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Boski Nauczyciel Koœcio³a w Trójcy Jedyny
Boski Nauczyciel Koœcio³a w Trójcy Jedyny, który mieszka w duszy mej pozwoli³
mi wejœæ w g³êbokie eucharystyczne ¿ycie Swe, dlatego te¿ najprzeró¿niejszym cierpieniami
upodabnia mnie do Siebie, aby dusza ma przemieniona w Niego w ¿yciu przysz³ym mog³a
ogl¹daæ Go w wiecznej chwale Jego. Z wielk¹ czystoœci¹ serca i duszy za duchowymi
wskazaniami Najœwiêtszego podporz¹dkowana jestem mi³oœci Jego, która tak bardzo odnawia
i leczy mnie w Nim, dlatego te¿ z ca³ym oddaniem przylgnê³am do Ukochanego i Matki
Jego Maryi. ¯ywy p³omieñ mi³oœci S³owa Wcielonego rozpali³ w duszy mej nienasycon¹
mi³oœæ do Umi³owanego, który z ka¿d¹ chwil¹ rozprzestrzenia siê coraz bardziej, tak¿e
on ju¿ nigdy nie zagaœnie, bo dusza ma zjednoczona w mi³oœci z Boskim Oblubieñcem
w Trójcy Œwiêtej ¿yje w tym ¿ywym p³omieniu mi³oœci, który nie tylko tak bardzo uœwiêca,
oœwieca, ale równie¿ prowadzi j¹ Panu naszym.
Z nieskoñczonego mi³osierdzia Niebieskiego Dobroczyñcy dusza ma jest nieustannie
nape³niona duchem Jego przenikaj¹c m¹droœci¹ Jego tajemnice Jego, i poprzez duchowe
schody mistycznej Góry Karmel z ka¿d¹ chwil¹ wchodzi ona w coraz to jaœniejsze jasnoœci
nad jasnoœciami, które pochodz¹ z niepojêtej Ojczyzny Ukochanego. Bóg w Trójcy Jedyny
wykarczowuje z duszy mej nawet najmniejsze przywi¹zania, a ja z kolei wspó³pracuj¹c
z ³ask¹ Jego latami wykarczowywa³am wszystkie niedoci¹gniêcia w Dziele Jego na wiekuist¹
chwa³ê Jego.
Z woli Ojca Przedwiecznego dusza ma wznios³a siê ponad prawa naturalne, ponad
wszystko to co zmys³owe, aby w pos³uszeñstwie wykonaæ odwieczny testament Jego,
a skoro wesz³a ona w Bogu w rzeczywist¹ pe³n¹ poznawcz¹ mi³oœæ Jego objawion¹ nam
w Ukrzy¿owanym, dlatego te¿ na podstawie jej prze¿yæ za pomoc¹ symboli i S³owa Pana
naszego z bezgraniczn¹ ufnoœci¹ i mi³oœci¹ przekazujê swoje odwieczne powo³anie do
zniewolonych narodów, aby one uwierzy³y mi, ¿e zosta³am pos³ana do nich (J 17, 23).
W Boskim Oblubieñcu jesteœmy powo³ani do wolnoœci, i w umi³owanej wolnoœci
Jego odnawiam siê w Nim poprzez Niego, i s³u¿ê Jemu dla cierpi¹cych dzieci Jego,
dlatego te¿ oczyma wiary i sercem wiary zdecydowanie piszê w Nim o duchowym ¿yciu
mym, co wszystko zgadza siê z praworz¹dn¹ katolick¹ doktryn¹, bo przecie¿ ca³e swoje
odwieczne powo³anie przekazujê w Panu naszym poprzez pryzmat Boskiego wymiaru Jego.
Z moich duchowych zdañ wyczuwa siê ducha Kap³ana Niebieskiego, bo przecie¿
niejednokrotnie piszê s³owami Jego zacytowanymi z Pisma Œwiêtego, a poza tym wyczuwa
siê równie¿ ducha Œwiêtego Jana od Krzy¿a czy te¿ innych œwiêtych, tak¿e wspomagana
jestem duchem dusz wielu œwiêtych, abym za wstawiennictwem Niepokalanej moc¹ prawdy
Chrystusowej obroni³a nadprzyrodzon¹ misjê sw¹ dan¹ mi od Boga.
W jaœniej¹cej, niewidzialnej dla naszych zmys³ów chwale Ojca Niebieskiego, który
jest jedynym naszym umocnieniem i nadziej¹, w mi³oœci i pokorze jestem wierna Jemu
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i œwiêtych, którzy tak bardzo umacniaj¹ nas na drodze krzy¿owej, która prowadzi do
wiekuistego zbawienia. Tak jak wszyscy uczniowie Chrystusa, tak i ja uczennica Jego
zjednoczona w Nim poprzez Maryjê zosta³am wprowadzona do Ÿród³a wszelkich ³ask Jego,
z których czerpiê niewyczerpan¹ si³ê Jego, tak¿e dziêki Niemu trwam w mocnej jednoœci
z Nim Samym modl¹c siê za wszystkie grzeszne dusze, które tak bardzo obra¿aj¹ Jego.
Zmartwychwsta³y nada³ pe³niê ¿ycia memu doczesnemu ¿yciu, bo przecie¿ On
dokona³ odkupienia i zbawienia, jednocz¹c œwiat ze Sob¹, a poniewa¿ Ojciec Przedwieczny
w Chrystusie ma s³owa ¿ycia wiecznego, tak¿e Trójjedyny Bóg jest jedyn¹ nadziej¹ ca³ej
ludzkoœci, która prowadzona jest w Duchu Œwiêtym, oczywiœcie je¿eli kroczy ona prawami
Bo¿ymi. Poprzez wewnêtrzne i fizyczne cierpienia, jak i najprzeró¿niejsze przeciwnoœci jestem
przybita do Krzy¿a Chrystusowego wraz z Ukrzy¿owanym, modl¹c siê i prowadz¹c te¿
w Nim duchowe Dzie³o Jego, tak¿e przez to wszystko wypraszam wiele ³ask u Ukochanego,
który przenika duszê m¹ nadprzyrodzonymi mocami Swymi i wprowadza j¹ w ponadczasowe
tajemnice Swe, w których niejednokrotnie tonie ona w niepojêtych jasnoœciach Jego, pojmuj¹c
rozumem Jego te niezwyk³oœci z duchowej Ojczyzny Jego.
Jezus Chrystus ¿yj¹cy w Koœciele spe³nia obietnice Swe, które przyrzek³ duszy mej,
dlatego te¿ wprowadzi³ j¹ w transcendentne tajemnice Swe, gdzie przecie¿ rozum i ludzkie,
chocia¿by najwiêksze zdolnoœci nie przebij¹ tych nadprzyrodzonych sfer Jego, które znajduj¹
siê za progiem wiecznej œmiertelnoœci. W moim odwiecznym powo³aniu o¿ywiona mi³oœci¹
Wodza Niebieskiego d¹¿ê do nieœmiertelnego ¿ycia, w którym króluje nasz jedyny Pan w Trójcy
Jedyny, w którym jestem niewypowiedzianie zakochana, tak¿e dusza ma nieprzerwanie
udoskonala siê w Nim, aby w ¿yciu przysz³ym dost¹piæ wiecznego wieczerzowania w Nim. Na
mojej drodze krzy¿owej niejednokrotnie by³am wzgardzona i odepchniêta przez ludzi, którzy
byli rozmi³owani w przemijalnoœci, na któr¹ sk³ada siê niesprawiedliwoœæ, rozpusta, chciwoœæ
i obojêtnoœæ na chorych i cierpi¹cych, tak¿e odczu³am w sobie smak udrêczenia i zagro¿enia,
które nad wyraz wzmocni³o mnie w tym pogr¹¿onym, uciskaj¹cym bólu, który serwowany
by³ przez nieufnych zacietrzewieñców szatana, którzy tak bardzo szczyc¹ siê swoimi
pogardliwymi, wynaturzonymi prawami.
Nie baczê na trudnoœci i cierpienia, bo przecie¿ wszystkie nasze pozorne pora¿ki
w ¿yciu przysz³ym przemieni¹ siê w niebiañsk¹ ucztê, a ponadto jeszcze w tym doczesnym
pielgrzymowaniu poprzez najprzeró¿niejsze przeciwnoœci dusze nasze wchodz¹ w œwiat
niewidzialny S³owa Wcielonego, który zbawcz¹ moc¹ Sw¹ tak bardzo poci¹ga dusze oddane
Sobie do wiecznej szczêœliwoœci Swej. Przenajœwiêtsza Hostia ukryta w Tabernakulum, która
jest wiecznym pokarmem pomaga mi nieprzerwanie trwaæ w Panu naszym, tak¿e otworzona
jestem na ³aski Umi³owanego, które pozwalaj¹ duszy mej ¿yæ ¿yciem duchowym i modliæ
siê za decydentów bezprawia, którzy jawnie atakuj¹ prawa naturalne, wartoœci chrzeœcijañskie
i Koœció³.
Gdyby nie ³aska Oblubieñca Niebieskiego, to nie zrobi³abym ¿adnego kroku w Boskim
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Przenajœwiêtszej i mimo, ¿e jestem chorowita, ale powoli prê do przodu, aby w pe³ni
czasów wydaæ dojrza³y owoc z Winnicy Najœwiêtszego na wiekuist¹ Chwa³ê Jego. Ciemne
œwiat³o wiary prowadzi duszê moj¹ w ciemnej nocy niewiedzy, dlatego te¿ ona jest nad
wyraz szczêœliwa w Umi³owanym, bo przecie¿ ona nigdy nie pob³¹dzi w Nim tym bardziej,
¿e ona tak czêsto, choæ chwilowo, ale w sposób szczególny jest zjednoczona z Nim,
a poza tym podczas snów dosyæ czêsto opuszcza ona w Nim pow³okê cielesn¹.
Wszechmocny za wstawiennictwem Najœwiêtszej Maryi Panny okaza³ nieskoñczone
mi³osierdzie dla duszy mej, dlatego te¿ wyp³ynê³a ona na g³êbie Jego i poi siê mi³oœci¹
i m¹droœci¹ Jego, dziêki któremu tak czêsto przebywa ona w pozaziemskim, nadprzyrodzonym
œwiecie Jego, gdy we œnie opuszcza ona w Nim czasoprzestrzeñ. Z pomoc¹ transcendentalnego
Trójjedynego Boga wesz³am nie tylko w teologiê duchowoœci mistycznej, ale równie¿ od
czasu do czasu przedstawiam wszystko to, co uœwiêca mnie na drodze œwiêtoœci wraz
z podaniem œwiêtych znaków czasu, ¿eby ju¿ nikt nie w¹tpi³ o prawdziwoœci mojej
nadprzyrodzonej misji.
Z pomoc¹ wszechmocnego Przewodnika Niebieskiego na ró¿ne sposoby jestem
umartwiana czyli w i e l e c i e r p i ê i p o k u t u j ê wœród ogromu mistycznych
doœwiadczeñ jakie miewa dusza ma w Stwórcy, tak¿e w widzialnej jasnoœci niepojêtej
nadprzyrodzonoœci by³o dane duszy mej skosztowaæ przedsmak wiekuistej radoœci i mi³oœci,
dlatego te¿ mój zapa³ misyjny w prowadzeniu duchowego Dzie³a Pana naszego ci¹gle
wzrasta, bo wiem, ¿e poprzez nie wiele dusz wejdzie na drogê zbawienia.
Niezmiernie jestem wdziêczna Ojcu Niebieskiemu, ¿e w sposób szczególny umartwia
mnie chorobami i przeciwnoœciami, bo przecie¿ poprzez te b³ogos³awieñstwa nabieram cech
mêstwa, pokory i wytrwa³oœci na mojej kalwaryjskiej drodze na wzór Ukochanego i Matki
Jego Maryi. Kap³an Niebieski w skupieniu i g³êbokiej pobo¿noœci nieomylnymi drogami
prowadzi duszê m¹ do Siebie, aby ona zahartowana w mistycznych bojach mog³a przynieœæ
obfity plon z winnicy Jego dla wszystkich grzesznych dzieci Jego.
Boski Oblubieniec powierzy³ mi specjaln¹ misjê, dlatego te¿ zaprosi³ mnie do
œwiêtoœci w Sobie, w zwi¹zku z czym bezwarunkowo odda³am siê Mu i nie lêkam siê
¿adnych trudnoœci, ani te¿ najprzeró¿niejszych cierpieñ, które pokonam w Nim, tak¿e swoj¹
misjê wykonujê z niezwyk³ym zapa³em i oddaniem bior¹c przyk³ad z Niepokalanej, która
w ograniczonej przestrzeni i czasie pomaga duszy mej przejœæ ze œmierci do ¿ywota
wiecznego w nieocenione œwiête tajemnice Syna Swego.
Œwiadoma jestem swoich ograniczeñ w Boskim Oblubieñcu naszym, który odwiecznie
powo³a³ mnie do szerzenia niezniszczalnych, nieœmiertelnych tajemnic Swych, tak¿e ¿yj¹c
w pe³nej komunii z Nim, tj. w osobistej relacji z Nim wiadomo, ¿e wszystkie swoje
energie duchowe, jak i fizyczne oddajê Umi³owanemu, który przecie¿ z³o¿y³ w ofierze
Samego Siebie za nas wszystkich. Tylko dziêki mi³oœci, która jest oœwiecona rozumem
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zawsze oœwiecone s¹ œwiat³em Boskiego Odkupiciela. Na duchowej drodze mej jestem
mi³oœnikiem samotnoœci, i w mojej umi³owanej samotni, w której jestem przywi¹zana
jedynie do rzeczy wiecznych, wyciszam siê wewnêtrznie, aby móc s³yszeæ g³os Pana
naszego, dziêki któremu jestem duchowo zjednoczona z Nim, nabieraj¹c te¿ z ka¿dym
dniem cech Jego.
Jesteœmy dziedzicami ca³ego Koœcio³a Trójjedynego Boga a¿ po wsze czasy, jak to
oznajmia nam Pismo Œwiête, i ja jako cz³onek tego Œwiêtego Koœcio³a troszczê siê
o trzodê Umi³owanego i prowadzê duchowe Dzie³o Jego w Imiê Jego, tak¿e owoce ¿ycia
mego dziêki nieskoñczonemu mi³osierdziu Bo¿emu bêd¹ widoczne dopiero po œmierci
mej po d³ugim procesie badawczym w Kongregacji Nauki Wiary, dlatego te¿ w braterstwie
i solidarnoœci, która jest przeciwstawna do przemocy i niesprawiedliwoœci na pe³nych
obrotach pracujê w Umi³owanym.
W odwiecznej mi³oœci Ojca Przedwiecznego, Syna i Ducha Œwiêtego zosta³am
odwiecznie wybrana, aby mocnych i pysznych poni¿yæ ( 1 Kor 1, 27 ), tak¿e nie ma tutaj
znaczenia moja prawie nieustanna niemoc i chorowitoœæ, bo to, ¿e jestem s³abego zdrowia
i nêkana ró¿nymi chorobami i przeciwnoœciami, to pozwala przebywaæ mi na b³ogim Krzy¿u
Ukrzy¿owanego, dziêki któremu zanurzona jestem duchowo w œmierci Jego, a poniewa¿
poprzez Œwiêty Chrzest zosta³am wyzwolona z niewoli grzechu i œmierci, jak to powiada
nam Pismo Œwiête, w zwi¹zku z czym wszystko zostawiam Zmartwychwsta³emu, w którym
te¿ pokonam wszystko.
K Samego Boskiego Nauczyciela Koœcio³a w Trójcy Jedynego powinniœmy prosiæ
o to, czego w nadziei oczekujemy, aby wola Jego by³a wype³niona, dlatego te¿ w Nim
powinniœmy pok³adaæ nadziejê, bo przecie¿ we wszystkim nale¿ymy do Niego i w wielkich
Dzie³ach Jego ¿ a d n a p r z y c z y n a n i e d z i a ³ a n a p r ó ¿ n o, lecz dla jakiegoœ
okreœlonego c e l u ( Œwiêty Tomasz z Akwinu), i w³aœnie bezprawne nie nadanie mi stopnia
doktora w 9. 10. 1985 r., to by³a cena jaka zosta³a zap³acona za poznanie i ods³oniêcie
œwiatu tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego oraz ods³oniêcie prymitywnej i ograniczonej ludzkiej
osobowoœci na pó³ gwizdka naukowców. Prowadz¹c tak wielk¹ nadprzyrodzon¹ misjê wiele
straci³am, ale ona musia³a mieæ fundament wêgielny oparty o moj¹ krzywdê moraln¹
z 9.10.1985 r. i ta doczesna strata jest jedynie wielkim zyskiem, który pomóg³ zakie³kowaæ,
a nastêpnie wzrosn¹æ Dzie³u Bo¿emu, które z wielk¹ odwag¹ prowadzê w Chrystusie a¿
po dzieñ dzisiejszy i bêdê prowadziæ a¿ do ostatniego tchnienia swego.
Na mojej drodze œwiêtoœci tak bardzo zaufa³am Opatrznoœci Bo¿ej i to mi wystarcza,
a s³owa Pana Jezusa wypowiedziane do mnie we œnie w dniu 11.04. 1986 r. o godz. 6.00
rano dodawa³y mi zawsze si³y w Dziele Jego, bo wówczas Umi³owany rzek³ do mnie:
“ Córko Moja krzywda moralna z 9. 10. 1985 r. sta³a siê z woli Mej i nie roztrz¹saj ju¿
tego, bo to jest dla dobra Dzie³a Mego ” , oraz “ Córko Moja, Ja tobie ods³oniê tajemnicê
Trójk¹ta Bermudzkiego, jak chcesz to mogê teraz ”, a wówczas ja opowiedzia³am: “ Panie
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sprawy Jego, a poza tym powiedzia³am tak, bo tak nakaza³ mi Duch Œwiêty, tak¿e tego
nie powiedzia³am od siebie. 25. 11. 1989 r. Ojciec Niebieski ods³oni³ duszy mej ca³y proces
wch³aniania bytów skoñczonych, a niezale¿nie od tego za wstawiennictwem Ró¿y Duchowej
Maryi w Trójjedynym Bogu przekaza³am ludzkoœci ca³¹ tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego
w pierwszych moich duchowych ksi¹¿kach sk³adaj¹cych siê z 9 - ciu ksi¹g pt.: “ Dzie³o
ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ”, które latami dojrzewa³o
w ¿arliwej modlitwie podczas ciemnej nocy wiary, gdzie Bóg, który jest wszystkim
we wszystkim ma pieczê nad dusz¹ moj¹, która idzie do œwiat³oœci Jego, gdzie œwiat³oœæ
w ciemnoœci œwieci i ciemnoœæ jej nie ogarnê³a (J 1, 5).
Ca³a t a j e m n i c a T r ó j k ¹ t a B e r m u d z k i e g o mieœci siê w Misterium
Chrystusa, w ¯ywym Centrum Teologicznym i poprzez Eucharystiê, któr¹ tak bardzo
prze¿ywam - czujê, doœwiadczam, dotykam i widzê tê niedostêpn¹ tajemnicê, do której
zosta³am odwiecznie powo³ana. Moje odwieczne powo³anie ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta
Bermudzkiego by³o i jest prac¹, która jest codziennym hymnem uwielbienia dla Syna
Bo¿ego i Jego Matki, i w tym Dziele Bo¿ym ascezy mistycznej nale¿y opieraæ siê tylko
i wy³¹cznie na samej wierze, i poprzez ni¹ wznosiæ siê do Stwórcy tajemniczymi schodami
wiary a¿ do samego koñca misji swej, co zreszt¹ mam przepowiedziane w proroczym,
mistycznym œnie ze statkiem z 23.11.1984 r. , który sta³ siê ¿yciowym programem mojego
odwiecznego powo³ania.
Za tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego warto umrzeæ, bo ona zawarta jest w Bogu,
tak¿e nigdy nie ba³am siê najgorszego przemijaj¹cego ziemskiego ognia, bo i tak od samego
pocz¹tku swojego odwiecznego powo³ania zosta³am w tym Dziele Bo¿ym pob³ogos³awiona
Krzy¿em Pana naszego i dobrze wiedzia³am, ¿e jak jeden Krzy¿ skoñczy siê, to bêd¹
nastêpne, ale wiem te¿, ¿e z pomoc¹ Stwórcy wszystko pokonam na Chwa³ê Niebios.
Nasz kontakt z Bogiem wymaga zarówno doœwiadczenia jednoœci z Nim, jak
i transformacji przemiany naszej œwiadomoœci, i poprzez Ducha Karmelu, który polega na
harmonijnym i profetycznym po³¹czeniu samotnoœci i apostolatu przekaza³am z woli Bo¿ej
bardzo czytelnie tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego mimo, ¿e znikanie bytów skoñczonych
w œwiecie nieskoñczonym jest niewypowiedzianie trudno przekazaæ i niemo¿liwe w ca³ej
pe³ni na sposób ziemski, bo mo¿na to jedynie dokonaæ w sposób bardzo ogólny, i to
w ró¿nych aspektach w powi¹zaniu ze œwiêtymi znakami czasu. Wszystkie z n a k i c z a s u,
które towarzysz¹ mi s¹ proporcjonalne do celu ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego
tak¿e jestem zwi¹zana z ca³¹ kul¹ ziemsk¹, bo ta odwieczna tajemnica Bo¿a dotyczy
ca³ego œwiata, i jak to podaje Œ w i ê t y J a n o d K r z y ¿ a: ¡ wszystko to musi mieæ
takie podobieñstwo i dostosowanie do zamierzonego celu, i¿by wystarczy³y do jego
osi¹gniêcia, i wszystko to musi byæ proporcjonalne do swego celu. ¢
Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, które pochodzi
wy³¹cznie od Boga od razu wprowadzi³o mnie w kontemplacjê Chrystusa, gdzie zanurza³am
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to zaplanowane na ówczesne czasy, aby ludzkoœæ otrz¹snê³a siê ze z³a, w którym tak bardzo
jest zakorzeniona, bo te wszelkie grzeszne na³ogi odebra³y jej rozum, tak¿e Ÿle interpretuje
ona naukê Bo¿¹, bo po swojemu dla swojego wygodnictwa i potrzeb. Zbyt wiele jest
rozpusty na œwiecie i obecnie nast¹pi³a pe³nia czasu na przekazanie tej niedostêpnej na
ludzki rozum tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, aby ludzkoœæ otrz¹snê³a siê z grzechów
swych i wyp³ynê³a na spokojne wody Morza Bo¿ego.
K Od momentu wejœcia na drogê œwiêtoœci zawsze czynnie wspó³pracujê z ³ a s k ¹,
któr¹ realizujê poprzez akty wiary i ods³oniêcie odwiecznej tajemnicy znikania bytów
skoñczonych nastêpowa³o w Boskiej siedzibie, w samej g³êbi duszy mej, aby potem wysz³o
to wszystko na œwiat³o dzienne ca³ej ludzkoœci, tak¿e jestem wspó³dziedziczk¹ pe³ni
Boskiego Odkupiciela, wspó³cz³onkini¹ Cia³a i wspó³uczestniczk¹ Obietnicy w Chrystusie
Jezusie przez Ewangeliê (Ef 3, 5- 6). Otrzyma³am odpowiedni¹ moc na ods³oniêcie tajemnicy
Trójk¹ta Bermudzkiego, która jest wielkim nadprzyrodzonym Dzie³em Bo¿ym zawartym
w Chrystusowym Krzy¿u, dlatego te¿ Duch Œwiêty, który przenika g³êbokoœci Bóstwa
(1 Kor 2, 10) prowadzi mnie do celu.
Do tej pory wszyscy rozwi¹zuj¹cy tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego opierali siê
jedynie na zmys³ach i tworzyli b³êdne rozwi¹zania, poza tym byli pozbawieni teologicznej
wiary, tak¿e wszystko by³o dalekie od prawdziwego rozwi¹zania, które przecie¿ prowadzi
do zjednoczenia z M¹droœci¹ Bo¿¹. Tylko w ¿yciu wewnêtrznym le¿a³o powodzenie
ods³oniêcia tej nadprzyrodzonej tajemnicy i to tylko dla duszy wybranej przez Stwórcê, któr¹
wszechpotê¿ny Bóg musia³ dobrze przygotowaæ przeró¿nymi doœwiadczeniami do odwiecznego
zadania Swego, aby mog³a ona przebóstwionym umys³em Jego wejœæ w niepojête tajemnice
Jego. Poj¹æ 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 przejœæ przez Jezusa
Chrystusa do Ojca Przedwiecznego (J 14, 6), gdzie wiara i nadzieja nie istniej¹ tam, lecz
jedynym zajêciem dla duszy jest mi³oœæ, która trwa wiecznie (1 Kor 13, 13), tak¿e tê Bosk¹
tajemnicê mo¿na rozpatrywaæ tylko w œwiecie ducha, który jest realniejszy od œwiata materii
i odbywa siê w g³êbokiej mi³oœci, która dojrzewa bardzo powoli.
Moje odwieczne powo³anie, które na pocz¹tku mojej drogi doskona³oœci zmierza³o
do poznania i ods³oniêcia œwiatu tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego równoznaczne by³o
przede wszystkim z ontologicznym zjednoczeniem duszy mej z Bogiem w Chrystusie, bo
tylko w doskona³ym zjednoczeniu naszego umys³u i naszej woli z Bogiem mo¿na posi¹œæ
tê tajemnicê Bo¿¹, która oparta jest na mistyce katolickiej, na katolickim dogmacie
i wszystko ma mocne oparcie na scholastycznej doktrynie analogii (Thomas Merton). Dzie³o
ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego oparte jest na Opatrznoœci
Bo¿ej, i Dzie³o to zbudowa³ Sam Bóg, bo wszyscy co próbowali ods³oniæ tê tajemnicê
bez Stwórcy trudzili siê na próŸno (Ps 127). Nikt nie mo¿e mi daæ tego, czego sam nie
posiada - jedynie Z b a w i c i e l, który poprzez apostolstwo kontemplacji, apostolat
wewnêtrznej modlitwy prowadzi mnie do Siebie, gdzie zawarta jest tajemnica Trójk¹ta
Bermudzkiego, która odwiecznie by³a mi przeznaczona.
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musi zaznajomiæ siê z moim ¿yciem, z moim odwiecznym powo³aniem, które zwi¹zane
jest ca³kowicie z tym nadprzyrodzonym zadaniem; i aby to dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia
tej niepojêtej tajemnicy wysz³o na ca³y œwiat, to ono musi byæ zaakceptowane przez Papie¿a,
bo to jest Dzie³o Bo¿e i podlega Stolicy Apostolskiej i Koœcio³owi Katolickiemu, który
rz¹dzi ca³ym Wszechœwiatem, ale jak dotychczas przez 15 lat moje duchowe przesy³ki
wysy³ane do duchowieñstwa zwi¹zane z Dzie³em Bo¿ym by³y non - stop uœmiercane.
Boski Nauczyciel Koœcio³a w Trójcy Jedyny za wstawiennictwem Matki Bo¿ej
poprzez duszê m¹ powoli ods³aniali tajemnicê Sw¹ Trójk¹ta Bermudzkiego, która by³ mo¿liwa
do ods³oniêcia, poniewa¿ narodziliœmy siê z Ducha (J 3, 6-8) i w Chrystusie odzyskaliœmy
œwiat³oœæ prawdy, która daje nam wolnoœæ. Z woli Bo¿ej jestem z Chrystusem œciœle
z³¹czona i wszystko robiê dla Niego poprzez b³ogos³awion¹ M a r y j ê, za przyczyn¹
której zosta³a ods³oniêta duszy mej dotychczasowa zakryta Boska tajemnica Trójk¹ta
Bermudzkiego, bo Koœció³ narodzi³ siê z Niej i rozrasta siê w Niej.
Gdy przystêpowa³am do tak niepojêtego Dzie³a Bo¿ego, to nie wiedzia³am, kiedy, gdzie
i w jaki sposób bêdzie przekazana mi tajemnica Trójk¹ta Bermudzkiego, bo to wie tylko
Jeden Bóg, bo w naszym wymiarze nie mo¿e dokonaæ siê w pe³ni ods³oniêcie tej tajemnicy,
bo w naszym czasie brak jest g ³ ê b i B o ¿ e j, jak to dawniej pisa³am w duchowych
ksi¹¿kach swych. Z woli Bo¿ej nadesz³a godzina, ¿e duszy mej zosta³a objawiona ta
omawiana tajemnica, tak¿e obecnie wype³ni³a siê pe³nia czasu, aby ods³oniæ j¹ ca³emu
œwiatu tym bardziej, ¿e ju¿ dawno przyszed³ do mnie Ojciec Niebieski, dlatego te¿ wiem,
¿e On jest we mnie, a ja w Nim ( J 14, 18 - 20 ). Skoro Zbawiciel jest w samej twierdzy
duszy mej, to przecie¿ On ca³y czas manewruje Dzie³em Swym, które wykonujê w Nim czyli
jak widaæ odwiecznie zaplanowany by³ c z a s i s p o s ó b przekazania tej przedziwnej
tajemnicy, tak¿e wszystko dokona siê zgodnie z odwiecznym Planem Bo¿ym, dlatego te¿
muszê mieæ cierpliwoœæ Bo¿¹ do wype³nienia testamentu Bo¿ego wzglêdem duszy mej.
Misja ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego w minionych wiekach by³aby
b e z c e l o w a i w a r i a t e m by mnie okrzykniêto jakbym ¿y³a wczeœniej, ale obecnie
przysz³a pe³nia czasu na przekazanie Orêdzia Bo¿ego, w którym codziennie podejmujê ogromny
wysi³ek, ¿eby poznanie tej tajemnicy by³o coraz bardziej konkretne i rzeczywiste. Grzechy
œwiata wzrastaj¹ w zastraszaj¹cym tempie, dlatego te¿ Najœwiêtszy pragnie pomóc i ratowaæ
dusze od potêpienia wiecznego, i aby ludzkoœæ pojedna³a siê z Nim, i st¹d to Dzie³o Jego
ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, gdzie nieskoñczonoœæ
wkroczy³a w skoñczonoœæ. Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta
Bermudzkiego jest o f i a r ¹ przeb³agaln¹ za grzechy œwiata i jest to o f i a r a mi³a
Bogu, bo wspó³czesnemu œwiatu swoim pos³annictwem g³oszê nieskoñczone mi³osierdzie
Mistrzów Niebieskich. W tak wielkiej nadprzyrodzonej misji ¿yjê jedynie tylko swoim
duchowym powo³aniem opartym na Ewangelii Boskiego Odkupiciela, którego zawsze prosi³am
i proszê, abym wszystko zrozumia³a w Nim i jak najgodniej te¿ w Nim przekaza³a œwiatu
duchowe Dzie³o Jego. W moich duchowych ksi¹¿kach w ca³ej pe³ni wypowiedzia³am siê
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Oblubieñcu, a poniewa¿ duchowieñstwo nigdy nie czyta³o moich duchowych listów, które
do nich wysy³a³am pisanych niejednokrotnie w formie publikacji, dlatego te¿ olewali moj¹
nadprzyrodzon¹ misjê, a¿ w koñcu zaczê³am puszczaæ coraz to nowe publikacje na
mojej internetowej stronie / annaanielaflak.eu / przy jednoczesnym umieszczaniu moich
komentarzy na Twitterze, który bardzo pomaga mi realizacji Dzie³a Bo¿ego.
W obecnych czasach jestem pos³ana przez Jezusa Chrystusa Ukrzy¿owanego
i Zmartwychwsta³ego wed³ug s³ów: “ Jako mnie pos³a³ Ojciec, tak i Ja posy³am was ”,
dlatego te¿ jednoczê siê z Bogiem i pe³niê wolê Jego, i moje odwieczne, nadprzyrodzone
pos³annictwo budowane jest na mocnych fundamentach Aposto³ów, gdzie kamieniem
wêgielnym jest Sam Chrystus ( Ef 2, 20 ), który jest ród³em i Dawc¹ wszystkich darów,
i jest te¿ moj¹ Moc¹ i ¯yciem, Dawc¹ Cierpieñ i Mi³oœci, tak¿e jako córka Jego z wielkim
uwielbieniem wype³niam wszystkie polecenia Jego, aby zaspokoiæ nieskoñczon¹ mi³oœæ Jego.
Z Z Z Ojcze Niebieski, Ty dobrze wiesz, ¿e ja bardzo kocham Ciebie, i dziêki Tobie
zrozumia³am i te¿ powiedzia³eœ mi to Sam, ¿e krzywda moralna z bezprawnym nie nadaniem
mi stopnia doktora sta³a siê z woli Twej, aby dusza moja mog³a wejœæ przebóstwionym
umys³em Twym w obrêb odwiecznych tajemnic Twych. Ojcze Przedwieczny dziêki Tobie
wysz³am poza zamkniêt¹ przestrzeñ naszego przemijaj¹cego œwiata i trwam na modlitwie
wielbi¹c i b³ogos³awi¹c Ciebie ( £k 24, 52-53 ), dlatego te¿ za przyczyn¹ Œwiêtego Ducha
Twego przyoblek³am siê w cz³owieka nowego stworzonego wed³ug Ciebie ( Ef 4, 24 )
i tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego, która jest ju¿ ods³oniêta dla duszy mej mam zanieœæ
do krajów, które ¿yj¹ w innych religiach, aby przejrzeli i nawrócili siê do Ciebie (Dz 9, 15).
P a n i e J e z u Ciebie nikt nie poj¹³ i nie pojmie, jesteœ tak tajemniczy i niepoznany,
i niepojête s¹ te¿ wyroki Twojego Mi³osierdzia i Sprawiedliwoœci, tak¿e ods³oniêcie tak
wielkiej tajemnicy Twej, do której odwiecznie powo³a³eœ mnie wprawi œwiat w zdumienie
i owce Twe przejrz¹ na oczy.
Przenajœwiêtszy Bo¿e wiem, ¿e nieprzerwanie wnikasz w mój rozum Twoj¹
Boskoœci¹, i tyle dajesz mi Swojego nadprzyrodzonego poznania, abym mog³a wnikn¹æ
w tajemnice Twe, które odwiecznie przygotowa³eœ na duszê m¹. Oblubieñcze Niebieski
rozmi³owa³eœ mnie tak bardzo w Sobie, i dusza ma coraz wnikliwiej poznaje cel ¿ycia
swego, który prowadzi do Ciebie. Panie prowadzisz mnie do Siebie tajemnymi sposobami
i drogami tak krañcowo ró¿nymi od wszelkich zmys³ów, i zwyk³ego poznania ludzkiego.
Boski Odkupicielu czy ja za ¿ycia swego doczekam siê jakiegoœ cudu, ¿e ci okrutnicy
zdemoralizowanego œwiata zd¹¿¹ siê jeszcze nawróciæ ?, bo przecie¿ w niewyobra¿alnych
duchowych bólach wchodzê w ducha tego grzesznego i nad wyraz piekielnego œwiata, który
przecie¿ nie odwo³uje siê do Ciebie, jedynie tylko do swoich przemijaj¹cych ideologii,
ustanowionych przez siebie, które tak brutalnie ³ami¹ prawa cz³owieka, ¿e nawet w nieludzkich
warunkach niewinnie przetrzymuje siê wiêŸniów politycznych, i tych którzy wyznaj¹ Ciebie.
Trójco Œwiêta i Mamo Niebieska wype³ni³am pod wzglêdem pisemnym wolê Wasz¹,
aby móg³ rozpocz¹æ siê proces badawczy nadprzyrodzonej misji mej, w któr¹ w³¹czone

-9jest równie¿ przekazanie œwiatu tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, na w y n i k którego
poczeka jeszcze trochê ca³y Koœció³ i ludzkoœæ, dlatego te¿ usilnie i nieprzerwanie proszê
Was chroñcie mnie przed wszelkimi niebezpieczeñstwami, aby dusza ma, która przez mi³oœæ
Wasz¹ jest ci¹gle przynaglana do realizacji Dzie³a Waszego godnie dotrwa³a do mety Waszej.
Ojcze Boleœci, Jezu Chryste i najlepsza, przedziwna Ró¿o Mistyczna Maryjo jestem
w³asnoœci¹ Wasz¹ w s³u¿bie Waszej wspó³pracuj¹c z Wami w nadprzyrodzonym zadaniu,
i dusza moja nieustannie pod¹¿a do niebiañskiej œwiat³oœci Waszej, aby po zakoñczeniu
swojej misji mog³a ona radoœnie od³¹czyæ siê od przejœciowej pielgrzymki i przebywaæ
w Waszym Królestwie Chwa³y upajaj¹c siê Mi³oœci¹ Wasz¹. Amen ! Z Z Z
Poprzez Ewangeliê Ojca Niebieskiego r o z m a w i a m y z Nim Samym, tak¿e
jest to przeb³ogi dialog z Nim, dziêki któremu przebywamy w trynitarnej mi³oœci Jego,
poprzez któr¹ on ¿yje wœród nas i w nas samych, tak¿e stwórcz¹ moc¹ Jego jesteœmy
w stanie wype³niæ odwieczne zamys³y Jego wzglêdem dusz naszych. Dusza ma pije wodê
ze Ÿród³a Bo¿ej ³aski, które j¹ orzeŸwia, tak¿e zjednoczona z Umi³owanym poprzez duchowe
Dzie³o Jego wiar¹ Ewangelii Jego dosiêgam wszystkie grzeszne dzieci Jego rozproszone po
ca³ym zniewolonym œwiecie, które tak œlepo ulegaj¹ wynaturzonym ideologiom, w którym
prym wiod¹ si³y polityczne lewicowo - liberalnej orientacji. Moja duchowa misja dana mi
od Mistrza Niebieskiego, to nie tylko b³ogi dialog z Nim Samym, ale równie¿ przebywanie
w niepojêtej mi³oœci Jego oraz poznawanie niezg³êbionych, ukrytych i tajemniczych m¹droœci
Jego ( 1 Kor 2, 7 ), które zosta³y nam objawione przez Ducha Œwiêtego, tak¿e ¡ cz³owiek
zmys³owy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bo¿ego Ducha. G³upstwem mu siê to wydaje
i nie mo¿e tego poj¹æ, bo tylko duchem mo¿na to zrozumieæ ¢ ( 1 Kor 2, 14 ).
W heroicznej mi³oœci odda³am siê Umi³owanemu, który w prawdzie Swej wprowadzi³
duszê m¹ w odwieczn¹ m¹droœæ Sw¹, aby ona poznawa³a w Nim najwznioœlejsze tajemnice
Jego w niedostêpnej i niepojêtej Boskoœci Jego. Mój duchowy Przewodnik Niebieski, Jezus
Chrystus podczas mistycznych nocy nieustannie porywa duszê m¹ w Sobie z tych cielesnych
krat, aby przetrwa³a ona ciemn¹ noc ducha, tak¿e poza czasoprzestrzeni¹ wchodzi ona w Nim
w szerokoœci, d³ugoœci i g³êbokoœci, które zarezerwowane s¹ jedynie dla umi³owanych dusz
Jego. W nieprzeniknionych ciemnoœciach nad ciemnoœciami nocy ciemnej ducha Oblubieniec
Niebieski obficie rozlewa ³aski Swe na duszê m¹, ¿e ona przenikniêta m¹droœci¹, mi³oœci¹
i blaskiem niewymownego piêkna Jego z wielkiej têsknoty za Nim coraz bardziej omdlewa
i umiera, i jak dot¹d umrzeæ nie mo¿e, bo jeszcze nie wype³ni³a siê wola Pana w niej.
Bezgranicznie zaufa³am Mistrzowi Niebieskiemu, dziêki któremu przebywam
w prawdach objawionych przez Niego, dlatego te¿ ca³kowicie poœwiêci³am siê Mu, ofiaruj¹c
ca³e ¿ycie swe tylko Jemu, który poprzez zbawcz¹ moc Sw¹ wspomaga mnie w Dziele
Swym, które d r o g ¹ i n t e r n e t u powoli trafia do jak najszerszego grona serc i dusz
ludzkich, które zapominaj¹ o niewyczerpanym Ÿródle mi³oœci i nadziei Stwórcy, który
przecie¿ jest obecny w nas poprzez wcielenie Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który jest
Panem naszym ( Flp 2, 10 - 11 ). Pan nasz, który wyswobodzi³ nas ku wolnoœci ( Ga 5, 1 )
poci¹gn¹ duszê m¹ ku Sobie, tak¿e id¹c za Nim, to wiadomo, ¿e nie chodzê w ciemnoœci,
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przemijaj¹ce przeciwnoœci, które wzmacniaj¹ duszê m¹ w niepojêtych tajemnicach Jego,
które rozpalaj¹ w niej mistyczny ogieñ, który p³onie nienasycon¹ mi³oœci¹ Jego.
W upojnej s³u¿bie Wszechmog¹cego poprzez Dzie³o Jego budujê Królestwo Jego
oparte na mi³osnym Krzy¿u Jego, tak¿e w niez³omnej odwadze, prawdzie i w ¿arliwej
mi³oœci ka¿dy prze¿yty dzieñ ofiarujê na chwa³ê Ukochanego, który przeprowadza duszê m¹
po g³êbiach rozleg³ego oceanu œwiata, aby mog³a ona bezpiecznie przejœæ w œwiêtoœci do
wiecznych mórz Niebieskiej Ojczyzny Jego. Ca³a moja nadprzyrodzona misja zwi¹zana jest
z Ewangeli¹ Pana naszego, bo przecie¿ jest oparta na Niej czyli na Umi³owanym, w którym
¿yjê, poruszam siê i jestem ( Dz 17, 28 ), w zwi¹zku z czym w wewnêtrznym pokoju
i pogodzie ducha p³ynê w Chrystusie poprzez wody obecnych naszych dziejów, które tak
bardzo naznaczone s¹ najprzeró¿niejszymi okrutnymi i nieludzkimi plagami pocz¹wszy od
plag aborcji, rozwodów, ... , a skoñczywszy na plagach wynaturzonych praw, które si³¹ s¹
wcielane w ¿ycie, dlatego te¿ mamy do czynienia z milionami ofiar niesprawiedliwoœci,
nêdzy i wszelkich wypaczeñ, które tak bardzo cierpi¹ w Boskim Odkupicielu.
Nie ma ju¿ u mnie miejsca na prze¿ywanie radoœci ziemskich, bo takie ju¿ nie
istniej¹ dla mnie, i nie zwa¿am na zniewolony œwiat, w którym jest pe³no egoistów
niezdolnych do zrozumienia mojej nadprzyrodzonej misji, bo przecie¿ dusza ma nie zosta³a
stworzona dla wszystkiego tego, co przemija, ale dla nadprzyrodzonego œwiata, pe³nego
jasnoœci i czystoœci. Dusza ma zosta³a stworzona na Chwa³ê Majestatu Bo¿ego i przechodzi
z otch³ani nicoœci do otch³ani nieograniczonoœci Boga, dobra nadprzyrodzonego, tak¿e
codziennie umiera ona dla Stwórcy (Kor 15, 31), który prowadzi j¹ z wielk¹ cierpliwoœci¹
do Swojej Niebieskiej Ojczyzny.
Na mojej drodze krzy¿owej idê w pokorze, radoœci i pokoju za Boskim Odkupicielem,
który tak bardzo przenika mnie Sob¹, tak¿e zauroczona Nim Samym w duchowej Boskoœci
Jego poprzez moj¹ stronê internetow¹ wysz³am na ca³y œwiat, aby jako œwiadek mi³oœci
Pana naszego poci¹gn¹æ jak najwiêcej zagubionych i cierpi¹cych dusz do prawdziwego
wiekuistego szczêœcia, tak¿e mam nadziejê, ¿e dopiero t e r a z œwiat w pe³ni uwierzy
mi, ¿e zosta³am odwiecznie w Chrystusie pos³ana do ca³ej ludzkoœci, aby ruszyæ sumieniami
owiec Bo¿ych, które oddalone s¹ od Boskiego ród³a Wszechmog¹cego.
Na arenie ca³ego œwiata ujawni³am tyle szczegó³ów z mojej pracy apostolskiej, ile
w Bogu mog³am przekazaæ, aby uwiarygodniæ moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê, bo gdybym
mia³a zbyt ma³o do powiedzenia, to przecie¿ “z pustego i Salomon nie naleje”, jak to mówi
nam przem¹dre przys³owie. W najciemniejszej nocy wiary pod¹¿a³am zawsze za powiewem
powietrza Bo¿ego coraz lepiej i g³êbiej poznaj¹c tajemnice Boga odwiecznie przeznaczone
na dusz¹ m¹, i nic i nikt nie odbierze mi odwagi, tak¿e z godnoœci¹ i z poddaniem niosê
swój krzy¿, i nie mogê te¿ nic innego robiæ, bo przesta³abym byæ sob¹, a poza tym jedynie
tylko w tym duchowym Dziele Bo¿ym mogê w ca³ej pe³ni spe³niæ siê w Panu naszym
Jezusie Chrystusie. Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela Flak

