnia 2008 r. we œnie po opuszczeniu w Bogu cia³a przez duszê m¹ spotka³a
siê ona z duszami Rodziców swych, których cia³a astralne przepojone by³y niewymownym
z³ocistym blaskiem, który przybiera³ ró¿ne migoc¹ce siê kolory poprzez srebro, a skoñczywszy
na czarnym. W przepojnych Przestworzach Bo¿ych dusza Taty mego sta³a w smutku nieco
dalej od duszy mej, a dusza Mamy mej w zasiêgu rêki jej rzek³a: ¡ Ania, ja pomogê
sprz¹taæ tobie i wszystko zrobiê za ciebie, bo ty jesteœ bardzo zmêczona. ¢ Kiedy dusze
Rodziców mych by³y nieco w wiêkszej oddali od duszy mej, to nagle przed dusz¹ m¹
pojawi³ siê rozradowany d i a b e ³, który ogonem swym jak i rêkoma swymi wymachiwa³
przed oczyma duszy mej. W tym horrorze nocy ciemnej najmi³osierniejszy Zbawiciel ju¿
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wytrzyma ona ju¿ d³u¿ej tego wszystkiego, i wówczas obudzi³am siê z krzykiem.
Na mojej drodze krzy¿owej nie doœæ, ¿e w ³askach z nie z tego œwiata dusza ma
widzi w Bogu przez parê sekund imperium szatana wraz z nim samym, to jeszcze to diablisko
zak³óca mi spokój wewnêtrzny krêc¹c siê bardzo czêsto ko³o mnie, ¿e z powodu jego
bardzo czêsto skaleczê, uderzê siê w coœ, upadnê i ci¹gle coœ mi wypada z rêki, a poza
tym mam drobne poparzenia przy gotowaniu, bo przecie¿ on popchnie mnie np. do gor¹cego
garnka czy te¿ przetrzyma moje palce przy gor¹cym garnku czyli mam wizje umys³owe.
To moje tak nad wyraz niezwyk³e ¿ycie, które urodzajne jest w niepojête ³aski Bo¿e, jak
widaæ przeplatane jest nie tylko upojnymi ³askami, ale i wewnêtrznymi udrêkami, fizycznymi
cierpieniami, ale równie¿ i mieczami s³ownymi od bliŸnich, jak i interwencj¹ szatana,
a wszystko po to, aby by³a zachowana równowaga w tak wielkiej misji, w której na podstawie
prze¿yæ duszy mej za sprawa Boskiego Odkupiciela przekaza³am nie tylko jak zachowuj¹
siê dusze po przekroczeniu progu œmiertelnego, ale równie¿ trochê tajemnic Bo¿ych.
14 wrzeœnia 2008 r., w dniu Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego, w 16 - t¹ rocznicê
opuszczenia Polski za spraw¹ niepojêcie najukochañszego Oblubieñca Niebieskiego spotka³a
mnie przes³odka ³aska Jego, bo kiedy w mistycznej nocy dusza ma od³¹czy³a siê od cia³a,
to od razu lewitowa³a ona w Bogu w przepiêknych mrokach Bo¿ych, które stawa³y siê coraz
jaœniejsze, i które te¿ zmienia³y barwy swe, ¿e nie sposób to opisaæ. W tej niepojêtej
scenerii Bo¿ej czasami dusza ma by³a jakby w mistycznej têczy, innym zaœ razem jakby
w œwietlistej zorzy mistycznego œwiata, gdzie niepojête kolory œwiata Bo¿ego oraz
rozchodz¹ce siê promienie by³y niepojêt¹ i przes³odk¹ sceneri¹ jakiej jeszcze dusza ma nie
zazna³a mimo, ¿e tak czêsto w mistycznych nocach opuszcza ona w Bogu czasoprzestrzeñ.
Z woli Bo¿ej dusza ma sta³a siê mê¿na w Bogu i w zaœwiatach Jego cieszy siê
bezmiarem niebiañskiej rozkoszy, która nap³ywa na ni¹, i chocia¿ s¹ to chwilowe ³aski,
ale ona ma i tak ju¿ odpowiedni obraz, co dzieje siê z duszami, które przekrocz¹ próg
œmiertelnoœci na ca³¹ wiecznoœæ. Jako mistyczna córka Oblubieñca Niebieskiego tak bardzo
pragnê³abym przelaæ œwiatu ca³¹ wiedzê o wiecznym œwiecie, gdzie na obecnym etapie
mojej mistycznej drogi podczas snu dusza ma prawie ka¿dej nocy opuszcza w Bogu cia³o,
bo gdyby grzeszny œwiat wiedzia³ o niepojêtych s³odyczach i piêknoœciach, które znajduj¹
siê w wiecznym Niebie, to wszyscy d¹¿yliby do dobra i to na wszystkich frontach.
Najwiêksze uderzenia duchowe dla duszy mej s¹ wówczas, gdy z upojnych
mistycznych nocy, które znajduj¹ siê za progiem ¿ycia œmiertelnego wraca ona w Bogu do
cielesnego wiêzienia, które znajduje siê w ziemskim, diabelskim piekle, i to zderzenie jest
n i e s a m o w i c i e b o l e s n e, bo w przeci¹gu paru sekund dusza ma musi
przetransportowaæ siê do zupe³nie innej rzeczywistoœci, która nad wyraz mêczy j¹, bo
wówczas ona jest zdana jedynie na chore cia³o me, któremu daje ¿ycie, tak¿e musi ona
te¿ odbieraæ udrêki i najprzeró¿niejsze choroby cielesnego wiêzienia, w którym przebywa.
Dusza moja nie mo¿e doczekaæ siê tej chwili, kiedy wiecznie bêdzie radowaæ siê
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duchowych wêdrówek, które znajduj¹ siê w mistycznym œwiecie, to niewyra¿alnie cierpi,
bo obdarta jest ona ze wszystkiego, co nadprzyrodzone, dlatego te¿ czeka ona cierpliwie
do nastêpnej ³aski Bo¿ej, która nieco wzmocni j¹ w tak trudnym powo³aniu Bo¿ym.
19 wrzeœnia 2008 r. w mistycznej nocy dusza ma ponownie opuœci³a czasoprzestrzeñ
i lewitowa³a w Bogu w przepiêknie niepojêtym Niebosk³onie Niebieskim, który by³ nieco
przyciemniony, a ¿arz¹ce siê promienie Niebios, które rozchodzi³y siê na wszystkie strony
upaja³y j¹ mi³oœci¹ Bo¿¹. W tej przes³odkiej ³asce Bo¿ej dusza ma dost¹pi³a tej ³aski,
¿e przez moment lewitowa³a z ukochan¹ dusz¹ Mamy swej, która w Bogu by³a nad wyraz
szczêœliwa, i ca³a przezroczysta jej dusza, która utkana by³a z mistycznej mg³y œwieci³a
z³ocistym blaskiem, który mieni³ siê, tak jak czasami mieni¹ siê migoc¹ce œwiat³a na
choince, kiedy pod³¹czone s¹ do pr¹du. Tê opisywan¹ ³askê Bo¿¹, któr¹ dusza ma prze¿ywa³a
i widzia³a oczyma swymi nie sposób opisaæ, tak¿e zmilczê dalsze opisywanie, bo to by³by
tylko nieudolne j¹kanie siê o niepojêtych sprawach Bo¿ych, które nie podlegaj¹ ¿adnym
formom, ani te¿ pojêciom.
P r a g n ê jeszcze raz zaznaczyæ, ¿e w moich 33 - ech mistycznych ksi¹¿kach ta
cz¹stkowa prawda mistycznego ¿ycia w tajemniczym œwiecie Bo¿ym, która zaczyna siê po
przekroczeniu progu œmiertelnego, i która realnie istnieje w niewidzialnym œwiecie zosta³a
przekazana na podstawie prze¿yæ duszy mej, która z woli Bo¿ej we œnie opuszcza w Bogu
czasoprzestrzeñ, i która te¿ ma wiele ³ask Bo¿ych nawet wówczas, kiedy ona jest w ciele.
Wiele jest ukrytych tajemnic Bo¿ych, ¿e dopiero poznamy je, gdy dusze nasze bêd¹ ju¿
w wiekuistym œwiecie, ale nawet w Królestwie Niebieskim ogrom spraw Bo¿ych jest
zakrytych dla wielu dusz, bo przecie¿ nie ka¿da dusza jest œwiêta.
To jest takie niepojête i na ludzki rozum niemo¿liwe do wyobra¿enia sobie jak
w widzeniu wiecznym mi³uj¹ dusze Boskiego Oblubieñca ?, dlatego te¿ Kap³an Niebieski
wybra³ duszê m¹, aby mog³a ona kosztowaæ w Nim niepojêt¹ i nadziemsk¹ mi³oœæ oraz,
aby mog³a wzbijaæ siê w Nim w sferach widzialnych i najczystszych w nadprzyrodzonej
rzeczywistoœci. Z tych upojnych, nocnych lewitacji dusza moja du¿¹ czêœæ przekazuje do
pamiêci mej, tak¿e ten niewielki r¹bek niedostêpnych i niewidzialnych tajemnic Bo¿ych
przekazujê, które mo¿emy odbieraæ tylko wiar¹ opart¹ na rozumie. Tak bardzo Boski
Oblubieniec rozkocha³ dusz¹ m¹ w Sobie, tak¿e ona zatonê³a w Nim, i tylko wówczas budzi
siê ona do tego doczesnego ¿ycia, kiedy naprawdê musi, i kiedy zbyt bardzo doskwieraj¹
jej tymczasowe cierpienia, ale kiedy w ca³ej pe³ni zatopi siê ona w Panu naszym, to jest
tak wielce rozpalona mi³osnym p³omieniem Jego, który dosiêga jedynie dusz zbawionych.
Na mojej drodze œwiêtoœci dusza ma nieprzerwanie jest o¿ywiana i uœwiêcana, aby mog³a
jak najczêœciej przebywaæ z upragnionym i ukrytym Umi³owanym, który przeprowadza j¹
do ¿ycia wiecznego.
16 listopada 2008 r. we œnie dusza ma opuœci³a w Bogu cia³o i w b³ogich ciemnoœciach
Bo¿ych spotka³a ona dusze Rodziców swych, które w wielkim smutku sta³y w S e r c u
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w mêce odkupienia œwiata, i bêdzie uczestniczyæ a¿ do samej œmierci mej. W tym ówczesnym
momencie dusza ma pragnê³a wejœæ do tego ukochanego Serca Pana Jezusa, ale napotka³a
ona na silny opór, bo przed ni¹ znajdowa³a siê niewidzialna mgielna zas³ona, której nie
mog³a ona przekroczyæ, bo w tym mi³osnym i cierpi¹cym Sercu Bo¿ym mog³y byæ jedynie
dusze, które przekroczy³y próg œmiertelnoœci na ca³¹ wiecznoœæ, a nie na tymczasowo jak
dusza ma. Dusze Rodziców mych w duchu da³y znaæ duszy mej, ¿e z dopuszczenia Bo¿ego
zawsze wspomagaj¹ j¹, i aby w pokorze czyni³a ona wszystko na Chwa³ê Zbawiciela. Dusze
moich ukochanych Rodziców dobrze wiedz¹, ¿e ja ju¿ upad³am pod Krzy¿em Bo¿ym
z nadmiaru cierpienia, dlatego te¿ z woli ukrzy¿owanego Jezusa Chrystusa dusza ma mia³a
odpowiedni¹ sceneriê w opisywanej mistycznej nocy, aby wiedzia³a ona, ¿e darmo nie cierpi.
Gdy dusza moja wychodzi w Bogu z cia³a, to ona wzlatuje ponad to, co naturalne,
i czasami przebywa ona w duchowym, doczesnym œwiecie, natomiast innym razem lewituje
w Bogu w niepojêtych, nieskoñczonych sferach Jego i mi³oœci¹ Jego kontempluje Jego,
tak¿e zawsze myœli ona, ¿e taki b³ogi stan bêdzie trwa³ wiecznie. S¹ to tylko chwilowe
kosztowania darów Bo¿ych przez duszê m¹, bo przecie¿ ona zawsze wraca do cia³a, które
jest dla niej uci¹¿liwym wiêzieniem, bo nie mo¿e ju¿ ona tak doskonale, choæ krótkotrwale
kosztowaæ niewymownej s³odyczy i rozkoszy ducha, kiedy uwaga jej podzielona jest na
grzeszny œwiat i upojne Niebo.
Powy¿sza sprawa nasunê³a mi myœl, ¿ebym jaœniej okreœli³a to widzenie oczyma
duszy tajemnic Jego, a mianowicie jak dusza ma lewituje w Samym Bogu, to ona nie
odczuwa tej têsknoty, ¿e nie widzi Go, bo On jest w niej, i ona w takiej sytuacji jest
nad wyraz szczêœliwa, bo przecie¿ jest przeobra¿ona w Samego Boga, ale s¹ i takie
sytuacje, ¿e ona nie doœæ, ¿e jest przenikniêta Samym Trójjedynym Bogiem, to jeszcze
widzi Samego Boga, to wówczas nastêpuje kulminacyjna s³odycz, która i tak jest nienasycona,
tak¿e jasno wynika, ¿e dusza zbawiona nigdy nie mo¿e nasyciæ siê s³odycz¹ Pana Niebieskiego,
a ponadto ona dosyæ czêsto doznaje wielkich ekstaz, kiedy kontempluje tajemnice Niebios.
Dusza ma przewa¿nie widzia³a Oblubieñca Niebieskiego w Samym Niebie czy te¿ w innych
sferach Królestwa Jego, i z woli Jego by³a te¿ i w czyœæcu, a nawet i w piekle, ale tam
by³a ona jedynie w Bogu, bo On nie zagl¹da tam nigdy.
Kiedy podczas mistycznych nocy dusza ma opuszcza³a w Bogu cia³o, to wiele setek
razy by³a ona przenikana Samym Bogiem czyli Bóg dotyka j¹ w sposób mistyczny, i ona
rozumem Jego rozumie niepojête tajemnice Jego, a poza tym Boski Oblubieniec dosyæ czêsto
z wielk¹ mi³oœci¹ mówi do niej, tak¿e ona jest nad wyraz rozmi³owana w Nim. Pragnê³abym
tê przes³odk¹ s³odycz kochania przelaæ na papier czy te¿ ekran komputerowy, ale to nie jest
mo¿liwe, bo to trzeba wszystko prze¿yæ, aby zrozumieæ, tak¿e mamy dbaæ o zbawienie duszy,
aby nie cierpia³y one wiecznie w piekle, gdzie dusze sma¿¹ siê w diabelskim ogniu we w³asnym
astralnym ciele, na widok którego od razu mo¿na umrzeæ, ale dusza ma wszystko to przetrwa³a
w Bogu, aby te okropnoœci przekazaæ antycywilizacji œmierci, k³amstwa i najprzeró¿niejszych
wypaczeñ, aby nigdy nie mia³a ona z³udzeñ, co do realnie istniej¹cego piek³a.
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bo On zawsze tak ³agodnie, z wielk¹ mi³oœci¹ i nad wyraz czule przemawia do niej, ¿e tego
przes³odkiego i tak dŸwiêcznego g³osu ona nigdy nie zapomni, bo ten g³os zawsze uspokaja
j¹, i dzia³a tak na ni¹, ¿e ona momentalnie wzmacnia siê, a co najwa¿niejsze, ¿e On daje
jej moc Sw¹, i ona rozmawia z Nim jak z najlepszym przyjacielem, bo przecie¿ jakby ona
nie mia³a mocy Jego, to rozpromieniony widok Jego powali³by j¹, bo przecie¿ jej brakuje
wiele do prawdziwej doskona³oœci Jego.
Kiedy z woli Bo¿ej dusza ma by³a w zaœwiatach, to dok³adnie pamiêta, kiedy Boski
Mistrz przenika³ j¹ Sob¹, bo wówczas czu³a siê ona tak, jakby by³a w najwiêkszej mi³osnej
ekstazie, i nawet jak dotyka³ On jej d³oni czy chocia¿by przytuli³ j¹ ({ dotyka³ j¹ mi³oœci¹
Sw¹ i to jest przeciwstawny dotyk do dotyku cielesnego, bo przecie¿ wszystko odbywa
siê w Duchu Najœwiêtszego i wszystko te¿ jest duchowe), to reakcja by³a podobna, tylko
mo¿e nieco w mniejszym natê¿eniu, bo przecie¿ ona musia³a kontaktowaæ to mistyczne
i niespodziewane spotkanie z Nim. Jednoczeœnie pragnê³abym dodaæ, ¿e kiedy Zbawiciel
dotyka³ duszê m¹ czy nawet sta³ w bliskiej odleg³oœci od niej, to w tych dwóch wypadkach
za ka¿dym razem duszê m¹ przenika³ Sob¹ tj. niewyra¿aln¹ mi³oœci¹, m¹droœci¹ i moc¹ Sw¹.
Zarówno mistyczne dotyki, jak i mistyczne rozmowy z Oblubieñcem Niebieskim s¹ najwiêkszym
d a r e m B o ¿ y m jaki mo¿e otrzymaæ dusza od Stwórcy, i wszelkie rozmowy ziemskie
czy te¿ dotyki cielesne s¹ najwiêkszym brudem i najwiêksz¹ nicoœci¹ w porównaniu
ze s³odkimi, najczystszymi i jak najdoskonalszymi przenikaniami mi³osnymi Stwórcy przez
ca³¹ duszê, co dusza ma dozna³a tej niepojêtej ³aski ju¿ wiele razy.
Z Dusza prawdziwie rozmi³owana w Bogu wielokrotnie jest przenikana przez Stwórcê
bêd¹c jeszcze w cielesnym wiêzieniu, co dusza ma doœwiadczy³a to parê razy, ale Boski
Oblubieniec przenika j¹ bez porównania czêœciej, kiedy w mistycznej nocy na czas wyznaczony
przez Niego opuœci ona w Nim czasoprzestrzeñ. Sam widok Oblubieñca Niebieskiego napawa
duszê tak wielk¹ s³odycz¹, ¿e tego nie sposób opisaæ, a jeszcze jak On przeniknie j¹ Sob¹
mimo, ¿e jest w zasiêgu jej rêki i jeszcze czule porozmawia z ni¹, to s¹ autentyczne
zaœlubiny Boga z dusz¹ wybran¹, tak¿e dusza ma ju¿ dawno jest duchowo poœlubiona Bogu,
chocia¿ bardzo cierpi z têsknoty za Nim i jest nad wyraz bezradna, kiedy On opuœci j¹
chocia¿by na chwilê.
Gdy dusza ma opuszcza w mi³osiernym Bogu cia³o i znajduje siê za progiem wiecznej
œmiertelnoœci, to nie mo¿e ona poznaæ dog³êbnie niezg³êbione i wieczne tajemnice Jego,
bo za t¹ zas³on¹ znajduje siê ona w Bogu jedynie na czas okreœlony, tak¿e poznaje ona
jedynie niewielki r¹bek tajemnic Królestwa Niebieskiego, dlatego te¿ œpieszno jej, aby mog³a
ona ju¿ wiecznie obcowaæ z Boskim Mistrzem Jezusem Chrystusem.
Dusza ma nad wyraz têskni za Oblubieñcem Niebieskim i nie mo¿e doczekaæ siê
chwili, kiedy zjednoczy siê ona z Nim na ca³¹ wiecznoœæ, bo te krótkotrwa³e duchowe
zjednoczenia jeszcze bardziej pobudzaj¹ j¹ do wiêkszej têsknoty i mi³oœci za nieuchwytnym
Umi³owanym. Tak wiele razy dusza ma kosztowa³a s³odkoœci Bo¿ej w wiecznej OjczyŸnie,
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jej w cielesnym wiêzieniu sta³o siê najgorsz¹ katusz¹ jak¹ mo¿na wyobraziæ sobie, bo nie
doœæ, ¿e znosi ona najprzeró¿niejsze choroby i niedyspozycje cia³a, to jeszcze nie daj¹ jej
spokoju: œwiat i diabe³.
Dusza ma zasmakowa³a w rozkosznych s³odyczach Bo¿ych i niewyra¿alnie têskni
za przes³odk¹ wiecznoœci¹, gdzie bez trudu mo¿e przemieszczaæ siê w Bogu w niepojêtych
sferach Jego, a przede wszystkim w mi³osnych promieniach Jego kontemplowaæ Go twarz¹
w Twarz. Na obecnym etapie mojej mistycznej drogi dusza ma jest nad wyraz rozpalona
najwiêkszym ¿arem mi³oœci Bo¿ej i pragnê³aby ten niepojêty, nadziemny p³omieñ przelaæ
na ca³y œwiat, aby wszystkie dusze rozpaliæ do Trójjedynego Boga, który przemienia
duszê m¹ w Siebie, aby œwiadczy³a ona o niepojêtej mi³oœci Jego dla ca³ego grzesznego
ludu Jego. Duch Œwiêty mojego najukochañszego Oblubieñca Niebieskiego ogarn¹³ ca³¹
duszê m¹, ¿e ona p³onie niepojêt¹ mi³oœci¹ Ukochanego, który zanurzy³ j¹ w Sobie, aby
odrobinê zakosztowa³a ona Boskoœci Jego.
Kap³an Niebieski powoli przygotowuje duszê m¹ do zjednoczenia ze Sob¹, aby
w ca³ej pe³ni mog³a ona kosztowaæ w Nim nieocenione bogactwa Jego, kiedy ju¿ na
ca³¹ wiecznoœæ pozbêdzie siê ona krêpuj¹cego cielesnego balastu. Dusza ma setki razy
kosztowa³a mi³oœci Bo¿ej, tak¿e odrobinê pozna³a ona niepojête tajemnice Niebios, kiedy
opuszcza³a ona w Bogu cia³o, dlatego te¿ nie ma co dziwiæ siê jej, ¿e ona tak bardzo
pragnie spocz¹æ w Panu naszym na ca³¹ wiecznoœæ.
4 lutego 2009 r. we œnie wznosi³am siê nad Morzem Ba³tyckim w rejonie Mrze¿yna,
w osadzie dzieciñstwa mego, a kiedy skoñczy³a siê upojna ³aska lewitowania, to nagle
znalaz³am siê na pla¿y na Key West nad Oceanem Atlantyckim. Dusza moja nieustannie
wznosi siê w Bogu w niewidzialnej, duchowej doczesnoœci lub w ciemnoœciach wiecznej
nocy, które rozproszone s¹ przez jasnoœci Œwiêtej Maryi czy te¿ w samym Niebie, które do
samej g³êbi rozjaœnione s¹ wiecznymi promieniami Trójjedynego Boga, dlatego te¿, gdy ona
jest w cielesnym wiêzieniu, to niezmiernie mêczy siê w tym grzesznym, œmiertelnym œwiecie,
gdzie przemilczane lub zani¿ane s¹ ewidentne zbrodnie, na potêgê te¿ ³amie siê sumienia
ludzkie, wolnoœæ nauki, wolnoœæ wypowiadania prawd, a “ elity wielkich ” zach³ystuj¹ siê
w podawaniu szokuj¹cych bzdur, abyœmy wszyscy wegetowali przy ich wypaczonych prawach
i rewolucjach.
Boski Odkupiciel uzdrawia duszê m¹ na ró¿ne sposoby i udziela jej wiele ³ask Swych,
aby rozumem Jego pozna³a ona wiele tajemnic Jego zanim wejdzie na sta³e do wiecznoœci
Jego. Z woli Wszechpotê¿nego dusza ma setki razy by³a zanurzana w niewymownej Chwale
Jego i ona dobrze wie, co to jest smak s³odkoœci Jego, dlatego te¿ ona têskni za niepojêtymi
rozkoszami Jego, które mieszcz¹ siê w nadprzyrodzonej OjczyŸnie Jego. Prawie ka¿dej
mistycznej nocy dusza ma przebywa w Bogu w niepojêtych sferach Bo¿ych, które osi¹galne
s¹ jedynie za spraw¹ Boga, przez Boga i w Bogu, dlatego te¿ w ca³ej pe³ni oddana jest
ona umi³owanemu Oblubieñcowi swemu, którego kocha nieskoñczon¹ mi³oœci¹ Jego.
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znosiæ najprzeró¿niejsze ciosy, bo On doœwiadcza nas w ogniu cierpieñ, który przekszta³ca
siê w Boski ogieñ mi³oœci, tak¿e dusze rozpalone p³omieniem mi³oœci Wszechmog¹cego
kosztuj¹ niewymowne s³odkoœci Jego, które pochodz¹ ze œwiata Jego. ¯ar mi³oœci Umi³owanego
przechodz¹cy na duszê rozmi³owan¹ w Nim jest tak przes³odki, ¿e dusza zapomina
o wszystkim i niejednokrotnie znajduje siê w stanie ogólnego uwielbienia, tak¿e jest ona
w stanie silnego upojenia ekstatycznego, i kiedy jest ona twarz¹ w Twarz z Nieskoñczonym,
to czuje siê tak jakby by³a równa z Nim, bo przecie¿ na ten moment ona jest zjednoczona
z Nim czyli przeobra¿ona w Niego.
Najczulszy Boski Oblubieniec Swoimi Boskimi dotkniêciami wprowadza duszê m¹
w stan ekstatycznego upojenia, ¿e ona zupe³nie jest od³¹czona od wszystkiego w³¹cznie
z zupe³nym zapomnieniem o sobie. Dusza moja obdarowana przez Stwórcê krótkotrwa³ymi
tak niepojêcie przes³odkimi ³askami znakomicie pozna³a w Nim, co to jest s³odycz kochania,
tak¿e niezmiernie têskni ona za wieczn¹ szczêœliwoœci¹, gdzie poch³aniana by³aby przez
nad wyraz czu³e i subtelne p³omienie mi³oœci Bo¿ej.
Od czasu do czasu przez sen lub we œnie s³yszê szum fal, i ten przes³odki mistyczny
dŸwiêk wszystkich fal mórz i oceanów grzesznego œwiata pozwala duszy mej oderwaæ siê
od doczesnoœci i kontemplowaæ mistyczne fale niepojêtych Oceanów Królestwa Niebieskiego,
które mieszcz¹ siê w Samym Bogu. Te niepojête duchowe fale rozpalaj¹ duszê m¹ do coraz
wiêkszego mi³owania najukochañszego i niezast¹pionego Oblubieñca Niebieskiego, ¿e w tych
mistycznych falach zupe³nie jest ona zatopiona i pogr¹¿ona w kochaniu Bo¿ym, tak¿e
znajduje siê ona w wielkim ekstatycznym stanie, a kiedy ten upojny stan koñczy siê,
to wówczas zdaje sobie ona sprawê z tego, co prze¿y³a, i gdzie jest. To jest wielkie cierpienie
i mêka, ¿e dusza ma nie mo¿e non - stop mi³owaæ Boskiego Mistrza, bo przecie¿ przeszkadza
jej w tym pow³oka cielesna.
W samotni swej w niebiañskiej ciszy ws³uchujê siê w s³abo s³yszalny g³os Stwórcy,
i dusza ma przejêta tym niesamowitym wyciszeniem ¿yje tylko dla Umi³owanego, tak¿e
ona podziwia nieskoñczonoœæ Jego i nade wszystko mi³uje Jego, bo przecie¿ On jest
wszystkim dla ka¿dej duszy. Przy takim intensywnym mistycznym ¿yciu wiadomo, ¿e dusza
ma nieustannie wchodzi w tajemnice Bo¿e i mimo, ¿e ona tak wiele ³ask doœwiadcza od
Zbawiciela, to jeszcze dosyæ czêsto s³yszê g³osy dusz obok mnie, a czasami te¿ i inne
g³osy we mnie, o czym ju¿ wy¿ej wspomnia³am i tak szczerze mówi¹c nigdy nie wiem
czyje to g³osy ?, tylko jedynie podejrzewam, ¿e to mog¹ byæ cierpi¹ce dusze z czyœæca.
27 maja 2009 r. w niewypowiedzianie przepiêknej ³asce Bo¿ej dusza moja podczas
mistycznej nocy, kiedy opuœci³a cia³o przez d³u¿sz¹ chwilê lewitowa³a ona w Chrystusie
na wprost umi³owanej Twarzy Jego, i w tych niepojêcie przes³odkich sferach K r ó l e s t w a
N i e b i e s k i e g o z fenomenaln¹ prêdkoœci¹ pokonywa³a ona niebiañskie krajobrazy,
które dostêpne s¹ jedynie dla dusz zbawionych. PóŸniej dusza ma przenios³a siê do doczesnoœci
i spotka³a siê ona na obecnym moim mieszkaniu z dusz¹ Mamy swej, która by³a wœród
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podarowaæ je bezdomnemu, a póŸniej ca³y czas tak mile uœmiecha³a siê i rozmawia³a z nami
wszystkimi. W trzeciej czêœci tej przes³odkiej ³aski dusza moja lewitowa³a nad oceanami,
a póŸniej zobaczy³a ona przed sob¹ nadprzyrodzone S³oñce, które wydawa³o bajeczne
i wprost nieopisywalne kolory z najprzeró¿niejszymi odcieniami, a kiedy obudzi³am siê
i spojrza³am na rêce swe, to one wydawa³y ruchy jakby dalej fruwa³y, a przed sob¹
przez u³amek sekundy zobaczy³am to niepojêcie przepiêkne S³oñce, które z woli Bo¿ej
z duchowego œwiata zmaterializowa³o siê na parê sekund, aby pokrzepiæ mnie duchowo.
S³owo Wcielone, które duszê m¹ poci¹gnê³o do wy¿szego, wielowymiarowego
œwiata ods³ania jej tajemnice Swe i to do samej ich g³êbi, gdy podczas snu ona opuœci
w Nim cia³o, tak¿e wówczas ona przeobra¿ona w Niego wch³ania niepojêtoœci Jego
mi³oœci¹ Jego. Tak na marginesie dodam, ¿e w takich niepojêtoœciach niewidzialnego
œwiata, gdy dusza ma lewituje w Panu naszym, to ona rozpalona mi³oœci¹ Jego swobodnie
zachowuje siê w wiekuistych prawdach Jego, natomiast, gdy kiedyœ mia³am wizje cielesne,
o których ju¿ pisa³am, to sytuacja by³a diametralnie inna, bo w tego typu ³askach, kiedy
by³am pora¿ona œwiat³em Najwy¿szego, to jedynie dziêki ³asce Bo¿ej ledwo przetrzyma³am
te nadprzyrodzonoœci, które w sposób widzialny wkroczy³y w moj¹ doczesnoœæ.
Poprzez dary Ducha Œwiêtego dusza moja dosyæ czêsto znajduje siê w Troistoœci
Bo¿ej, tak¿e ju¿ tutaj na ziemi mo¿e ona kosztowaæ czêœciow¹ wiekuist¹ radoœæ, gdy jest
w ciele czy te¿ poza cia³em z tym, ¿e w zaœwiatach ona bardziej kosztuje i wch³ania
tajemnice Wszechpotê¿nego, które znajduj¹ siê w niepojêtej mi³osnej g³êbi Jego, bo
wówczas ona jest przeobra¿ona w Niego, tak¿e oczyma, jak i rozumem Jego pojmuje ona
te nadprzyrodzonoœci Jego.
Wewnêtrzne prze¿ycia duszy mej, która równie¿ z woli Umi³owanego dosyæ czêsto
przebywa poza swoj¹ cielesn¹ pow³ok¹ spowodowa³y, ¿e bez reszty odda³am siê Jemu,
tak¿e poprzez ciernie Jego, które nawiedzaj¹ wszystkie cz³onki me, jak i duszê m¹ pragnê,
aby dusza moja w ¿yciu przysz³ym by³a ukoronowana wieczystym wieñcem na Chwa³ê
Pana naszego. Wszystkim Œwiêtym wiadomo, ¿e Pasterz Niebieski najbardziej kocha dusze
ukryte, bo jedynie z dala od wszystkiego tego, co œmiertelne dusza mo¿e oddaæ siê w pe³ni
Panu naszemu, który z mi³oœci Swej wprowadza j¹ w niepojête jasnoœci tajemnic Swych.
31 maja 2009 r., kiedy podczas mistycznej nocy dusza ma opuœci³a w Bogu cia³o,
to by³a ona w niedostêpnych zaœwiatach i spotka³a siê z dusz¹ Mamy swej, która jakby
wesz³a w realny film obecnej mojej doczesnoœci i przedstawi³a mi obecn¹ sytuacjê m¹, tak¿e
w tej ³asce dopiero po d³u¿szej chwili zorientowa³am siê, ¿e jestem dusz¹, bo pocz¹tkowo
odbiera³am to tak, ¿e dusza Mamy zmaterializowa³a siê, aby pokrzepiæ mnie na tak
trudnej drodze krzy¿owej.
Zdajê sobie sprawê ze swoich przeogromnych u³omnoœci, ale moc Bo¿a s³aboœæ
moj¹ przebóstwia i przyci¹ga do Siebie, do ziemi obiecanej, która jest ponad czasem
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¿adnego zmêczenia idê do celu odwiecznie mi przeznaczonego (Iz 40, 31), który odbywa siê
poprzez g³êbok¹ kontemplacjê, poprzez ¿ycie kontemplacyjne w mi³osnym zjednoczeniu
ze Stwórc¹. W najwiêkszych cierpieniach, w modlitwie skupienia odnajdujê w najg³êbszej
twierdzy duszy swej najukochañszego Stwórcê, który w samotnoœci uczy mnie milczeæ
i panowaæ nad rozumem, wyobraŸni¹ i wol¹.
Cierpia³am i cierpiê jedynie odrobinê w Ogrójcu Ukrzy¿owanego, a  mêczarnie Pana
Jezusa by³y takie, ¿e samo ich wyobra¿enie wystarczy³o do wywo³ania krwawego potu. To
mi³oœæ Jego wyda³a Go nastêpnie w rêce grzeszników, przywi¹za³a do s³upa, ukoronowa³a
cierniem, kaza³a stawiæ Krzy¿, na którym Go ukrzy¿owa³a. To mi³oœæ Jego sprawi³a, ¿e wyda³
swe rêce, aby je zwi¹zano, twarz, aby j¹ policzkowano, brodê, aby z niej w³osy rwano, plecy,
aby je biczowano, rêce i nogi, aby je gwoŸdziami przek³uto, bok, aby go w³óczni¹ przebito,
na koniec wszystkie cz³onki i zmys³y, aby je z naszego powodu poddawano torturom. St¹d
pochodzi³a wielkoœæ mêki Chrystusa. Nie z wœciek³oœci Jego wrogów, bo ta nie dorówna³a
Jego mi³oœci, ani z wielkoœci naszych grzechów, bo na ich z³agodzenie wystarczy³aby jedna
kropla Jego krwi, jedynie z ogromu tej mi³oœci (Ludwik z Granady).
Moja moc idzie z mêki, œmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, którego
s³ucham we wszystkim, i który jest ze mn¹ i wspiera mnie w ka¿dej chwili ¿ycia mego,
a Niepokalane Serce Maryi daje mi doœwiadczaæ szczególn¹ niepodleg³oœæ ducha, i poprzez
ciemn¹ noc wiary prowadzi mnie do odwiecznego celu. Musia³am obumrzeæ i cierpieæ tak,
jak wszyscy uczniowie Jezusa Chrystusa, aby przynieœæ owoc Bo¿y i st¹d ta b³ogos³awiona
krzywda z 9. 10. 1985 r. zwi¹zana z bezprawnym nie nadaniem mi stopnia doktora, która
pozwoli³a duszy mej wejœæ w tajniki mistycznego ¿ycia, które zaczyna siê za zas³on¹
przekroczenia ¿ycia œmiertelnego, tak¿e to z³o obróci³o siê na przes³odkie dobro, ¿e dusza
ma w Boga tak czêsto, choæ krótkotrwale kosztuje mi³oœci Bo¿ej w OjczyŸnie Jego i poznaje
sprawy Jego, które mo¿liwe s¹ jedynie dla dusz, które opuœci³y cia³o na ca³¹ wiecznoœæ.
Mimo, ¿e niejednokrotnie niemi³osiernie cierpiê zarówno duchowo, jak i fizycznie, ale wiele
³ask i s³odkoœci Bo¿ej doznaje dusza ma, kiedy podczas mistycznych nocy opuszcza ona
w Bogu cia³o, tak¿e widzi ona oczyma swymi ogrom niepojêtych tajemnic Boskich,
a poza tym p³omieñ mi³oœci Umi³owanego tak j¹ czule zalewa, ¿e ona ci¹gle myœli o jak
najsubtelniejszym zjednoczeniu z Mistrzem Niebieskim na ca³¹ przes³odk¹ wiecznoœæ.
Kiedy to w re¿imie komunistycznym pracowa³am te¿ na re¿imowej uczelni (ul.
Królewicza 4, 71- 550 Szczecin) wiele rzeczy napawa³o mnie obrzydzeniem i by³am bezsilna
na rozpanoszone z³o, ale z pomoc¹ Gwiazdy Morza Maryi zachowa³am pogodê ducha wœród
przeogromnej burzy, i z czasem to piek³o ziemi szczeciñskiej z Chrystusem sta³o siê dla
mnie Niebem, tak¿e by³ to z³oty czas zaœlubin z Bogiem, któremu zaufa³am w ca³ej pe³ni
mimo, ¿e zewsz¹d by³am otoczona nieufnoœci¹ i zak³amaniem, ale zawsze spokojna
we wszystkim tak jak i obecnie, bo wiem, ¿e wszystko, co z Boga zrodzone zwyciê¿y
(1 J 5, 4-5), tak¿e nieustannie modlê (1 Tes 5, 17), i uczê siê ufnoœci od Najœwiêtszej Maryi
Panny, która jest z nami w naszym osamotnieniu.
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w mi³oœæ Bo¿¹ i idê drog¹ krzy¿a, która jest drog¹ pozornej œmierci wprost do Boga, który
tak umi³owa³ œwiat, ¿e Syna Swego da³, abyœmy mieli ¿ywot wieczny (J 3, 16 ). Upokarzam
siê w Bogu i wszystko przyjmujê z poddaniem woli Bo¿ej, i dziêkujê Bogu, ¿e dopuœci³
tak ciê¿ki okres w moim ¿yciu, ¿e od ludzi nie mia³am pomocy, tylko od Niego, ale mimo
wszystko modlê siê bardzo za sprawców przykroœci mej. Umi³owani Rodzice Niebiescy
pocieszaj¹ mnie w czasie utrapieñ i we wszelkich przeciwnoœciach, a ponadto wybawiaj¹
mnie z wszelkich pokus i zagro¿eñ oraz prowadz¹ do trwa³ej mi³oœci Swej, tak¿e zosta³am
objêta szczególn¹ mi³oœci¹ Bo¿¹ przez Jezusa Chrystusa ( Flp 3, 12 ), który wkorzenia
i ugruntowuje moj¹ mi³oœæ w Sobie, abym zosta³a nape³niona ca³¹ pe³ni¹ Jego (Ef 3, 19).
Trójjedyny Bóg poprzez cierpienia prowadzi duszê m¹ do poznania Siebie w S³owie
Swym, które jest Jego doskona³ym obrazem (Œwiêty Tomasz z Akwinu), i objawia jej tajemnice
Swe, tak¿e czyni j¹ uczestniczk¹ M¹droœci Swej, aby poprzez Niego da³a ona ludzkoœci
œwiadectwo prawdzie (J 18, 37). W duchowej misji mej jedynie tylko poprzez b³ogos³awione
cierpienia sta³am siê ca³opaln¹ ofiar¹ za grzeszników i w duchowej jednoœci ze Stwórc¹
dusza moja wnika w wiekuiste potêgi Jego, dziêki którym poznaje ona w Nim niewielki
r¹bek tych nieskoñczonoœci Jego, które nie podlegaj¹ ¿adnym formom, ani te¿ pojêciom.
W moim odwiecznym powo³aniu ¿yjê jedynie wiernym wype³nieniem woli Bo¿ej,
która zosta³a odwiecznie wyznaczona na duszê m¹, tak¿e moc¹ Ducha Œwiêtego z pomoc¹
Maryi Dziewicy, Matki Koœcio³a w wolnoœci Ukochanego niestrudzenie wspó³pracujê z Nim
i w Nim, który jako jedyny jest dla mnie niezawodnym i wiecznym drogowskazem
w duchowej drodze mej, która tak bardzo ubogacona jest ³askami i znakami czasu, które
s¹ wiernym odzwierciedleniem ¿ywej i œwietlistej Ewangelii Pana naszego.
1 czerwca 2009 r. we œnie ponownie dusza ma opuœci³a w Bogu czasoprzestrzeñ
i znalaz³a siê ona w niewyobra¿alnie przepiêknych, mistycznych komnatach Oblubieñca
Niebieskiego, i w cichoœci oraz w mi³oœci Jego sta³a przez d³u¿sz¹ chwilê obok Mistrza
Niebieskiego, który w wielkiej poufa³oœci w duchu rozmawia³ z ni¹, po czym oderwa³a
siê ona w Nim od tej niepojêtej szczêœliwoœci i dalej obok Umi³owanego lewitowa³a
w nieskoñczonych sferach Jego, i przez u³amek sekundy widzia³a dusze Rodziców swych,
które nad wyraz rozmodlone, w pokorze Bo¿ej lewitowa³y w duchowej OjczyŸnie.
Z woli Niepojêtego, gdy dusza ma opuszcza³a na czas tymczasowy swoje cielesne
wiêzienie, to wielokrotnie by³a ona w wieczystych wiekach, w œwiat³oœciach Ukochanego
na wprost œwietlistego Oblicza Jego, tak¿e ona jest na sta³e zakorzeniona w Panu naszym,
który nieustannie inspiruje j¹ w Dziele Swym, dlatego tak niezmordowanie prowadzê swoj¹
nadprzyrodzon¹ misjê, która powoli zbli¿a siê do ostatecznego kresu. Przed zaœniêciem w Bogu
na ca³¹ wiekuist¹ wiecznoœæ sk³adam ju¿ prawdopodobnie o s t a t n i e œ w i a d e c t w o
nadprzyrodzonej misji mej, która tak bardzo nasi¹kniêta jest tak niepojêcie nieprawdopodobnymi
niepojêtoœciami Najœwiêtszego, ¿e niejednokrotnie dusza ma, gdy tylko opuœci³a w Bogu cia³o,
to w przepiêknych ciemnoœciach, które z ka¿d¹ sekund¹ rozœwietla³y siê coraz bardziej
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nad jasnoœciami, w ¿yciodajnym Ÿródle wiecznego ¿ycia widzia³a ona najukochañszego
Zbawiciela, z którego bi³a niesamowita mi³osna radoœæ.
Wiadomo, ¿e dusza moja nigdy nie dojdzie do prawdziwej doskona³oœci Bo¿ej
w tym ziemskim, grzesznym ¿yciu, ale z woli Bo¿ej dostêpuje ona tej ³aski, ¿e przeobra¿a
siê w Samego Umi³owanego swego, gdy podczas mistycznych nocy opuszcza ona
czasoprzestrzeñ i lewituje w Nim w niepojêtych sferach Jego. Niepojêcie przes³odki Jezus
Chrystus tak bardzo uszczêœliwia i uzdrawia duszê m¹, aby ona nigdy nie zaprzesta³a kochaæ
Go mi³oœci¹ Jego, i w tej b³ogoœci Jego ona zatraca siê w Nim, i kiedy z tych przes³odkich
wêdrówek zza œwiata wraca ona do cielesnego wiêzienia, to jest to dla niej przeokropny
duchowy miecz, bo przecie¿ ona ju¿ nie kosztuje tych przeb³ogich niepojêtych tajemnic,
które s¹ dostêpne jedynie dla zbawionych dusz.
17 czerwca 2009 r., gdy tylko we œnie dusza ma opuœci³a w Bogu czasoprzestrzeñ,
to tym razem spotka³a siê ona z duszami swoich Rodziców w zupe³ne innej scenerii jak
poprzedniej nocy, bo wœród nich radoœnie lewitowa³a ona w niepojêcie przepiêknych sferach
Królestwa Niebieskiego. W tej mistycznej ³asce dusza ma trzy razy wraca³a do cia³a, po
czym czu³am silne wyrwanie jej z czubka g³owy, i przez chwilê ona jakby falowa³a nad
cia³em wœród dusz Rodziców swych, i potem momentalnie znalaz³a siê ona w rajskich
pejza¿ach niepojêtoœci Bo¿ej. Natomiast 18 czerwca w mistycznej nocy dusza ma lewitowa³a
w Bogu w niepojêtych sferach nieskoñczonoœci o odcieniach niebieskich, i wszystko to
pojmowa³a ona tak, jakby to mia³o ju¿ trwaæ wiecznie. W tych niebiañskich niepojêtoœciach
przenikniêtych na wskroœ œwiat³oœciami Najœwiêtszego dusza ma oderwana od zmys³owoœci,
jak i od cia³a swego dozna³a wiele, ale to wiele ³ask od Niego, bo przecie¿ stêskniona
za Nim odpoczywa³a tylko w Nim i równie¿ poznawa³a rozumem Jego tajemnice Jego.
Pasterz Niebieski, wszechpotê¿ny Król ³aski, mi³osierdzia i mi³oœci nieustannie
wspomaga i pociesza córkê Sw¹ Annê, i w nocnych ciemnoœciach z nieskoñczonego
mi³osierdzia Swego niejednokrotnie wprowadzi³ jej duszê w niepojête wiecznoœci Swe,
aby mog³a ona znaleŸæ siê w g³êbinach niepojêtej otch³ani Jego i skosztowaæ oraz zobaczyæ
i zrozumieæ w Nim chocia¿ niewielk¹ namiastkê wiecznej umi³owanej szczêœliwoœci Jego,
któr¹ przecie¿ z woli Jego relacjonowa³am w mistycznych ksi¹¿kach swych pisanych w Nim
dla ca³ej grzesznej ludzkoœci.
W mojej heroicznej pracy Dzie³a Ukochanego Wspomo¿ycielka Wiernych, Gwiazda
Zaranna Maryja w pokornej uleg³oœci i mi³oœci wprowadzi³a duszê m¹ w œwiêt¹, mistyczn¹
wodê, jak i w mi³oœæ Syna Swego, abym poprzez ciemnoœci ciemnej nocy wiary i ducha
wszystko odnosi³a do Ich ¿ycia, co pozwoli duszy mej osi¹gn¹æ wieczne zbawienie. Dziêki
³asce Najœwiêtszego poprzez ciemn¹ noc wiary i ducha w mistycznej kontemplacji realizujê
Dzie³o Ukochanego, który zastrzeg³ sobie bezpoœrednie dzia³anie w nim, bo przecie¿ to Dzie³o
jest wy³¹cznie Jego, tak¿e do realizacji jego wszystko otrzymujê w Nim. W Chrystusie poprzez
Maryjê wszystko odnalaz³am w Nich, i z Ich Boskiej ³askawoœci dusza ma kosztuje w Ich
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i w³adze umys³owe wype³nione s¹ Nimi. Dzie³o Pana naszego, które prowadzê w Nim pozwala
duszy mej przebywaæ chocia¿ odrobinê w Morzu Wiecznej Szczêœliwoœci, dlatego te¿ ona
nad wyraz wychwala Boga w Trójcy Œwiêtego Jedynego, który wprowadzi³ j¹ w niepoznawalne
i w niewyra¿alne tajemnice Swe. Dusza ma jest na wskroœ przepojona Oblubieñcem Niebieskim
i ona ca³y czas jest pe³na mi³osnego poznania, tak¿e w uciszonym ukojeniu ona kontempluje
Pana naszego, dziêki któremu wesz³a ona do œwietlistej, najczystszej œwiat³oœci Jego.
9 listopada 2009 r. z samego rana dusza moja zosta³a nape³niona po same brzegi
mi³oœci¹ Oblubieñca Niebieskiego, tak¿e ona rozkoszuje siê skarbami i aromatami Jego,
i w g³êbi swej s³owami swymi wo³a do Pana swego: ¡ Wszechmog¹cy Panie Jezu b¹dŸ
b³ogos³awiony na wieki, ¿e tak wiele dobrego uczyni³eœ dla owiec Swych i za to, ¿e dusza
moja nieustannie przebywa w obecnoœci Twej i upodobnia siê do Ciebie oraz za to,
¿e w sposób niewymowny os³adzasz jej ¿ywot tymczasowego bytowania w ciele, i ¿e dajesz
jej kosztowaæ odrobinê owoc ¿ywota wiecznego. A m e n ! ¢
Najwiêksza mi³oœæ Wszechœwiata, mój najukochañszy i niezast¹piony Boski
Oblubieniec przemienia duszê moj¹ w Siebie, i dziêki Niemu znalaz³a siê ona
w nadprzyrodzonym wymiarze, gdzie nie dosiêga ograniczony rozum ludzki, dlatego te¿
ona coraz bardziej wg³êbia siê w niepojête tajemnice Jego, które s¹ zupe³nie obce i nie do
przyjêcia przez tyranów doczesnego œwiata, którzy ¿yj¹ jedynie przemijaj¹c¹, grzeszn¹
zmiennoœci¹, która w ich przypadku koñczy siê wiecznym potêpieniem ich dusz. Wszechmog¹cy
i wszechwiedz¹cy Ojciec Przedwieczny z Duchem i Synem Swym nieustannie prowadzi
duszê moj¹ do uczty wiecznego ¿ycia, do wiecznej chwa³y Swej, tak¿e w i a r a ma
z niewys³owion¹ ³atwoœci¹ “ przenosi góry ”, i jako oddana córka Pana naszego realizujê
œwiête rozkazy Jego, które nape³niaj¹ serce i duszê moj¹ niepojêt¹ mi³oœci¹ Jego.
Mistrz Œwiêtoœci, Jezus Chrystus, który jest œwiat³em w wiecznej œwiat³oœci
wprowadzi³ duszê moj¹ w tajemne m¹droœci wielowymiarowego, nadprzyrodzonego œwiata
Swego, który znajduje siê ponad ludzkimi m¹droœciami. W duchu odnowy Chrystusowej
wst¹pi³am na mi³osn¹ drogê Najœwiêtszego, który w nieskoñczonym mi³osierdziu Swym bardzo
powoli uzdrawia duszê m¹ w Sobie i doprowadza j¹ do ¿ycia wiecznego. W nieskoñczonej
mi³oœci Pana naszego, który nadaje jedyny sens ca³emu ludzkiemu ¿yciu dusza ma ci¹gle
¿yje w prawdziwych ewangelicznych Ÿród³ach Jego poj¹c siê t¹ upojn¹ ¿yw¹ wod¹ Jego,
która pozwala jej niejednokrotnie ¿yæ w ekstatycznych upojeniach w tym niepojêtym
Przedsionku Nieba, które jest wstêpem do wiekuistego zbawienia.
Na swojej drodze krzy¿owej, która zmierza na umi³owan¹ Golgotê bezgranicznie
zaufa³am Nieœmiertelnemu i z ufnoœci¹ Jego, w duchu Jego poprzez nadziejê i mi³oœæ Jego
dusza moja wesz³a bez ¿adnych ograniczeñ w niepojêt¹ radoœæ i s³odycz wielowymiarowego
œwiata Jego, tak¿e wszystkie niepojêtoœci Bo¿e w miarê moich mo¿liwoœci przekaza³am nie
tylko dla zwolenników z³a, którzy nie szanuj¹ ¿ycia, ani te¿ autonomii pañstw, ale dla
wszystkich braci i sióstr, aby przejrzeli oni na oczy swe i nabrali namiar na wieczn¹ Ojczyznê.
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wbudowywaæ w wiecznoœæ ¢ (P. Anastasio Ballestrero OCD), i  im wiêcej bowiem dusza
spodziewa siê Boga, tym wiêcej osi¹ga. Wtedy zaœ spodziewa siê wiêcej, kiedy wiêcej siê
opró¿nia. Kiedy zaœ ogo³oci³aby siê doskonale, doskonale te¿ posiad³aby Boga w Boskim
zjednoczeniu (Œwiêty Jan od Krzy¿a).
29 marca 2010 r. po pó³nocy we œnie dusza ma opuœci³a w Bogu cia³o i w mi³osnych
promieniach mi³oœciwego Pana naszego znalaz³a siê w chwilowym ¿ywocie wiecznym, o czym
ona nie wiedzia³a, bo wówczas odebra³a ona to tak, ¿e ju¿ bêdzie tam ton¹æ wiecznie
w tej upojnej, nieskoñczonej wielkoœci i dobroci Ukochanego. W tej niepojêcie przeb³ogiej
³asce dusza ma nie widzia³a Umi³owanego, jedynie tylko przeobra¿ona w Niego przebywa³a
w tej czystej mi³oœci Jego, która sta³a siê nadprzyrodzonym œwiat³em poznania tej wiekuistej
mi³oœci Jego, która zawarta by³a w niej samej, jak i w jasnoœciach promieni Jego, które
zewsz¹d dociera³y do niej. Jak widaæ z mojej drogi doskona³oœci dusza moja dosyæ czêsto
kosztuje odrobinê wiecznoœci, gdy we œnie opuœci w Bogu pow³okê cielesn¹ i w³aœnie, dziêki
tym ³askom ona wchodzi w g³êbokie poznanie Najœwiêtszego, jak i w niezg³êbione tajemnice
Jego, gdzie ¿aden umys³ nie siêga, gdy natomiast ona jest w ciele, to jedynie niewielki cieñ
tego pada na ni¹, co by³o poza cia³em, gdy w zaœwiatach lewitowa³a ona w Panu swym
w najczystszej i najdoskonalszej mi³oœci Jego.
Gdy z woli Wszechmocnego dusza moja lewituje w niepojêtych sferach doczesnoœci
czy te¿ nieskoñczonoœci, to wówczas ona jest przeobra¿ona w Pana naszego czyli znajduje
siê w zaœlubinach duchowych z Ukochanym i nie myœli o wielkoœci Jego, ani te¿ o sobie,
bo to jest poza ni¹, tak¿e ona poch³oniêta i zdana jest w ca³ej pe³ni na tê wszechpotê¿n¹
moc Najwy¿szego. Na swojej mistycznej drodze ods³aniam nie tylko niepojêtoœci duszy
mej, która z woli Boskiego Oblubieñca przebywa w nieskoñczonych wiecznoœciach Jego
poza cielesn¹ pow³ok¹, ale równie¿ opisujê stan duszy swej, gdy ona jest w ciele i duch
jej tonie w Ukochanym, tak¿e poprzez ten upojny stan ton¹ wszystkie cz³onki me w Panu
mym, który poprzez duchowe pociechy zalewa duszê m¹, która obcuje z Nim, jako
z Niebieskim i Niezmiennym Towarzyszem w ka¿dym momencie mojego ¿ycia.
Obojêtnie czy dusza moja jest w ciele czy te¿ poza cia³em, ale ona dosyæ czêsto
jedynie milczeniem wielbi Wszechmog¹cego, i równie¿ w milczeniu, w niepojêtej cichoœci
niepojêtych nadprzyrodzonoœci poznaje tajemnice Ukochanego, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e gdy
ona znajduje siê w Panu naszym poza pow³ok¹ cielesn¹, to tam ju¿ nie ma ¿adnych,
nawet najmniejszych zas³on, co do tajemnic Jego, oczywiœcie jedynie dla dusz zbawionych.
Nieustannie trwam w obecnoœci Wszechpotê¿nego, który ogarn¹ mnie niepojêt¹ mi³oœci¹
Sw¹, tak¿e zalana szczêœciem i rozkosz¹ ¿ycia Jego przekaza³am swoje duchowe ¿ycie,
bo przecie¿ nie ka¿da dusza dostêpuje tak wielkich ³ask, jak dusza ma, oczywiœcie je¿eli
chodzi o opuszczanie w Bogu jej cia³a podczas snu, aby poprzez te moje mistyczne ksi¹¿ki
pobudziæ oziêb³e dusze do szczególnego ukochania Pana naszego.
30 kwietnia 2011 r. we œnie dusza ma opuœci³a w Jezusie Chrystusie czasoprzestrzeñ,
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jakby z czystej we³ny ( Dn 7, 9 ), a od ca³ej Jego postaci rozchodzi³y siê lœni¹ce bia³e
promienie, tak¿e by³a ona zauroczona Ukochanym i o niczym nie myœla³a tylko o Nim.
W tym ówczesnym momencie przymru¿onymi oczyma dusza moja wch³ania³a g³êbokoœci,
szerokoœci i wysokoœci niepojêtych nieskoñczonoœci i wszystko rozumia³a w Oblubieñcu
swym, którym by³a przenikniêta na wskroœ, a ponadto by³a ona pewna, ¿e tam ju¿ zostanie
na wiekuiste poza czasy. Gdy dusza ma wróci³a do krat cielesnych, a ja z kolei obudzi³am
siê, to prawie wszystko zosta³o wymazane z pamiêci mej, pewnie by³o zbyt wielkie, aby
to wszystko przekazaæ zdemoralizowanemu œwiatu, który za ojca ma diab³a i spe³nia
po¿¹dania jego ( J 8, 44 ). Z tej przeb³ogiej ³aski zosta³y mi niewielkie strzêpy, które bojê
siê opisywaæ, bo jeszcze nie tak przeka¿ê nadprzyrodzonoœæ S³owa Przedwiecznego,
za które Umi³owany mo¿e mnie pokaraæ, jedynie tylko tyle dodam, ¿e by³a to przeb³oga
nowoœæ dla duszy mej, która z t¹ wiekuist¹ niepojêtoœci¹ spotka³a siê po raz pierwszy.
Z nieskoñczonego mi³osierdzia Nieœmiertelnego dusza ma rozpalona wiecznym ogniem
Jego p³onie w Nim Samym, i dziêki temu mi³osnemu ogniowi nabywa ona wielkiej mi³oœci
Ukochanego, który non - stop orzeŸwia j¹ w Sobie, tak¿e ona rozpalona t¹ niewymown¹
mi³oœci¹ z rozkosz¹ wchodzi w coraz wy¿sze sfery Jego, które nie maj¹ koñca
w nieskoñczonoœci Jego. Z woli Trójjedynego Boga we œnie dusza ma bardzo czêsto
opuszcza pow³okê cielesn¹, i lewituje ona w Nim w niepojêtych wiekuistoœciach Jego,
i za spraw¹ te¿ Jego przekazuje wszystko do pamiêci mej, abym mog³a na podstawie jej
prze¿yæ przekazaæ to wszystko zniewolonym i grzesznym dzieciom Jego, aby mog³y one
nabraæ namiar na drogê wiecznego zbawienia.
Dusza ma w ca³ej pe³ni odda³a siê Nauczycielowi Niebieskiemu, dlatego te¿ z woli
Jego rozp³ywa siê ona w mi³osnych wielowymiarowych tajemnicach Jego, które s¹
niepojêt¹ m¹droœci¹ nad m¹droœciami. Jezus Chrystus prowadzi duszê m¹ w Sobie do
pe³nego zjednoczenia ze Sob¹, które wiadomo, ¿e ona osi¹gnie w przysz³ym ¿yciu, oczywiœcie
je¿eli nigdy nie zboczy ona z drogi œwiêtoœci i zawsze bêdzie sz³a w Nim drog¹ pokuty.
23 maja 2011 r. po godz. 3. 00 nad ranem we œnie dusza ma z radoœci¹ wyrwa³a
siê w Panu naszym z cielesnych krat i z mi³osnym uwielbieniem lewitowa³a w radosnych
ciemnoœciach Najœwiêtszego zupe³nie wy³¹czona ze wszystkiego, co zostawi³a na grzesznej
ziemi, jedynie tylko skoncentrowana by³a na wielkim wielbieniu Ukochanego i smakowaniu
niepojêtych tajemnic Jego. Tej przeb³ogiej ³aski ze œwiata duchowego nie sposób przekazaæ,
bo ona nie mieœci siê w ¿adnych formach, ani te¿ w pojêciach, jedynie tylko mogê
wspomnieæ, ¿e dusza ma mimo, ¿e nigdy nie oddycha, ale by³a jakby na nieustannym wdechu
pojmowania tych radosnych niepojêtoœci, które pierwszy raz widzia³a i pojmowa³a mimo,
¿e tak czêsto opuszcza ona w Panu swym czasoprzestrzeñ, który przecie¿ wprowadza j¹
w coraz to nieznane niepojêtoœci Swe, tak¿e jak widaæ w nieskoñczonym œwiecie Boskiego
Mistrza nie ma koñca w poznawaniu ukrytych tajemnic Jego, które istniej¹ od ca³ej
wiekuistej wiecznoœci. Gdy dusza moja z tej przecudownej ³aski nad ³askami wróci³a do
krat swych, to w pierwszej chwili, gdy obudzi³am siê, to nie wiedzia³am, gdzie jestem tym
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wci¹ga³ mnie w ziemiê, ale gdy ju¿ dosz³am do siebie, to bardzo ¿a³owa³am, ¿e dusza
moja nie pozosta³a w wieczystych s³odkoœciach Umi³owanego. Tego dnia by³am bardzo
szczêœliwa, ¿e Boski Oblubieniec wzmocni³ duszê m¹ w Sobie poprzez tak przecudowne
wejœcie jej w niepojêtoœci Swe, ale jak zwykle przeciwnoœci dnia codziennego daj¹ siê
mi ostro we znaki, bo gdy tylko nastawi³am pranie, to popsu³a siê mi nowa pralka i to ju¿
po raz czwarty, a gwarancja jej koñczy siê ju¿ za miesi¹c.
Na podstawie przeb³ogiej ³aski, któr¹ opisa³am powy¿ej przysz³a mi myœl, abym
wyjaœni³a na podstawie prze¿yæ duszy mej, która we œnie tak czêsto opuszcza w Chrystusie
cia³o, jak ona rozpoznaje ? mi³osne i b³ogie ciemnoœci Ukochanego od z³owrogich ciemnoœci,
w których znajduj¹ siê potêpione dusze. W mi³osnych ciemnoœciach nocy ciemnej dusza ma
zawsze jest nad wyraz wyciszona w Bogu i ona od razu pojmuje w Nim, ¿e znajduje siê
w m¹droœci, potêdze i chwale Jego, tak¿e w wolnoœci Jego wch³ania ona niepojêtoœci Jego
i mimo, ¿e to jeszcze nie s¹ jasnoœci nad jasnoœciami, ale przecie¿ wówczas ona nie myœli
o tym, tylko zafascynowana jest tym, co j¹ otacza i to jej zupe³nie wystarcza. Za progiem
wiecznej œmiertelnoœci w b³ogich ciemnoœciach dusza ma zawsze bardzo dok³adnie widzia³a
wszystkie dusze, które zjawia³y siê przy niej, jak i Pana naszego, który swoim blaskiem
rozœwietla³ te mi³osne ciemnoœci, dlatego te¿ dusze w tych upojnych ciemnoœciach przepojone
pokojem i moc¹ Najœwiêtszego w sposób niewymowny raduj¹ siê ka¿d¹ chwil¹ wiecznoœci.
Gdy dusza ma we œnie opuszcza w Chrystusie czasoprzestrzeñ, to ona od razu wie w Nim,
gdzie ona jest, bo ona rozumem Jego wszystko pojmuje w Nim, chocia¿ czasami s¹ takie
sporadyczne wypadki, ¿e ona nie ma tej ³aski zrozumienia czy faktycznie opuœci³a cia³o,
czy te¿ mo¿e jest to mistyczny sen, albo te¿ realna doczesnoœæ ?, ¿e ona wraz z cia³em
lewituje w Umi³owanym w tym przemijaj¹cym, grzesznym œwiecie.
W nadprzyrodzonym zdroju Oblubieñca Niebieskiego dusza ma niewyra¿alnie wielbi
Jego, i jako oblubienica Jego odczuwa ona nieustann¹ moc zbawienia Jego we wszystkich
tajemnicach Jego. Poprzez g³êbiê tajemnicy Najœwiêtszego Wcielenia, które by³o pocz¹tkiem
naszego zbawienia, jak to podaje Pismo Œwiête, z pomoc¹ Ukochanego dusza ma staje siê
jedn¹ jednoœci¹ w Nim, aby móc wydaæ b³ogos³awiony owoc Jego na wiekuist¹ Chwa³ê
Jego. Królowa Ró¿añca Œwiêtego Maryja pomaga duchowej córce Swej poprzez cierpienia
upodabniaæ siê do Jej Syna Jezusa Chrystusa, aby jej wewnêtrzne ¿ycie by³o zawsze
przesi¹kniête Nim, i aby spe³ni³y siê odwieczne wyroki w niej. Na swojej ciernistej i mi³osnej
drodze œwiêtoœci jestem pos³uszna we wszystkim tylko Przewodnikom Niebieskim, którzy nie
daj¹ zagubiæ siê córce Swej w tym zdeprawowanym œwiecie, w którym si³¹ t³umi siê
wolnoœæ i jakiekolwiek protesty oraz autorytety obdarowane wielkim autorytetem moralnym.
W g³êbi duszy swej w radoœci paschalnej rozwa¿am tajemnice transcendentalnego
Trójjedynego Boga dla Imienia którego cierpiê, aby poprzez wiele ucisków dusza moja
mog³a wejœæ do Królestwa Jego (Dz 14, 22). Gdy tylko dusza ma wype³ni odwieczne wyroki
Pasterza Niebieskiego, to momentalnie wyzwoli siê ona w Nim z uci¹¿liwego cia³a, które
nie pozwala jej ¿yæ pe³ni¹ Jego, który w tych cielesnych kratach i tak nieprzerwanie odnawia
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Chwa³ê Jego. Wódz Niebieski w cierpieniach prowadzi duszê m¹ do doskona³oœci Swej,
dlatego te¿ w chorobach i przeciwnoœciach wzrastam w Nim, aby w ¿yciu przysz³ym
otrzymaæ jak najlepsz¹ zap³atê za uczynki dokonane w ciele (2 Kor 5, 10).
22 czerwca 2011 r. we œnie po pó³nocy dusza moja opuœci³a w Boskim Oblubieñcu
czasoprzestrzeñ i rozpalona mi³oœci¹ Jego znalaz³a siê w przeb³ogim Majestacie Jego, jak
to wówczas ona odczyta³a, tak¿e nad wyraz radowa³a siê ona t¹ nienasycon¹ szczêœliwoœci¹,
w której przez parê chwil zobaczy³a ona nawet dusze swoich ziemskich Rodziców, które
by³y bardzo szczêœliwe, ¿e mog³y spotkaæ siê z ni¹. W tej niepojêcie przeb³ogiej ³asce, która
by³a rozœwietlona promieniami Ukochanego dusza moja zrozumia³a, ¿e poprzez tron Krzy¿a
Pañskiego, który wyciska stygmaty mêki Pana naszego w jej cielesnym tymczasowym ciele,
jak i w niej samej dojdzie ona do wiekuistego zbawienia.
Niepojêty i nieskoñczony transcendentalny Trójjedyny Bóg z nieskoñczonej mi³oœci
Swej wprowadzi³ duszê m¹ w oliwny ogród Swój, który jest z nie z tego œwiata, aby
ona w duchowoœci Jego nabra³a cech Jego, które nie podpadaj¹ pod ¿adne formy, ani te¿
pojêcia, dlatego te¿ syci siê ona duchowymi wonnoœciami ogrodu Jego, a mi³osne
westchnienia, które sp³ywaj¹ z niej na jej w³adze przechodz¹ równie¿ na wszystkie moje
w³adze zmys³owe, i pisz¹c w Imiê Ukochanego kojê tê têsknotê za mi³osnym œwiatem
Jego, w którym On jest jedynym Panem. W g³êbinach Boskiego Mistrza dusza ma poznaje
niewypowiedziane dobrodziejstwa Jego, które napawaj¹ j¹ niewys³owion¹ mi³oœci¹ i m¹droœci¹
Jego, tak¿e ona ¿yje tylko Nim i sprawami Jego, które s¹ dobrodziejstwami we Wszechœwiecie
Jego. Wybawca Niebieski, Jezus Chrystus jeszcze nie zabierze duszy mej do Siebie mimo,
¿e ona z wielkiej têsknoty za Nim tak bardzo wyrywa siê z cia³a, bo On pragnie, ¿eby ona
jeszcze jak najwiêcej niepojêtych tajemnic Jego przekaza³a do pamiêci mej, i ¿ebym te
m¹droœci Jego przekaza³a dla potomnych. { Ten powy¿szy akapit pisa³am wiele lat temu,
a obecnie przekaza³am tak wiele ³ask Najœwiêtszego nie tylko w duchowych ksi¹¿kach mych,
ale równie¿ w duchowych listach do obu Papie¿y (Benedykt XVI-ty emeryt, Papie¿ Franciszek),
Kongregacji Nauki Wiary i w moich duchowych publikacjach, które w ca³oœci znajduj¹ siê
na internetowej stronie mej annaanielaflak.eu, która przekroczy³a ju¿ 633 000 odwiedzin.
Naznaczona stygmatami Krzy¿a Chrystusowego wype³ni³am pod wzglêdem pisemnym w ca³ej
pe³ni wolê Jego przekazuj¹c w Duchu Œwiêtym do wiadomoœci publicznej tyle co mog³am
w Bogu przekazaæ, tak¿e w ka¿dej chwili dusza moja mo¿e byæ zabrana do domu Ojca
Przedwiecznego, aby mog³y wykonaæ siê dalsze odwieczne wyroki Bo¿e w sprawie duchowego
Dzie³a Bo¿ego na wiekuist¹ Chwa³ê Króla Wszechœwiata.
Moja nadprzyrodzona misja zosta³a zrodzona z Pana naszego Jezusa Chrystusa,
dlatego te¿ wiem, ¿e zwyciê¿ê w Oblubieñcu naszym ca³y ob³udny œwiat (1 J 5, 4), aby poprzez
ni¹ brutalni i agresywni bezbo¿nicy, którzy nie poznali jeszcze wiecznego i niezmiennego
Pasterza Niebieskiego (1 J 3, 1) zd¹¿yli jeszcze uzdrowiæ siê poprzez Przenajœwiêtsz¹ Krew
Jego (1 P 2, 24). Na mojej kalwaryjskiej drodze moc¹ Ukrzy¿owanego ¿yjê w Nim i to
z wielk¹ poufa³oœci¹ i mi³oœci¹, tak¿e nape³niona odwag¹ Jego z niewys³owion¹ pieczo³owitoœci¹
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otworzyæ serca duszy i cia³a na nieskoñczone mi³osierdzie Jego. W swoim odwiecznym i nad
wyraz upojnym powo³aniu nieustannie zachowujê niewzruszon¹ ufnoœæ w Bo¿¹ Opatrznoœæ,
która poprzez Gwiazdê Przewodni¹ Maryjê prowadzi duszê m¹ na sam szczyt duchowego ¿ycia
tj. do pe³nej prawdy w Panu naszym, dlatego te¿ z ca³ym poœwiêceniem pracujê dla dobra
Koœcio³a, dla którego odda³am ca³e ¿ycie swe, w zwi¹zku z czym przed niczym siê nie ugnê.
23 czerwca 2011 r., w Bo¿e Cia³o i w dzieñ ojca po pó³nocy we œnie dusza moja
opuœci³a w Bogu czasoprzestrzeñ i zobaczy³a duszê Taty swego, która przemieszcza³a siê
z wielk¹ lekkoœci¹ i radoœci¹ w coraz wy¿sze sfery Niebios, gdzie w oddali mignê³a jej
równie¿ dusza jej Mamy. Ciê¿ko mi zinterpretowaæ tê przeb³og¹ ³askê dan¹ od Kap³ana
Niebieskiego, ale myœlê, ¿e dusze Rodziców mych bardzo pomagaj¹ mi w Dziele Bo¿ym,
bo przecie¿ piszê o tych wprost nieprawdopodobnych ³askach, a po drugie one daj¹ znaæ
duszy mej, ¿e ju¿ wkrótce ona zobaczy siê z nimi w wiekuistych sferach Pana naszego.
Poprzez tê kolejn¹ ³askê Zbawiciel odrobinê wzmocni³ serce me, jak i duszê m¹ i wiem, ¿e jest
ona oznak¹ aprobaty Kapitana Niebieskiego wzglêdem duchowej drogi mej, gdzie na statku
Jego po niewidzialnych, mistycznych wodach dusza ma p³ynie do wiekuistego portu Jego.
Pod wp³ywem tej powy¿szej ³aski na podstawie tak licznych prze¿yæ duszy mej,
która tak czêsto opuszcza pow³okê cielesn¹ w Panu naszym podczas snu napiszê jak
wiekowo wygl¹daj¹ dusze nasze po œmierci ? Dawniej ju¿ pisa³am jak wygl¹daj¹ astralne
cia³a dusz naszych po œmierci, ale pominê³am temat wieku dusz naszych, bo wówczas
nawet na myœl nie przyszed³ mi ten tak dosyæ wa¿ny mistyczny w¹tek, a skoro obecnie
mam natchnienie do przekazania tej kwestii, wiêc pokrótce przeka¿ê to. We œnie dusza ma
tysi¹ce razy opuszcza³a w Panu naszym cia³o, tak¿e ona dosyæ dok³adnie zaobserwowa³a
wygl¹d dusz, które przekroczy³y próg œmiertelnoœci, i to co ona przekaza³a mi do pamiêci,
to mogê napisaæ, ¿e one wygl¹daj¹ przewa¿nie m³odziej i piêkniej, jak w rzeczywistoœci
wygl¹daliœmy przed œmierci¹. Inaczej wygl¹daj¹ astralne cia³a dusz zbawionych, cierpi¹cych
w czyœæcu i dusz potêpionych, bo to odm³odnienie i niesamowita piêknoœæ oraz blask,
który bije z ca³ej duszy dotyczy jedynie dusz zbawionych. Z woli Boskiego Oblubieñca
dusza moja ma krótkotrwa³y, ale dosyæ czêsty kontakt z duszami, które przekroczy³y próg
wiecznoœci, tak¿e ona spotyka siê z nimi nie tylko w mistycznych snach i w zaœwiatach
Nieœmiertelnego, gdy opuœci ona w Nim cielesne kraty, ale równie¿ czasami czuje ducha
ich dusz, gdy jest ona w swoim tymczasowym cielesnym wiêzieniu.
29 czerwca 2011 r., w dniu Œwiêtego Paw³a i Piotra we œnie, który odbiera³am
jako realn¹ rzeczywistoœæ obecnej mojej drogi duchowej by³am w niebiañskim ob³oku
i wprowadza³am przepiêkne duchowe zdania do komputera na zakoñczenie misji swej.
W Duchu Œwiêtym w niesamowitym tempie gotowe zdania cisnê³y mi siê do pamiêci, które
z ledwoœci¹ nad¹¿a³am, aby dok³adnie je przekazaæ na ekranie komputerowym, bo dobrze
wiedzia³am, ¿e pisa³am je w ekstatycznym uniesieniu, które niezmiernie rzadko zdarza siê
wybrañcom Bo¿ym, którzy w ca³ej pe³ni odpowiedzialni s¹ za Dzie³a Pana naszego, które
odwiecznie by³y przeznaczone na ich dusze.
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Jego, tak¿e w zjednoczeniu mistycznym pragnie ona tylko tego, co On pragnie czyli
wzajemnego mi³owania siê, które nape³nia j¹ niewys³owion¹ czu³oœci¹ i rozkosz¹, której
nie da przekazaæ siê ograniczonym jêzykiem. Dusza ma niewyra¿alnie têskni za widzeniem
Pasterza Niebieskiego, ale ju¿ w uszczêœliwiaj¹cej, wiecznej OjczyŸnie Jego, dlatego te¿
niezmiernie ci¹¿y jej to cielesne mieszkanie, które jako obola³e utrudnia jej w du¿ym stopniu
wêdrówkê na umi³owany szczyt Góry Karmel.
Najbardziej ceniê sobie samotnoœæ i obcowanie z Bogiem, i zawsze od stworzeñ
wracam do siebie, gdzie wewn¹trz duszy mej czeka na mnie Jedyny Oblubieniec Niebieski,
który uczy mnie M¹droœci Swej, i z którym coraz bardziej jednoczê siê. Pos³usznie s³ucham
tylko g³osu Boga i za przyczyn¹ Ducha Œwiêtego wesz³am w g³êbiê Krzy¿a, aby mieæ pe³ny
udzia³ w misterium Chwalebnego Krzy¿a Zmartwychwsta³ego Jezusa. Jeœli chcê byæ pierwsza,
to muszê byæ ostatnia we wszystkim i s³ug¹ wszystkich (Mk 9, 35), a poza tym mam patrzeæ
na prawdê Bo¿¹ z wielk¹ mi³oœci¹, i ¿ycie moje sk³adaæ siê ma z jednej myœli, jednej
mi³oœci, m i ³ o œ c i B o ¿ e j.  M i ³ o œ æ wedle której bêdziemy s¹dzeni, jest mi³oœci¹
ofiarowan¹ Bogu poprzez naszych braci. Jedynie m i ³ o œ æ pozostaje i ma wartoœæ wieczn¹,
gdy¿ jest uczestnictwem w ¿yciu Boga. Dzie³a i najwiêksze charyzmaty s¹ niczym bez
tego namaszczenia, tej nici tej woni bêd¹cych m i ³ o œ c i ¹. Doskona³e wykonanie misji
jest zatem przekonywuj¹cym dowodem mi³oœci, którego Bóg domaga siê od tych, którym
tê misjê zleci³ (O. Maria Eugeniusz od Dzieci¹tka Jezus OCD).
Mam m i ³ o œ æ B o ¿ ¹ i niczego wiêcej nie potrzebujê i nie pragnê, bo w mi³oœci
Bo¿ej, która jest cierpliwa, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pok³ada
nadziejê, wszystko przetrzyma, mam wszystko (1 Kor 4, 4), bo przecie¿  prawdziwa mi³oœæ
Bo¿a oœwieca ka¿d¹ trudnoœæ ¿yciow¹, przedstawia j¹ we w³aœciwym œwietle i przekazuje,
¿e nic nie mo¿na porównaæ z Bogiem, nic nie jest tak wa¿ne jak On, i nic nie powinno
nas od³¹czyæ od Niego (O. Albert Wojtczak). W ciemnej nocy wiary, jak i ducha wielka
nieskoñczona m i ³ o œ æ Stwórcy prowadzi duszê m¹ w coraz g³êbsze tajniki tajemnic
wiekuistego Królestwa, i poprzez mi³oœæ Jego przekaza³am niepojête ³aski Jego, które maj¹
miejsce w wiekuistych zaœwiatach Jego, w których dusza ma widzi oczyma swymi
i pojmuje rozumem Samego Boga widzialn¹ nadprzyrodzon¹ wiedzê.
Mam byæ dzieckiem Bo¿ym, Cz³onkiem Jedynego Cia³a Chrystusowego i moje
¿ycie ma byæ w pe³ni poœwiêcone tylko Bogu, który na drodze mistycznej oczyszcza duszê
moj¹ przez wlan¹ mi³oœæ i prowadzi do uszczêœliwiaj¹cego widzenia, które jest w Niebie.
Chrystus jest ród³em £aski dla ca³ej ludzkoœci i moja mi³oœæ p³onie ku mi³oœci Jego,
mi³oœci, która jest wszystkim w ¿yciu duchowym, bo ten kto zdoby³ mi³oœæ, to zdoby³
wszystko. Na mojej wyboistej, i tak urozmaiconej w najprzeró¿niejsze ³aski, cierpienia
i przeciwnoœci drodze doskona³oœci sama natura nie mo¿e wprowadziæ mnie w b³¹d, bo
nad wszystkim czuwa Boski Odkupiciel, i tak np. 1 czerwca 2012 r. po pó³nocy dusza ma
we Wszechmog¹cym wysz³a z cia³a i przebywa³a w nieograniczonych, nieskoñczonych,
pozaczasowych g³êbinach Jego poj¹c siê absolutnymi prawdami Jego. Po tych przeb³ogich
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utrzymywa³ siê, to ¿y³am jeszcze pe³ni¹ nieskoñczonego, wiecznego ¿ycia, gdy dusza ma
by³a ju¿ w ciele.
Ojciec Przedwieczny wprowadzi³ dusz¹ m¹ w niepojête, nadprzyrodzone dobra Swe,
tak¿e ona wraz ze wszystkimi w³adzami swymi w zjednoczeniu mistycznym z Ukochanym
rozkoszuje siê duchowoœciami Jego, które pochodz¹ z Przybytku Jego. Dusza ma w Boskim
Mistrzu pije najs³odsz¹ mi³oœæ Jego, która rozchodzi siê na wszystkie w³adze duszy jej,
tak¿e w upojnej radoœci i wolnoœci Pana swego rozkoszuje siê ona przedwieczn¹ m¹droœci¹
Jego, dziêki której ona wszystko rozumie w Nim, bo przecie¿ przeobra¿ona jest w Niego.
Boski Odkupiciel ka¿demu udzieli³ daru zbawienia przez Swoj¹ mêkê i œmieræ,
abyœmy pod¹¿ali do ród³a ¯ywego, które oczyszcza i o¿ywia, abyœmy w wiecznej
szczêœliwoœci mi³owali niebiañsk¹ mi³oœci¹ Trójcê Œwiêta i Œwiêt¹ Bo¿¹ Rodzicielkê Maryjê.
Przychodz¹cy w Eucharystii i w Liturgii przez ca³y rok liturgiczny - Logos, który sta³ siê
Cia³em nawiedza wszystkich tych, którzy przebywali w ciemnoœci i w cieniu œmierci, aby
móc byæ zgromadzonym i zjednoczonym w Nim jako S³owie (Ef 1, 9-10).
Pasterz Niebieski z nieskoñczonego mi³osierdzia Swego wprowadzi³ duszê m¹
w najciemniejsze g³êbokoœci Swe wœród ciemnej nocy ducha, tak¿e przebywaj¹c w tym
tymczasowym wiecznym raju stanowi ona jednoœæ z Ukochanym, i w opiekuñczych
odblaskach Jego nic i niczego ju¿ jej nie potrzeba, bo On chroni j¹ we wszystkim, i dla
niej jest te¿ wszystkim. Dusza ma orzeŸwiona Najœwiêtszym pije kielich goryczy i mi³oœci
przeznaczony dla niej, i nie mo¿e doczekaæ siê ona wypicia jego, aby móc znaleŸæ siê
w OjczyŸnie Umi³owanego pe³nej mi³oœci i aromatów Jego.
12 listopada 2012 r. po pó³nocy w mistycznym œnie znalaz³am siê w przepiêknych
górach wœród puszystego œniegu, gdzie na tle tej przepiêknie jaœniej¹cej bia³ej scenerii
mign¹³ mi B³. Jan Pawe³ II - gi, który w jaœniej¹cej bieli od stóp do g³ów z wielk¹
szybkoœci¹ zje¿d¿a³ na nartach z wysokiej góry i mimo, ¿e to trwa³o parê u³amków sekund,
ale z woli Bo¿ej zd¹¿y³am odebraæ dobrego ducha jego, który da³ mi znaæ, ¿e jest
zadowolony z tego, ¿e trwam w Panu naszym w œwietle Ewangelii Jego. Po przejeŸdzie tak
wielkiej œwiêtoœci zjecha³am tylko jeden raz z niewielkiego pobocza góry na swoich
butach, widz¹c przed sob¹ szybko topniej¹cy œnieg, w zwi¹zku z czym zaczê³a p³yn¹æ
przede mn¹ g³êboka rzeka, w której widzia³am dno, bo woda by³a nad wyraz czyœciutka.
Gdy chcia³am wdrapaæ siê na górê, która by³a z drugiej strony, ¿eby uciec przed
niebezpieczeñstwem, to by³am przera¿ona, bo góra ca³a by³a oblodzona i nie sposób by³o
zrobiæ chocia¿by jeden krok, tak¿e by³am utkwiona w jednym miejscu wiedz¹c, ¿e wkrótce
bêdê zalana przez wodê, która ci¹gle powiêksza³a siê przede mn¹, tak¿e b³aga³am Pana
naszego o pomoc, i wymawiaj¹c imiê Jego obudzi³am siê, dziêkuj¹c Mu, ¿e za pomoc¹
tej mistycznej scenerii przemówi³ po raz kolejny do mnie. B³ogos³awiony Jan Pawe³ II - gi
w tym mistycznym œnie mia³ tak mniej wiêcej 66 lat, a ja 33 lata, tyle lat, co on faktycznie
jest starszy ode mnie czyli po dwa razy wiek Chrystusowy, co jest doskona³oœci¹ nad
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wielkiego Papie¿a Polaka, który poprzez znaki czasu odciœniêty jest równie¿ w mojej duchowej
misji danej mi Ojca Przedwiecznego, który objawi³ siê w Synu Swym Jezusie Chrystusie.
Interpretuj¹c ten mistyczny sen nasuwa siê jasny wniosek, ¿e skoro woda by³a niewyra¿alnie
czysta, to pokonam wszystkie piêtrz¹ce siê przeciwnoœci, które na ludzki rozum s¹ do nie
pokonania i zrealizujê testament Umi³owanego, co do ka¿dej litery s³owa Jego odnoœnie
duszy mej na wiekuist¹ Chwa³ê Jego.
W Œwiêtym Krzy¿u Jezusa Chrystusa pokonam wszystko, bo przecie¿ “¿adne dzie³o
duchowe nie przychodzi na œwiat bez boleœci ” (Œw. Teresa Benedykta od Krzy¿a czyli Edyta
Stein), tak¿e jako bolej¹ce dziecko Umi³owanego, które doznaje moc mi³oœci i opieki Jego
powoli przechodzê do wiecznego królestwa Jego, które jest królestwem ¿ycia wiecznego
w prawdzie i mi³oœci Jego. Mamy  trzy duchowe krzy¿e: modlitwa - nale¿na jest Bogu,
druga - mi³osierdzie bliŸniemu, a trzecia umartwianie - winien jest cz³owiek sobie samemu.
Te trzy krzy¿e duchowe ka¿dy chrzeœcijanin powinien dŸwigaæ (Ludwik z Granady), tak¿e
jak widaæ ¡ Krzy¿ jest ³ask¹, kszta³tuje on duszê wed³ug woli wiekuistego Oblubieñca ¢
( Siostra Maria od Najœwiêtszego Serca ). Pamiêtajmy o tym, ¿e  w czasie ka¿dej Mszy
Œwiêtej Chrystus przychodzi z ca³ym Swym Krzy¿em, gotów nam go daæ i uczyniæ go
dla nas obecnym wedle miary naszego pragnienia (ks. Charles Journet).
W ostatnich ³askach jakie miewa³am od Oblubieñca Niebieskiego, to czasami
w snach czy te¿, gdy dusza ma opuœci³a w Ukochanym czasoprzestrzeñ, to bywa³am czy
te¿ dusza ma bywa³a w najg³êbszych, misterialnych g³êbiach mistycyzmu Jego lub te¿
w najg³êbszych g³êbiach fanatyków antykultury nienawiœci, k³amstwa i œmierci, i w zale¿noœci
od ³aski albo zanurzona by³am w Umi³owanym, który w szczególny sposób przemienia³
mnie w Siebie, albo te¿ przechodzi³am niesamowite katorgi, które serwowane s¹ przez
namiestników Barabasza, Pi³ata, Heroda, którzy tysi¹cami dalej ¿yj¹ wœród nas, a dawca
¿ycia Jezus Chrystus ci¹gle jest uœmiercany i to przede wszystkim w krematoryjnych p³odach
matek, które nie chc¹ przyj¹æ niechcianego dziecka swego, chocia¿ zdarzaj¹ siê i takie
wypadki, ¿e matka chce urodziæ dziecko, lecz si³¹ przymuszana jest do zabicia go.
Z Najœwiêtszy niejednokrotnie umacnia³ mnie Boskim spojrzeniem Swym, a poprzez
s³owa i mistyczne przenikniêcia Jego czy te¿ upojne milczenie Jego dusza moja nabiera³a
mocy i si³y Jego, tak¿e w tych ówczesnych mistycznych momentach ozdobiona by³a ona
przecudown¹ piêknoœci¹ nad piêknoœciami, jaka tylko dostêpna jest w niepojêtym œwiecie Jego.
Gdy w zaœwiatach, poza kratami cielesnymi dusza ma dostêpuje tej ³aski, ¿e znajduje siê
w mi³osnej przepaœci Pana naszego, to wiadomo, ¿e ona przepojona jest do najwy¿szych
granic ¿arem najczystszej mi³oœci Jego i wielkoœæ Jego nie przera¿a j¹, bo przecie¿ ona jest
przeobra¿ona w Niego, tak¿e w takim wiecznym widzeniu chocia¿ krótkotrwa³ym dusza
ma mog³a kosztowaæ w Ukochanym niepojêt¹ i nadziemsk¹ mi³oœæ oraz wzbijaæ siê w Nim
w sferach widzialnych i najczystszych w nadprzyrodzonej rzeczywistoœci.
Nie mi³ujê tego przemijaj¹cego œwiata (1 J 2, 15), bo wszystkie rzeczy doczesne gin¹,
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ciernistej, a zarazem mi³osnej drodze krzy¿owej nie obawiam siê zmian, ani te¿ jakichkolwiek
trudnoœci, bo wszystko jest oparte o trwa³e fundamenty Bo¿e i có¿ mo¿e uczyniæ mi cz³owiek
skoro Bogu ufam we wszystkim (Ps 56, 5), z woli którego we œnie dusza ma opuszcza w Nim
czasoprzestrzeñ poznaj¹c tajemnice Jego. W mi³osiernym zmartwychwsta³ym Jezusie Chrystusie,
który wprowadza duszê m¹ w wieczne ³askawoœci niepojêtej nadprzyrodzonoœci Swej poj¹c
j¹ tajemnicami Swymi w wiekuistych poza czasach, które wystêpuj¹ w niepojêtym œwietle
Jego z a k o ñ c z y ³ a m duchowe Dzie³o Jego, podczas którego poda³am sporo przyk³adów
jak Ukochany przenika³ dusz¹ m¹ mi³oœci¹ Sw¹ czyli dotyka³ j¹ na odleg³oœæ, a je¿eli chodzi
o dusze, z którymi dusza ma spotyka³a siê w zaœwiatach, to one zaledwie parê razy duchowo
dotknê³y j¹, ale to jedynie dusze najbli¿sze czy nawet potr¹ci³y cia³o me, gdy dusza moja
by³a ju¿ w ciele, ale wówczas nie wiedzia³am jakie to by³y dusze, byæ mo¿e w czyœæcu cierpi¹ce.
 Dusza po œmierci zachowuje wszelkie duchowe uczucia. Nie ma zmys³ów ani
cia³a, które by mog³o odczuwaæ ból fizyczny. Zostaj¹ jej jednak cierpienia moralne.
O wra¿liwoœci i rozpiêtoœci tych uczuæ cz³owiek nie mo¿e sobie stworzyæ najmniejszego
pojêcia. Z chwil¹ œmierci, z chwil¹, kiedy oczy cia³a zamykaj¹ siê na zawsze, na zawsze
ju¿ otwieraj¹ siê oczy duszy, które nigdy przez ca³¹ wiecznoœæ nie przestan¹ widzieæ, bez
wzglêdu na to, czy spojrzenie takie sprawiaæ bêdzie duszy radoœæ czy cierpienie (O ¿yciu
pozagrobowym. Zwi¹zek Jasnych Duchów; fragmenty obszernej ksi¹¿ki pt.: “Œwiêta Pani”).
22 maja 2012 r. byæ mo¿e, ¿e pod wp³ywem ostatniego napisanego tekstu mia³am
okropny sen, bo mêczy³am siê w niesamowitych ciemnoœciach utwierdzona do jednego miejsca,
gdzie dostêp mia³ jedynie kopytny ({ od pierwszej wizji cielesnej z diab³em nazwa³am go
kopytny) tj. szatan, tak¿e zdana by³am jedynie na ³askê jego czyli na wieczyste utwierdzenie
w tej przera¿aj¹cej ciasnej duchowej klatce maj¹c nawet zablokowany dostêp do niezmierzonych
tajemnic Najœwiêtszego, jak i do Niego Samego, a najgorsze co by³o z tego wszystkiego,
¿e nie mog³am myœleæ o Ukochanym, bo w myœlach mych by³y jedynie przedstawione udrêki
dusz potêpionych z samego piek³a oraz moje grzechy. Gdy obudzi³am siê, to niewymownie
by³am przera¿ona tym diabelskim horrorem, który dopad³ mnie, i który jedynie w niewielkiej
czêœci przekaza³am, bo nie mam odwagi, ani te¿ si³y, ¿eby te potwornoœci, których niestety
próbowa³am przekazaæ dla potomnych, a po drugie lepiej bêdzie jak zabiorê to do grobu,
bo i tak mamy zbyt wiele okrucieñstw tego diabelskiego œwiata, w którym rz¹dz¹ poplecznicy
szatana ¿yj¹cy jedynie przyziemnymi sprawami. W tej opisywanej ³asce byæ mo¿e dusza ma
opuœci³a w Bogu cia³o, aby zasmakowaæ piekielnej wolnoœci, jaka serwowana jest potêpionym
duszom, ale ja tego nie wiem ?, bo w ówczesnym czasie rozumia³am to tak, jakby to by³a
rzeczywistoœæ doczesna, która wkroczy³a w moje nêdzne ¿ycie.
Dusza moja nad wyraz udrêczona udrêk¹ agonalnych cierpieñ Ukrzy¿owanego
zaczyna w tych niedostêpnych i niepojêtych g³êbinach zbawczych cierpieñ Jego kosztowaæ
po trochu mi³oœci z ostatnich godzin Jego ze Œ w i ê t e g o K r z y ¿ a J e g o, która jest
niewymownie owocna w zbawiennej drodze do Nieba. Duch duszy mej nieustannie wyrywa
siê do nadprzyrodzonoœci, gdzie króluje jego Pan i Stwórca, dziêki któremu dusza ma
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ona w Nim tajemnice Jego, które poznaæ mo¿na jedynie bez pow³oki cielesnej czyli s¹ one
zarezerwowane tylko i wy³¹cznie dla dusz zbawionych.
 W miarê jak Ja bêdê zajmowa³ miejsce w twojej duszy coraz mniej bêdziesz
zajmowa³a siê sob¹, ale bêdzie to dziaæ siê stopniowo. Kochaj i nie bój siê niczego. Ja
chcê tego, czego ty nie bêdziesz mog³a. Nie jest twoj¹ rzecz¹ wybieraæ, ale ca³kowicie
oddaæ siê. B¹dŸ spokojna, je¿eli nie od³¹czysz siê ode mnie, bêdziesz silna Moj¹ moc¹,
Moja si³a stanie siê twoj¹. Teraz twoje ¿ycie jest we Mnie. Ja jestem twoj¹ si³¹. Nieœ Mój
Krzy¿ odwa¿nie - s³owa Pana Jezusa do S³u¿ebnicy Bo¿ej Siostry Józefy Menendez.
Ojciec Niebieski ca³y czas hartuje duszê m¹ na podobieñstwo Swe, aby by³a ona
oddalona od wszelkich udrêczeñ i stworzeñ, i ¿y³a tylko rozmi³owan¹ mi³oœci¹ do Niego.
Dusza ma jest niezmiernie rozkochana w Bogu, który daje jej kosztowaæ najwy¿szej m¹droœci
i kontemplacji Swej, ¿e ona ci¹gle jest nienasycona, a kiedy oderwie siê ona z tej
niepojêtej nadprzyrodzonej rzeczywistoœci i zejdzie do grzesznej doczesnoœci, to takie
prze¿ywa ogniste udrêki, które blokuj¹ nie tylko j¹, ale i ca³y organizm, w którym ona
tymczasowo przebywa, tak¿e wówczas ona cierpi tak jak Matka Boleœciwa M a r y j a pod
Krzy¿em Syna Swego. Nigdy bym nie zna³a niewyra¿alnego bólu Gwiazdy Morza, gdybym
sama tak dotkliwie nie cierpia³a, i za to jestem wdziêczna Jezusowi Chrystusowi, bo poprzez
przejmuj¹cy i niewyra¿alny ból duchowy dusza ma przemienia siê w Niego i mi³uje Jego
mi³oœci¹ Jego.
W bólach, smutkach i niesprawiedliwoœciach, dziêki ³asce Pana naszego poprzez
moc Ducha Œwiêtego dusza ma odrobinê syci siê nadziemskimi rozkoszami, które prowadz¹
j¹ do pe³ni ¿ycia Umi³owanego w nadprzyrodzonej rzeczywistoœci Jego, dlatego te¿ ona tak
bardzo wyrywa siê z tych tymczasowych krat, aby móc w wiekuistej wolnoœci wiecznie
ucztowaæ w Panu swym.  To w³aœnie Duch Œwiêty, który jest darem mi³oœci Boga, zstêpuje
do serca chrzeœcijanina. Po tym, jak Jezus umar³ i zmartwychwsta³, Jego mi³oœæ zosta³a
dana tym, którzy w Niego wierz¹ i s¹ ochrzczeni w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego.
Ten Duch ich prowadzi, oœwieca ich, umacnia, aby ka¿dy móg³ postêpowaæ w ¿yciu, równie¿
poœród przeciwnoœci i trudnoœci, w radoœciach i cierpieniach, pozostaj¹c na drodze Jezusa.
Jest to mo¿liwe w³aœnie wtedy, gdy cz³owiek jest pos³uszny Duchowi Œwiêtemu, a¿eby On
przez swoj¹ czynn¹ obecnoœæ móg³ nie tylko pocieszaæ, ale te¿ przemieniaæ serca, otwieraæ
je na prawdê i na mi³oœæ (Papie¿ Franciszek).
 Duch Œwiêty obra³ ciê na Swoj¹ Œwi¹tyniê; nie nale¿ysz ju¿ do siebie, to stanowi
twoj¹ godnoœæ. Trwaj w milczeniu pod dotkniêciem Boga, aby móg³ odcisn¹æ w tobie
obraz Odkupiciela. Tajemnym postanowieniem Stwórcy jesteœ przeznaczona, by staæ siê Mu
podobna; w rzeczywistoœci ju¿ nie jesteœ tylko sob¹, lecz stajesz siê Nim; w ka¿dej
minucie bardziej przemieniasz siê. Dziêkuj Bogu za ten najwy¿szy zamys³; niech ca³a
twoja istota pogr¹¿y siê w uwielbieniu i co zawsze powinnaœ czyniæ - nieprzerwanie
wierz w m i ³ o œ æ (Œwiêta El¿bieta od Trójcy Przenajœwiêtszej z Dijon).
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nas, a my dla Chrystusa ” nazywamy misterium ), gdzie poprzez pokutê Sakramentalnej
Spowiedzi, dziêki oczyszczeniu i obmyciu oczu otrzymujemy czystoœæ serca, dar przenikliwego
wgl¹du w œwiat Bo¿y, gdzie mieœci siê równie¿ tajemnica Trójk¹ta Bermudzkiego (ks.
Wac³aw Œwierzawski).  Post d¹¿y do jak najdoskonalszego zredukowania materialnych
potrzeb oraz troski o cia³o; chce os³abiæ w fizycznej istocie te popêdy, które buntuj¹ siê
przeciw duchowi, pragnie zupe³nie unicestwiæ przyjemnoœæ po³¹czon¹ z t¹ naturaln¹ funkcj¹,
a wreszcie staæ siê, podobnie jak ka¿de inne wyrzeczenie, wk³adem cz³owieka do dzie³a
Odkupienia, prze¿ywanego z Koœcio³em (Dom Marmion I. M. Perrin).
Do ods³oniêcia tajemnicy Bo¿ej T r ó j k ¹ t a B e r m u d z k i e g o wchodzi siê
stopniowo poprzez trzy rodzaje skupienia wg. Jana od Anio³ów:  Pierwszy rodzaj, kiedy
rozum ograniczony w swojej zwyczajnej funkcji jakby odpoczywa, a dusza pogr¹¿a siê
w milczeniu, kiedy ju¿ nic nie zag³usza spokoju duszy. Gdy coœ zbli¿a siê z dala, by zak³óciæ
jej spokój, ona natychmiast daje znak, by wstrzymaæ to, co mo¿e zam¹ciæ jej spokój. Takie
skupienie jest ju¿ wysokim osi¹gniêciem, jest specjaln¹ ³ask¹. Drugi rodzaj skupienia
wystêpuje wtedy, kiedy rozum jeszcze zdaje sobie sprawê z tego, co dzieje siê w duszy,
nawet ma nad tym pewn¹ kontrolê, by œledziæ, co w niej dzieje siê. Trzeci rodzaj wystêpuje,
gdy cz³owiek pogr¹¿a siê jakby w ca³kowitym zapomnieniu i nie pamiêta, co robi³ przez
pewien czas albo gdzie znajduje siê Skupienie to po pewnym czasie zamienia siê w zwyczajny
stan, i dusza mo¿e wróciæ do takiego skupienia bez wiêkszego wysi³ku i przygotowania.
K Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego sk³adaj¹ce
siê z 9 - ciu ksi¹g odbywa³o siê w sercu najwy¿szej kontemplacji, gdzie dusza ma w ca³ej
pe³ni ofiarowa³a siê Zbawicielowi i modli siê wraz z Poœredniczk¹ Wszelkich £ask Maryj¹,
aby móc zmartwychwstaæ w Chrystusie w ¿yciu wiecznym, tak¿e wszystko oparte jest na
Opatrznoœci Bo¿ej, i Dzie³o to zbudowa³ Sam Bóg, bo wszyscy, co próbowali ods³oniæ
tê tajemnicê bez Stwórcy trudzili siê na pró¿no ( Ps 127 / 126, 1 ), bo zrozumieæ umys³em
Bo¿ym tê Bo¿¹ tajemnicê i ods³oniæ j¹ œwiatu, to znaczy wi¹zaæ pracê z ¿yciem wewnêtrznym
i modlitw¹, i oddaæ siê we wszystkim za wolnoœæ Koœcio³a Katolickiego na œwiecie ku
rozszerzeniu siê Królestwa Chrystusowego na ziemi (O. Stefan Ro¿ej ZP).
 Umys³ zespolony tajemniczo i nadprzyrodzenie z Bogiem, poznaje Go takim
jakim jest. Przy bezpoœrednim widzeniu Istoty Bo¿ej ustêpuj¹ tajemnice, Bóg staje siê dla
widz¹cych Go oczywisty, tak jak oczywisty jest dla Siebie Samego. Z t¹ zasadnicz¹ ró¿nic¹,
¿e nie jest to poznanie wyczerpuj¹ce, bo tylko umys³ nieskoñczony mo¿e ca³kowicie
wyczerpaæ treœæ nieskoñczon¹. Ogl¹daj¹cy Boga bezpoœrednio, poznaj¹ w Nim tak¿e to
wszystko, co nie jest Bogiem (O. Romuald Kostecki OP). Gdybym opiera³a siê na samym
umyœle swym nigdy nie pozna³abym tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, bo to jest poznanie
dla duszy, która jest poza pow³ok¹ cielesn¹, a przecie¿ z pomoc¹ Króla Niebieskiego
dusza ma wesz³a w duchowe sfery Jego, i zagubiona oraz ubezw³adniona w Nim Samym
w ekstatycznych upojeniach mi³oœci¹ Jego radoœnie kontemplowa³a Jego Samego, jak
i tajemnice Jego. W³aœnie tej j e d y n e j t a j e m n i c y za ¿ycia swego publicznie nie
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listach do duchowieñstwa, jak i moich publikacjach, a nawet w komentarzach, które
umieszcza³am na moim twitterowym koncie (Anna Aniela Flak @AnielaFlak), a wszystko
jest przekazane i dobrze opracowane w moich duchowych ksi¹¿kach w Bogu napisanych,
i radzi³abym zacz¹æ od g³êbokiego przestudiowania œwiêtych znaków czasu, które potwierdzaj¹
wybranie duszy mej do tak wielkiego duchowego Dzie³a Bo¿ego, a tych znaków jest wiêcej
jak 3000 (trzy tysi¹ce).
Uczestniczê w misterium Chrystusa i wchodzê w Bramê Bo¿¹ przez Chrystusa
w Duchu Œwiêtym za poœrednictwem Niepokalanej do Ojca Przedwiecznego (Ap 22, 13-14),
dlatego te¿ z pe³nym oddaniem wype³niam wolê Pana naszego we mnie. Jezus Chrystus
czyni³ niezwyk³e czyny, cuda (Dz 2, 22), dlatego te¿ w odwiecznym powo³aniu mym musia³o
byæ wiele znaków czasu zwi¹zanych ze Zbawicielem i z Niepokalan¹, bo w przeciwnym
wypadku Dzie³o ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego nie mia³oby fundamentów
Bo¿ych i rozpad³oby siê tak jak wszystkie ludzkie dzie³a, i w tym Dziele Bo¿ym pos³ugiwa³am
siê jêzykiem symbolicznym w powi¹zaniu ze œwiatem nadprzyrodzonym i pod wp³ywem
Ducha Œwiêtego pisa³am to, co najwa¿niejsze wraz z najwa¿niejszymi znakami czasu.
B³ogos³awione cierpienia, które spotykaj¹ mnie s¹ po to, aby uporz¹dkowaæ wnêtrze
duszy mej, bo od jej uporz¹dkowania zale¿y porz¹dek w sprawach zewnêtrznych, które
poprzez znaki czasu prowadzi³y dusz¹ m¹ do wch³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego,
która zawarta jest w Bogu (Jan od Anio³ów), tak¿e tylko w wywy¿szeniu Krzy¿a dotrzeæ
mo¿na do ostatecznego ogo³ocenia, i do zwyciêstwa poznania i ods³oniêcia œwiatu tej Boskiej
tajemnicy. Poprzez swoj¹ nadprzyrodzon¹ misjê z woli Bo¿ej odnowiê Koœció³ i ludzkoœæ
oraz ul¿ê Mêce Pañskiej, dlatego te¿ dziêkujê Bogu za wszelkie nieskoñczone dobroci,
za dobr¹ pamiêæ, co jest naprawdê wielkim darem, bo w ka¿dej chwili, to co w pamiêci
mam g³êboko ukryte - otwieram jak w Œwiêtej Ksiêdze chyba, ¿e Ojciec Niebieski wypali
mi niektóre zdarzenia.
Tak jak Jezus Chrystus jest jedyn¹ hipotez¹ ( Osob¹ ) maj¹c¹ dwie natury i dwa
rodzenia, bo ponad prawa bytu zszed³ na ziemiê, aby nas zbawiæ, i jako S³owo Niewidzialne
zosta³ przebóstwiony wype³niaj¹c wiernie wolê Ojca Swego, co jest bardzo dok³adnie
udokumentowane w Piœmie Œwiêtym, tak i dusza moja pe³ni odwieczn¹ wolê Trójjedynego
Boga przekazuj¹c ludzkoœci tajemnicê T r ó j k ¹ t a B e r m u d z k i e g o, która zazêbia siê
o dwa œwiaty: œwiat przyrodzony, gdzie S³owo Przedwieczne zosta³o ukrzy¿owane i œwiat
nadprzyrodzony, gdzie ka¿da dusza poprzez Krzy¿ Chrystusowy zbawia siê na ca³¹ wiecznoœæ.
 Rzeczywistoœci przyrodzone i nadprzyrodzone, jakkolwiek nale¿¹ do dwóch odrêbnych
porz¹dków, ³¹cz¹ siê jednak organicznie w jednym podmiocie, cz³owieku, jako istocie
stworzonej lecz podniesionej do uczestnictwa w ¿yciu wewnêtrznym Boga (O.Otto Filek OCP).
W przysz³oœci teologowie powo³ani na wniosek urzêduj¹cego Papie¿a bêd¹ musieli bardzo
wnikliwie przestudiowaæ nie tylko ca³e Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta
Bermudzkiego, ale ca³e duchowe Dzie³o Bo¿e, które jak dotychczas latami jest olewane przez
niedouczonych i nieuduchowionych kap³anów, ale w gruncie rzeczy to tak byæ musia³o, bo
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rozchodzi siê ono na ca³y zniewolony œwiat, tak¿e z tego jest wiêcej plusów jak minusów.
 “Chcê w³aœnie, byœ by³ nigdzie”, bo przecie¿, gdy jesteœ “nigdzie” materialnie,
jesteœ “wszêdzie” duchowo. Skup siê wiêc na tym, by duch twój nie by³ zwi¹zany z niczym
materialnym, a wówczas spostrze¿esz, ¿e gdziekolwiek znajduje siê przedmiot, którym zajmuje
siê twój umys³, tam te¿ jest twój duch, ca³kiem podobnie jak cia³o znajduje siê tam, gdzie
ty jesteœ cieleœnie (Anonimowy pisarz XIV wieku, “Ob³ok niewiedzy”).
Ojciec Przedwieczny objawi³ mi wolê Sw¹ przez Syna Swego Jezusa Chrystusa,
tak¿e przez wiarê ( Hbr 11, 8 ) widzê zamiar Boga urzeczywistniony w Chrystusie, który
stwarza we mnie czyste serce ( Ps 51, 12 ), abym w sobie mia³a Jego w Trójcy Jedynego
i mi³oœci¹ oraz œwiêtoœci¹ Jego pojê³a tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego, któr¹ z czasem
dusza ma m¹droœci¹ Ukochanego pojê³a, gdy opuœci³a w Nim czasoprzestrzeñ, a gdy wróci³a
do cia³a to przekaza³a wszystko do pamiêci mej, tak jak dotychczas wszystko przekazuje
i to nawet wznios³oœci nad wznios³oœciami, które mieszcz¹ siê w Królestwie Niebieskim.
Pragnê zaznaczyæ, ¿e moja droga œwiêtoœci odbywa siê w ofiarnej mi³oœci w g³êbi duszy
mej za pomoc¹ Bogurodzicy Maryi przez któr¹ przyszed³ Jezus Chrystus, aby zbawiæ nas,
tak¿e z woli Bo¿ej wszystko przekazujê wiar¹, która dzia³a przez mi³oœæ (Ga 5, 6), a Duch
Œwiêty uczy mnie prawdy Bo¿ej i umacnia moj¹ wewnêtrzn¹ si³ê (Ef 3, 16).
W Dziele ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego nie mog³am
mieæ ¿adnej pomocy ludzkiej, która zreszt¹ jest omylna, a skoro to jest Dzie³o Bo¿e to
z czym tutaj wyskakiwaæ do ludzi ? jak nie maj¹ na ten temat duchowego przygotowania,
tak¿e tutaj mog³am ufaæ jedynie w pomoc Boga, który przecie¿ powo³a³ mnie do tego Dzie³a
Swego, w zwi¹zku z czym tylko w Nim mog³am pok³adaæ ca³¹ nadziejê. Ludzkie pociechy
s¹ niczym i naprawdê zimne w porównaniu z Bo¿ymi, i w tym przemijaj¹cym pielgrzymowaniu
Trójjedyny Bóg jest jedyn¹ moj¹ nagrod¹ i ród³em najg³êbszego wewnêtrznego szczêœcia,
tak¿e mam byæ z³¹czona z Koœcio³em - Cia³o i Koœcio³em - Oblubieñcem w Jedno w Chrystusie,
gdzie przecie¿ dusza ma posiad³a w Bogu nie tylko tê omawian¹ tajemnicê, ale równie¿
szereg innych, które mieszcz¹ siê za progiem wiecznej œmiertelnoœci.
Nie mam absolutnie ¿ a d n e g o p r a w a, abym wielowiekow¹ tajemnicê Bo¿¹
Trójk¹ta Bermudzkiego podawa³a do wiadomoœci publicznej, bo ¿eby ona wysz³a na œwiat³o
dzienne, to ona musi wyjœæ po d³ugim procesie badawczym z Kongregacji Nauki Wiary czyli
frontowymi drzwiami z Watykanu, które od lat s¹ dla mnie zamkniête ze wzglêdu na
uœmiercanie moich niewygodnych duchowych przesy³ek w sprawie Dzie³a Bo¿ego. Mia³am
jedynie p r a w o od Samego Wszechmog¹cego, abym w obecnej pe³ni czasu przyzna³a
siê przed œwiatem, ¿e podczas snu dusza ma opuszcza w Nim czasoprzestrzeñ i w zaœwiatach
Jego poznaje niewielki r¹bek tajemnic Jego, i niejednokrotnie te¿ przebywa w promieniach
Jego, w których nie zawsze widzia³a Jego na wprost siebie czy te¿ w zasiêgu swym, ale
moc¹ Jego jest ona przeobra¿ona w Niego, dziêki czemu staje siê ona Nim Samym i w Nim
kosztuje niepojête radoœci Jego, które przepe³nione s¹ niewys³owion¹ mi³oœci¹ Jego. Nie
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nadprzyrodzonej misji mej, dlatego te¿ nag³aœniam j¹ w internecie dostêpnymi œrodkami,
aby przerwaæ to nieludzkie tabu, które zagnieŸdzi³o siê u na pó³ gwizdka kap³anów.
 Œwiêty Jan od Krzy¿a t³umaczy, ¿e prawdy nadprzyrodzone wnikaj¹ w duszê
dwoma sposobami: przez rozum za pomoc¹ wiary, i przez wolê za pomoc¹ mi³oœci.
Rozum oœwiecony wiar¹, mo¿e czerpaæ z prawd nadprzyrodzonych tylko takie poznanie
przez analogiê lub poznanie wyrozumowane, wyra¿one w formu³ach dogmatycznych. Jest
to szkic, który mo¿e byæ jednak udoskonalony w doczesnym ¿yciu (O. Maria Eugeniusz
od Dzieci¹tka Jezus OCD). Skoro dusza moja zosta³a odwiecznie w Bogu powo³ana do
poznawania r¹bka prawd nadprzyrodzonych, to przecie¿ wiadomo, ¿e zosta³a nape³niona
d a r e m m ¹ d r o œ c i i  s¹dzi tak jak Bóg; jej s¹dy s¹ zgodne z s¹dami Samego Boga,
nie na skutek mozolnych studiów, ale w³aœnie dziêki prze¿ywaniu w sobie Boga i smakowaniu
w Nim. M¹droœæ Bo¿a przelewa siê do duszy kochaj¹cej, i dziêki tej m¹droœci zaczerpniêtej
wprost od Boga pojmuje Boga i sprawy Bo¿e, niedostêpne i niezrozumia³e dla dusz nie
kochaj¹cych Niego (O. Romuald Kostecki OP).
 £ a s k a powo³ania, to wezwanie nas spoœród ludu i postawienie w sposób
szczególny dla ca³ego ludu. Jest ona w³aœnie ³ask¹, byœmy mogli staæ siê ziemskimi miejscami
Nieba dla wszystkich (Abp. Alfons Nossol), i w³aœnia ³aska powo³ania wezwa³a mnie
do dzie³a ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, dziêki któremu
obcujê z Ojcem Niebieskim, który jest pokojem i pocieszeniem mym, i poprzez prowadzenie
tego Dzie³a Bo¿ego Ukochany jest niemal dotykalny i umiera nieustannie tak, jak na o³tarzach
œwiata a¿ do skoñczenia œwiata (Mt 28, 20). Poprzez swoj¹ odwieczn¹ misjê d¹¿ê do Maryi,
do prawdy, dobra, piêkna, sprawiedliwoœci i mi³oœci Bo¿ej, a ponadto z woli Bo¿ej opanowa³am
swój wewnêtrzny niepokój i znalaz³am Boskiego Oblubieñca, i za Jego przyczyn¹ z³o dobrem
zwyciê¿am (Rz 12, 21) oraz przekazujê œwiatu i nastêpnym pokoleniom Orêdzie Bo¿e.
Jaka to wielka ³ a s k a pracowaæ i ¿yæ dla Umi³owanego, gdzie ma siê nieustanne
poczucie realnej obecnoœci Jezusa w sobie, który ca³kowicie porusza dusz¹ za pomoc¹ Ducha
Œwiêtego, aby ona godnie wype³ni³a odwieczne pos³anie, co potwierdza to nauka Koœcio³a.
Moje odwieczne powo³anie jest bardzo trudn¹ drog¹, ale wielka ³ a s k a B o ¿ a prowadzi³a
mnie od maleñkoœci drog¹ krzy¿ow¹ do odwiecznej tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego,
która jest wielk¹ tajemnic¹ wiary, gdzie wystêpuje sta³a wiêŸ miêdzy œwiatem widzialnym
a niewidzialnym, tak¿e ta nadprzyrodzona prawda by³a mi objawiona w twierdzy duszy
mej przez Samego Stwórcê. Wszechmocny jest pe³en litoœci i mi³osierdzia (Jk 5, 11), tak¿e
mamy byæ cierpliwymi a¿ do œmierci, aby móc otrzymaæ Koronê Chwa³y, jak to podaje
Pismo Œwiête, dlatego te¿ wspó³pracujê z ³ a s k ¹ B o ¿ ¹, która jest najwiêkszym skarbem,
aby ziarno mi³oœci rzucone ku wzrostowi na duszê moj¹ przynios³o chrzest mi³oœci, owoc
najwiêkszej mi³oœci Bo¿ej.
Tajemnicze znikanie bytów skoñczonych w tajemnych miejscach na œwiecie dzieje
siê poza czasem, i wspó³istnieje w niewidzialnym Wszechœwiecie i ma zwi¹zek ze œwiatem
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t³umaczy siê w rozumieniu tajemnicy Chrystusa, który poprzez Wcielenie Swe zjednoczy³ siê
z ka¿dym cz³owiekiem. Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego
jest o f i a r ¹ p r z e b ³ a g a l n ¹ za grzechy œwiata i jest to o f i a r a mi³a Bogu, bo
wspó³czesnemu œwiatu swoim pos³annictwem g³oszê nieskoñczone mi³osierdzie Bo¿e.
Boski Wybawca nieprzerwanie przygotowywa³ duszê moj¹, aby ona duchem swym
zdo³a³a ogarn¹æ czym jest Szerokoœæ, D³ugoœæ, Wysokoœæ i G³êbokoœæ, i pozna³a mi³oœæ
Jego przewy¿szaj¹c¹ wszelk¹ wiedzê, i abym zosta³a nape³niona ca³¹ pe³ni¹ Jego (Ef 3, 17-19)
i zrozumia³a oraz przekaza³a ludzkoœci tajemnicê T r ó j k ¹ t a B e r m u d z k i e g o, tak¿e
mi³osierny Wszechmog¹cy powoli przygotowywa³ mnie do rozumowej, jak najwiêkszej
obrony ostatniej fazy duchowego Dzie³a Jego (co przecie¿ dzieje siê to obecnie na oczach
ca³ego œwiata), gdzie wszystkie pseudokatolickie filozofie, religie i prawa obróc¹ siê w proch.
M i ³ o œ æ B o ¿ a zaw³adnê³a ca³ym moim ¿yciem i kieruje mnie ku rzeczom
niebieskim, a noc Bo¿a, która otacza mnie jest dla duszy mej œwiat³em (Ps 139, 11)
i prowadzi³a j¹ do centrum tajemnych wch³oniêæ bytów skoñczonych w innym œwiecie. Mi³ujê
Rodziców Niebieskich nade wszystko i jestem gotowa utraciæ wszystko, ale nie mi³oœci Bo¿ej,
i ¡ wolê staæ na progu mojego Boga, ni¿ mieszkaæ w pa³acach grzeszników ¢ (Ps 84, 11),
tak¿e nikt nie od³¹czy mnie od mi³oœci Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym
(Rz 8, 35-39), i odniosê zwyciêstwo chocia¿by po œmierci mej po d³ugim procesie badawczym
ods³aniaj¹c œwiatu tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego w Tym, który nas umi³owa³ (Rz 8, 39),
Ten, który jest i bêdzie z nami przez wszystkie dni a¿ do skoñczenia œwiata (Mt 28, 20).
Z woli Bo¿ej ods³oniæ t a j e m n i c ê T r ó j k ¹ t a B e r m u d z k i e g o, to znaczy
potrzeba wielkiego mêstwa i cierpliwoœci, by nie ulec napaœciom tak potê¿nego nieprzyjaciela,
jakim jest diabe³, bo w takiej sytuacji mo¿e wybawiæ nas tylko Bóg, a poza tym zrozumienie
tak niedostêpnej tajemnicy jest równoznaczne z umi³owaniem modlitwy, dziêki której najwiêcej
mo¿na zrobiæ, a podstawowy warunek, który prowadzi do ods³oniêcia tej tajemnicy, to zostawiæ
samego siebie i wyrzec siê w³asnej woli. Aby poj¹æ tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego, to
trzeba mieæ dobre podstawy teologii mistycznej i osi¹gn¹æ z woli Bo¿ej pewien stopieñ
przebóstwienia, a poza tym w duszy wybranej do ods³oniêcia œwiatu tej Boskiej tajemnicy
musi panowaæ spokój, aby mog³a ona wznieœæ siê ku Bogu, a ponadto serce jej musi byæ
wolne od stworzeñ, a zmys³y podporz¹dkowane woli, bo wszelka nieumiarkowana mi³oœæ
do stworzeñ os³abia mi³oœæ ku Bogu (Jan od Anio³ów).
Na mojej drodze doskona³oœci jestem œwiadoma swojego odwiecznego pos³ania
i poprzez Niepokalan¹ uczestniczê w zbawczym orêdziu Jezusa Chrystusa, tak¿e pod¹¿am do
jedynej M¹droœci i Mi³oœci, która dana jest nam w Chrystusie. Wiem, ¿e mi³osierny Ojciec
Niebieski nie opuœci mnie, dopóki nie spe³ni tego, co o b i e c a ³ mi, i ju¿ przeprowadzi³
duszê m¹ od struktury biologiczno - psychologicznej do struktury duchowej przekraczaj¹cej
wymiar stworzony, nadprzyrodzony, aby mog³a ona zjednoczyæ siê z Nim pojmuj¹c tajemnice
Jego odwiecznie przeznaczona na ni¹, a po wype³nieniu zadania ju¿ na sta³e zjednoczyæ siê
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Wierzê niezachwianie Bogu, nieskoñczonej M¹droœci, którego s³owa nie przemin¹ (Iz 40, 8;
Mt 24, 35), a o b i e t n i c e zawsze s¹ dotrzymywane (Tb 14, 4), bo Bóg nie k³amie i nie
wycofuje siê z przyjêtych zobowi¹zañ (Lb 23, 19). Ojciec Przedwieczny wybra³ duszê moj¹
w Jezusie przed za³o¿eniem œwiata (Ef 1, 4), i przeznaczy³ j¹ do wch³oniêcia tajemnicy
Trójk¹ta Bermudzkiego i o b i e c a ³, ¿e tylko jej ods³oni j¹, co przecie¿ ju¿ uczyni³ to,
aby ona ¿y³a ku Chwale Jego (Ef 1, 12), i we wszystkim kierowa³a siê Nim, aby ostatecznie
i w ca³ej pe³ni spe³niæ wolê w Nim. Odwieczne znikanie bytów skoñczonych w tajemnych
miejscach na œwiecie zosta³o stworzone w Chrystusie ( Kol 1, 16 - 17 ) i w Nim przybiera
kszta³t, tak¿e zosta³am powo³ana do istnienia i wezwana, abym wzrasta³a w Jezusie Chrystusie
w którym wszystkie skarby m¹droœci i wiedzy s¹ ukryte (Kol 2, 3), i przekaza³a w Nim tajemnicê
Jego. Ojciec Niebieski latami prowadzi³ mnie do poznania tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego
za pomoc¹ symboli Proroków czasów eschatologicznych, to znaczy tych czasów, w których
¿yjemy od Wniebowst¹pienia Chrystusa a¿ po Jego ostateczne przyjœcie, dlatego te¿ ofiarowa³am
Bogu sam¹ siebie i to co mam, i swoj¹ pracê ³¹czê z Eucharysti¹, aby tylko wype³ni³a siê
wola Pana we mnie (ks. Wac³aw Œwierzawski).
Swojej nadprzyrodzonej misji jestem pewna a¿ do granic œmierci i z woli Chrystusa
przyoblek³am siê w Niego (Ga 3, 27), aby na ca³¹ wiecznoœæ móc wejœæ w œwiat Jego,
nadprzyrodzonego œrodowiska, w œwiat nowego stworzenia. Poprzez Dzie³o ascezy mistycznej
ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego zawsze zatapia³am siê w kontemplacji
z Odwieczn¹ Prawd¹, któr¹ jest ¯ywy Bóg i pragnê, aby ca³a moja dzia³alnoœæ, wszystkie
moje zamys³y i wszystko to, co robiê i przekazujê by³o zwi¹zane ze Stwórc¹ na Chwa³ê Jego.
Ojciec Niebieski nieustannie wypolerowuje duszê moj¹, aby ona ¿y³a tylko wed³ug
praw Jego, i abym poprzez ods³oniêcie œwiatu tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego równie¿
wykaza³a przeogromne grzechy, jakie ludzkoœæ pope³nia³a i pope³nia, dlatego te¿ ujawniam
konkretne niebezpieczne b³êdy za pomoc¹ teologii chrzeœcijañskiej. Grzesznicy krzy¿uj¹
Zbawiciela w ka¿dej sekundzie nieskoñczenie wiele razy, dlatego te¿ Jezus Chrystus znajduje
siê w stanie agonalnym, i Jego cierpliwoœæ ju¿ koñczy siê, tak¿e jak widaæ proroctwa Bo¿e
zawsze sprawdzaj¹ siê, i je¿eli ludzkoœæ nie nawróci siê, to Bóg zawsze zsy³a wojny, g³ód,
choroby, przeœladowania Koœcio³a i Ojca Œwiêtego.
 Wyj¹tkowa ³aska w cierpieniu i w osamotnieniu pod krzy¿em uzdalnia do tego,
by po ludzku reprezentowaæ potêgê i nieskoñczonoœæ Bo¿ej mi³oœci (Abp. Alfons
Nossol), i dziêki Nieœmiertelnemu w cierpieniach i przeciwnoœciach na duszê m¹ sp³ywaj¹
najprzeró¿niejsze ³aski, aby mog³a ona poznaæ chocia¿ niewielk¹ odrobinê niepojêtej
wielostronnoœci wielowymiarowego œwiata, gdzie przebywaj¹ dusze po przekroczeniu progu
œmiertelnego, a wszystkie te niepojêtoœci przecie¿ nie s¹ dla mnie tylko dla ca³ej ludzkoœci
i wszystkich nastêpnych pokoleñ. W wielkim ukryciu w Bogu latami prowadzi³am duchowe
Dzie³o Bo¿e a¿ przyszed³ moment, ¿e dopiero 31.05.2005 r. ujawni³am siê z nim pisz¹c do
Benedykta XVI-go emeryta, ale za pontyfikatu jego ani te¿ nastêpcy jego Papie¿a Franciszka
nie by³o ¿adnej reakcji, podobnie te¿ zachowywa³o siê duchowieñstwo z Polski, ale nie
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nieustannie utwierdza mnie w Sobie, przez co dusza ma nad wyraz rozkocha³a siê w Nim,
a tak liczne ³aski Jego, które wkroczy³y w moje duchowe ¿ycie powoduj¹ niesamowit¹
têsknotê za Nim. W tej przejmuj¹cej têsknocie za Boskim Oblubieñcem dusza ma pragnie
sta³ego zjednoczenia z Ukochanym czyli pragnie oderwania siê od cielesnego wiêzienia, które
tak bardzo utrudnia jej przebywanie w wiecznym Ÿródle niepojêtej s³odyczy wiekuistego Boga.
 Jako n a r z ê d z i e w y b r a n e przez Ducha Œwiêtego, wykonawca dzie³ Bo¿ych
i budowniczy Koœcio³a, mo¿e tylko wtedy w y p e ³ n i æ godnie swoj¹ misjê, gdy bêdzie
podtrzymywa³ za¿y³oœæ pozwalaj¹c¹ na nieustanne korzystanie z oœwiecenia i kierownictwa
Bo¿ego. Bardziej ni¿ kiedykolwiek inny Aposto³ potrzebuje habitualnego wspó³¿ycia z Bogiem,
jakim jest modlitwa wewnêtrzna i musi poddawaæ siê wymaganym przez ni¹ podstawowym
warunkom (O. Maria Eugeniusz od Dzieci¹tka Jezus OCD).
Najukochañszy Zbawiciel, który jest misterium Boga (Kol 2, 2-3), i który ¿ycie odda³
za owce Swe ( J 10, 14 - 15 ) jest dla duszy mej ¯yw¹ Ksiêg¹, i prowadzi j¹ do Swoich
niezg³êbionych piêknoœci i praw, gdzie w ukrytym Królestwie Jego przekazywane s¹ tajemnice
Jego wed³ug obietnicy S³owa Jego. Mi³oœæ Bo¿a prowadzi mnie do celu odwiecznie
przeznaczonego i wszystko pozostawia³am w tyle, aby dojœæ do g³êbi tajemnicy Trójk¹ta
Bermudzkiego, która zawarta jest w Bogu, i któr¹ w ca³ej pe³ni mo¿na zrozumieæ, gdy
w³¹czy siê w jedno wielkie Cia³o Koœcio³a, którego G³ow¹ jest Chrystus, który umar³ w ciele
i poruszy³ Otch³ani¹, aby wszyscy pod¹¿ali do gorej¹cego krzaka, w którym spotykamy
¯ywego Boga, jak to podaje Pismo Œwiête.
Z Zawsze, kiedy gin¹ ludzie, statki i samoloty w tajemnych miejscach na kuli ziemskiej
widoczna jest m g ³ a, a przecie¿ Bóg zawsze zstêpuje we m g l e, i kiedy zst¹pi³
we mgle i nape³ni³ Œwi¹tyniê, to synowie Izraela nie mogli widzieæ, i wtedy powiedzia³
Salomon: ¡ Pan rzek³, ¿e mia³ mieszkaæ we mgle ¢ ( 1 Kor 8, 12 ). Równie¿ Moj¿eszowi
ukaza³ siê Bóg, skryty we mgle ( Wj 24, 15 - 18 ), i ju¿ Dawid wyrazi³ siê, ¿e mg³a
wystêpuje pod stopami Boga ( Ps 17, 10 - 13 ). Zawsze, gdy Stwórca objawia siê wyraŸniej,
to ukazuje siê w ob³oku i wszystkie ob³oki oznaczaj¹ ciemnoœæ wiary, w któr¹ spowita
jest Boskoœæ (Œwiêty Jan od Krzy¿a). ({ To zdanie bardzo waha³am siê czy przekazaæ drog¹
internetu za ¿ycia swego, ale byæ mo¿e teraz wielu teologów prze³amie siê i zacznie studiowaæ
Dzie³o Bo¿e, które ma byæ rozpatrzone przez teologów powo³anych na wniosek Papie¿a).
Tylko wiara ujmowana w swoich wszystkich wymiarach mo¿e byæ pe³n¹ odpowiedzi¹
na ods³oniêcie t a j e m n i c y T r ó j k ¹ t a B e r m u d z k i e g o, i dlatego te¿ nieustannie
odnajdujê Jezusa Chrystusa w sobie, poznaj¹c Jego i siebie, aby móc w czystoœci serca
ogl¹daæ tajemnicê Jego, która jest mi odwiecznie przeznaczona ( Mt 5, 8 ). Poznaæ tê Bosk¹
tajemnicê tzn. powtórnie byæ œwiadkiem mêki podjêtej w Wielki Pi¹tek przez Jezusa Chrystusa
(J 18, 33-37: £k 23, 35-43), i jednoczeœnie podj¹æ tê mêkê (Mt 25, 31 - 46) i dope³niæ braki
udrêki Chrystusa dla dobra Cia³a Jego, którym jest Koœció³ (Kol 1, 24), tak¿e zrozumienie
oraz przekazanie jej œwiatu dokona siê dziêki paschalnemu misterium na modlitwie duszy
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tej tajemnicy po³¹czony jest tutaj element Boski z ludzkim, bo za poœrednictwem duszy mej,
jako duszy wybranej Ojciec Niebieski ³¹czy Niebo z ziemi¹, a wszystko to dziêki œmierci
i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, tak¿e ca³a moja misja musi byæ zgodna z Nowym
Testamentem w powi¹zaniu ze Starym, gdzie Nowy Testament ukryty jest w Starym.
Poj¹æ umys³em Bo¿ym tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego, to mieæ szczególnie
macierzyñski charyzmat wobec tego Dzie³a Bo¿ego oraz wielk¹ cierpliwoœæ i mêstwo i to
na ka¿dym kroku, a ponadto nale¿y wyzbyæ siê wszelkich z³udzeñ swych, i opieraæ siê na
Bogu i si³ê te¿ czerpaæ z Niego, tak¿e trzeba panowaæ nad d¹¿eniami cia³a i innymi
po¿¹daniami, i byæ z dala od grzechu pychy, nieczystoœci czy innych popêdów zwierzêcych,
i panowaæ ma w nas Chrystus i Jego mi³oœæ ( Jan od Anio³ów ), a poza tym trzeba ¿yæ
i umieraæ dla Boga i nie zwracaæ uwagi na ¿adne groŸby, szykany lecz z ca³¹ odwag¹
g³osiæ S³owo Bo¿e. Do poznania tej omawianej tajemnicy Bo¿ej mo¿na dojœæ jedynie
przez cztery bramy, które wiod¹ do Królestwa Niebieskiego: 1). pokora; 2). wyrzeczenie siê
w³asnej woli; 3). cierpliwoœæ wœród doœwiadczeñ ¿ycia; 4). Chrystus Ukrzy¿owany ( Jan od
Anio³ów ), czyli zamkn¹æ oczy fizyczne na œwiat przyrodzony, a otworzyæ oczy ducha na
œwiat niewidzialny, wieczny, tak¿e wszystko ma kr¹¿yæ dooko³a Boga, dooko³a Jezusa
Chrystusa obecnego w Eucharystii, a ponadto nale¿y uczestniczyæ w liturgii i przyjmowaæ
Boga ukrytego, aby stanowiæ jednoœæ z Koœcio³em Boga ¯ywego (ks.Wac³aw Œwierzawski).
 Eucharystiê porównuje siê do Ÿród³a, a inne Sakramenty do strumyków wyp³ywaj¹cych
od Chrystusa Eucharystycznego i przez Niego zasilanych. £aska Eucharystii powiêksza,
wzmacnia si³y nadprzyrodzone, zacieœniaj¹c w sposób szczególny przyjaŸñ z Chrystusem.
Radoœæ eucharystyczna jest natury czysto duchowej i nadprzyrodzonej (O. Romuald Kostecki).
Na drodze do zbawienia Opatrznoœæ Bo¿a zawsze czuwa nade mn¹ i chroni mnie
od przeró¿nych niebezpieczeñstw, abym w mi³oœci Bo¿ej dojrza³a do wch³oniêcia miêdzy
innymi tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, któr¹ absolutnie nie osi¹gnie siê na mi³oœci
œwiatowej, bo jest niemo¿liwe jednoczeœnie kochaæ œwiat i Boga, tak¿e tutaj nie mo¿e byæ
¿adnego upodobania, ¿adnych wahañ, a poza tym nie mo¿na te¿ kierowaæ siê w czymkolwiek
ku rzeczom ziemskim, bo to wszystko upadla cz³owieka.
K W rozwi¹zaniu tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego potrzebna jest wiedza teologiczna,
liturgiczna i ¿ywy dynamizm zmartwychwstania Pañskiego duszy przeogromnie wierz¹cej,
która z woli Bo¿ej ma przekazaæ nadprzyrodzon¹ tajemnicê, która nierozerwalnie zwi¹zana
jest z Bogiem, bo przecie¿ w Bogu jest zawarta, i wszystko co mog³am p u b l i c z n i e
w Duchu Œwiêtym przekazaæ to ju¿ przekaza³am, i gdyby duchowieñstwo wczytywa³o siê
w duchowe listy me, to od razu pojêliby o co chodzi tym bardziej, ¿e zawsze do³¹cza³am
dwie takie same p³yty kompaktowe CD - R, na których w programie PDF nagrane jest ca³e
Dzie³o Pana naszego. Podczas wysy³ania tak licznych duchowych przesy³ek do duchowieñstwa,
które by³y bardzo pracoch³onne i kosztowne, ale zawsze pisane sercem i dusz¹ by³am zawsze
i g n o r o w a n a czyli na pó³ gwizdka kap³ani robili wszystko, aby moja nadprzyrodzona
misja nie ujrza³a œwiat³a dziennego, co jak widaæ na nic siê zda³o. Gdybym mia³a audiencjê
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w poznaniu której zasiêg naszego dzia³ania jest ograniczony, i mo¿na poznaæ j¹ dziêki
mi³oœci, która siêga dalej jak rozum i wszystko w Bogu przezwyciê¿y, pokona i przetrwa.
“ Okres mêczenników przychodzi i przemija, ale za to okres œwiadków i wyznawców
trwa ustawicznie ” (P. Giuseppe Mina IMK), i zosta³am wybrana w sposób opatrznoœciowy
staj¹c siê naczyniem Boskiego wybrania (Dz 9, 15), aby w jednoœci z Jezusem Chrystusem
(Ga 3, 28) dusza moja mog³a posi¹œæ tajemnice odwiecznie jej przeznaczone, dlatego te¿
jestem zawieszona jakby miêdzy Niebem a ziemi¹, i zawsze z wielk¹ ufnoœci¹ zwracam
siê do Boga, któremu zawierzy³am we wszystkim. “ Z mi³oœci pochodzimy, do mi³oœci jesteœmy
przeznaczeni i ostatecznie w mi³oœci wiekuistej spe³niamy i wype³niamy siê ” (Abp. Alfons
Nossol), i od kiedy wesz³am na mi³osne schody duchowej Œwiêtej Góry Karmel, to zawsze
pragnê³am i pragnê, aby wszystkie moje dni by³y wype³nione w ca³ej pe³ni Bogiem, i abym
by³a pos³uszna Koœcio³owi oraz by³a te¿ podatnym narzêdziem w Œwiêtobliwych D³oniach
Boskiego Oblubieñca, który zanurzy³ duszê m¹ w Sobie i rozmi³owa³ j¹ w czystej Prawdzie
Swej, i wprowadzi³ j¹ w ¿ycie mistyczne, aby mog³a ona kontemplowaæ Jego.
Musia³am wyjœæ poza zamkniêt¹ przestrzeñ naszego przemijaj¹cego œwiata, i trwaæ
na modlitwie wielbi¹c i b³ogos³awi¹c Boga (£k 24, 52-53 ), dlatego te¿ za przyczyn¹ Ducha
Œwiêtego przyoblek³am siê w cz³owieka nowego stworzonego wed³ug Boga (Ef 4, 24)
maj¹c otwarte serce dla wszystkich potrzebuj¹cych, uznaj¹c te¿ godnoœæ ludzk¹ w ka¿dym
bliŸnim, nawet najbardziej odra¿aj¹cym, a ponadto czuwam nad umys³em, pamiêci¹ i wol¹
sw¹. Skoro tajemnica Trójk¹ta Bermudzkiego zosta³a ju¿ ods³oniêta przez Boga dla duszy
mej, to mam zanieœæ j¹ do wszystkich krajów œwiata, nawet i tych które ¿yj¹ w innych
religiach ({ co stanie siê w ca³ej pe³ni ju¿ po procesie badawczym nadprzyrodzonej misji
mej, gdy dusza ma bêdzie odpoczywa³a w Bogu w niebieskich wiecznoœciach), aby przejrzeli
i nawrócili siê do Boga (Dz 9, 15).
K Skoro zosta³am odpowiednio przygotowana w Panu naszym, to przecie¿ w ¿adnym
wypadku nie mogê respektowaæ nieludzkiej c i s z y na duchowe przesy³ki me, ani te¿
jakiekolwiek niepowa¿ne pisma od namiestników Chrystusowych, którzy absolutnie nie
zapoznali siê z Dzie³em Bo¿ym, które odwiecznie by³o zaplanowane na duszê moj¹, bo
w tak wielkiej sprawie nie podlegam ¿adnemu biskupowi z ca³ego Episkopatu na czele z abp.
Stanis³awem G¹deckim (@Abp_Gadecki), który w zmys³owym duchu swym da³ mi sta³ego
bana na konto swe czy te¿ mojemu biskupowi diecezjalnemu abp. Stanis³awowi Budzikowi
(@StanislawBudzik), który latami olewa³ duchowe przesy³ki me w sprawie duchowego Dzie³a
Bo¿ego. Do tych biskupów, do których bez ¿adnej odpowiedzi latami wysy³a³am Dzie³o
Bo¿e, to odbieraj¹c ich ducha zrozumia³am w Bogu, ¿e ta moja nadprzyrodzona misja jest
dla nich nie do ogarniêcia, bo ponad rozumowe ich pojêcia, tak¿e w rzeczy samej nie
mam pretensji do nich, ¿e zignorowali mnie, bo nie wczytuj¹c siê w ni¹ nic nie mogli
poj¹æ, dlatego te¿ nic nie mogli zrobiæ w tym kierunku na tamten ówczesny czas, bo po
prostu nie mieli oni ³aski zrozumienia, i nie patrzyli na przes³anie duchowe sercem
i oczyma duszy, lecz jedynie zmys³owym duchem swym. Na tamten czas na pó³ gwizdka
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i moralny obowi¹zek podjêcia w³aœciwych kroków w tak wielkiej sprawie. Nawet duchowni
odpowiedzialni za przesy³ki do Biskupa Rzymu i Nastêpcy Œwiêtego Piotra, któremu jako
j e d y n e m u p o d l e g a m w tak wielkiej nadprzyrodzonej misji, która skierowana jest
do ca³ej ludzkoœci i wszystkich nastêpnych pokoleñ - olewali i nie dostarczali duchowych
przesy³ek mych zarówno Benedyktowi XVI - mu emerytowi, jak i Papie¿owi Franciszkowi
(@Pontifex_pl). Nasta³a pe³nia czasu wyznaczona przez Boga, aby wszyscy biskupi z ca³ego
Episkopatu (@EpiskopatNews) zapoznali siê z duchowym Dzie³em Bo¿ym, które w znacznym
procencie znajduje siê na mojej internetowej stronie /annaanielaflak.eu/, jak i z duchowymi
komentarzami, które umieszczam na twitterowym koncie mym, bo przecie¿ ka¿dego dnia
umieszcza³am po trzy komentarze niejednokrotnie sk³adaj¹ce siê z dwóch czy trzech czêœci
zwi¹zane z odwiecznym powo³aniem mym i u m i e s z c z a æ j e b ê d ê j e d y n i e do
30. 03. 2022 r., jak to 1.10.2020 r. oœwiadczy³am w oœwiadczeniu nr. 2 skierowanym do ca³ego
@EpiskopatNews i @Pontifex_pl. Po 30. 03. 2022 r. nie bêdê równie¿ umieszcza³a swoich
tweetów na innych kontach twitterowych mimo, ¿e mam ogrom duchowego materia³u, a poza
tym napiszê w Bogu nie tylko na ka¿dy duchowy temat, ale równie¿ i polityczny, i odezwê
siê jedynie na koncie mym w w y j ¹ t k o w y c h s y t u a c j a c h, a wiêcej bêdê pisaæ
wówczas, gdy nareszcie bêdzie odzew od samego Papie¿a Franciszka. Jak dotychczas to na
konto me wchodzi coraz wiêcej osób i za ostatnie dwa miesi¹ce (154 300 wejœæ) na ka¿dy
dzieñ przypada³o œrednio 2530 wizyt, co wynika to z wykazu https://analytics.twitter.com/.
W obliczu 33 - ech duchowych ksi¹¿ek i 28 - miu duchowych publikacji, które
znacz¹co dope³niaj¹ ca³e duchowe Dzie³o Bo¿e zakoñczy³am ten etap obrony mojego
odwiecznego powo³ania, a poniewa¿ na pocz¹tku napisa³am, ¿e to jest najprawdopodobniej
moja ostatnia publikacja, to byæ mo¿e przyjdzie taka sytuacja, ¿e w koñcu dostanê wiadomoœæ
od samego Papie¿a Franciszka @Pontifex_pl o wyznaczonej audiencji, na któr¹ zreszt¹ i tak
nie przyjecha³abym ze wzglêdu na z³y stan zdrowia, ale wówczas napisa³abym i wys³a³abym
do niego jeszcze jedn¹ publikacjê, w której wyjawiê tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego, która
przecie¿ i tak jest ju¿ w y j a w i o n a w Dziele ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy
Trójk¹ta Bermudzkiego, do której czasami wraca³am w pozosta³ych swoich duchowych
ksi¹¿kach dopisuj¹c miêdzy innymi najwa¿niejsze znaki czasu pojawiaj¹ce siê na mojej drodze
duchowej, które potwierdzaj¹ moje odwieczne powo³anie. { Tak szczerze mówi¹c ta publikacja
jest bardzo konieczna, a materia³ mam ju¿ przygotowany i ona mia³aby maksymalnie
33 strony rozœwietlaj¹c umys³y uduchowionych i doœwiadczonych teologów.
Umar³am dla œwiata i wspó³zmartwychwsta³a idê za Chrystusem do Nieba (Ef 2, 5-6),
aby w ca³ej pe³ni, w nadprzyrodzonej rzeczywistoœci kontemplowaæ zmartwychwsta³ego
Oblubieñca Niebieskiego, z którego wyp³ywaj¹ wszelkie ³aski i dobrodziejstwa duchowe.
Na mojej drodze krzy¿owej oœwieca mnie lampa Bo¿a (Ap 21, 23), która otrzymuje œwiat³o
od wiecznie p³on¹cego krzaka, który p³onie Mi³oœci¹ Bo¿¹ (Wj 3, 2), dlatego te¿ z woli Bo¿ej
dochodzê do cz³owieka doskona³ego, do miary wielkoœci wed³ug Pe³ni Chrystusa (Ef 4, 13),
aby przed odejœciem do Wiecznej Ojczyzny (Flp 3, 20) wydaæ owoc Bo¿y z Winnicy Królestwa
Niebieskiego. Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela Flak

