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Duch Œwiêty, Duch Prawdy i Mi³oœci sprawc¹ wszystkich ³ask
Duch Œwiêty jest sprawc¹ wszystkich ³ask i jest bowiem PIERWSZYM DAREM
w którym wszystkie dary otrzymujemy darmo. To zaœ, ¿e natura ludzka zosta³a przyjêta do
jednoœci Osoby Boskiej, by³o dzie³em ponadobfitej ³aski (Œwiêty Tomasz z Akwinu), i “ bez
darów Ducha Œwiêtego nie moglibyœmy uzyskaæ przekszta³ceñ, które Bóg w nas wywo³uje
podczas oczyszczania biernego. Nie moglibyœmy tak¿e przetrwaæ ciemnej nocy mi³oœci ”
(Mieczys³aw Gogacz).
“ Duch Œwiêty, który jest mi³oœci¹, przyrównywany jest w Piœmie Œwiêtym do powiewu,
jest bowiem tchnieniem Ojca i Syna ” ( Œwiêty Jan od Krzy¿a), i transcendentalnie z³¹czony
z Ojcem Swym ( Dn 7, 13 ) jest Ÿród³em naszego dojrza³ego, chrzeœcijañskiego ¿ycia, który
pogr¹¿a duszê moj¹ w Bogu i przemienia mnie w Syna Cz³owieczego (Mt 9, 6; Mk 9, 9;
£k 12, 8; J 3, 13). ¯yjê Duchem Œwiêtym i mi³oœæ oraz poznanie Bo¿e wynosi duszê
moj¹ na szczyty niewyczerpanego bogactwa Królestwa Niebieskiego, gdzie Duch Œwiêty
w chrzeœcijañskiej dojrza³oœci objawia siê duszy mej jako owoc paschy, owoc wielkanocnego
przejœcia, który jest wejœciem w tajemnicê Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego.
Drogê œwiêtoœci przemierzam z wiar¹ i pokor¹, i Duch Œwiêty dzia³a we mnie
w kontekœcie trynitarnym, w kontekœcie historiozbawczej chrystologii i ostatecznego
patrocentryzmu przez Chrystusa, w Chrystusie i z Chrystusem na Chwa³ê Ojca (ks. Wac³aw
Œwierzawski ). Przewodnik Niebieski tchn¹³ w duszê moj¹ Swojego Ducha, Ducha Swojej
Mi³oœci i Dobroci, i Swoj¹ drog¹ doprowadza mnie do zjednoczenia ze Sob¹, abym w Jego
sprawiedliwoœci otrzyman¹ przez wiarê w Nim przekaza³a œwiatu duchowe Dzie³o Bo¿e.
Zdecydowanie i z ca³kowit¹ odpowiedzialnoœci¹ wykonujê nadprzyrodzone zadanie Bo¿e,
i dziêki Opatrznoœci Bo¿ej pokonujê wszelkie trudnoœci, gdzie nie ma absolutnie ¿adnych
kompromisów czy jakiœ granic, tak¿e na nic nie godzê siê, jedynie tylko na wolê Bo¿¹.
Najwa¿niejsze s¹ dla mnie tylko i wy³¹cznie polecenia Rodziców Niebieskich, bo Oni
daj¹ mi wszystko, co jest potrzebne do osi¹gniêcia mojej misji, i gdybym mia³a tak ma³o
ufnoœci w Bogu, nigdy nie podjê³abym siê tak wielkiego dzie³a.
W ciemnej nocy wiary jestem wykonawczyni¹ planu Opatrznoœci Bo¿ej i idê œladami
Chrystusowymi do Boga, który jest Wieczn¹ Œwiat³oœci¹, dlatego te¿ ani na moment nie
zrezygnujê z na³o¿onych przez Boga planów w stosunku do duszy mej, bo przecie¿ dzia³am
w Duchu Œwiêtym zgodnie z poleceniem Bo¿ym.  Duch Œwiêty nie tylko wyra¿a siê poprzez
symfoniê dŸwiêków, w której jednocz¹ siê i zgodnie wspó³brzmi¹ ró¿norodnoœci, lecz objawia
siê jako dyrygent, pod którego batut¹ orkiestra wykonuje partyturê uwielbienia za «wielkie
dzie³a» Boga (Papie¿ Franciszek). Ka¿dego przemijaj¹cego dnia w tej grzesznej doczesnoœci
Duch Œwiêty nawiedza dusz¹ m¹ w Sobie, abym nasi¹kniêta Bosk¹ m¹droœci¹ jasno przekaza³a
swoje duchowe ¿ycie dla wszystkich zwolenników z³a i dobroci, aby poprzez moje duchowe
zdania napisane w Chrystusie wszyscy czerpali moc Najwy¿szego, która ka¿d¹ oddan¹ duszê
zaprowadzi na wiekuiste wczasy poza czasowoœci¹.
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w³aœnie On nas wszczepia w Jezusa Chrystusa, bo On nas uczy, co powinniœmy mówiæ do
Ojca, to On tchnie w nas “nowego” ducha, gdy¿ nasz “stary” okaza³ siê niezdatny i z³y, to
On “ przyczynia siê za nami w b³aganiach ” do Boga i nadaje trwa³¹ wartoœæ naszemu
s³abowitemu wysi³kowi wznoszenia siê do Boga (Carlo Carretto). Przez bezwzglêdn¹
wiernoœæ Duchowi Œwiêtemu, Duchowi Prawdy i Mi³oœci, który zosta³ mi dany odnajdujê
wytrwale drogê do jednoœci Cia³a Chrystusa s³uchaj¹c najg³êbszych i najbardziej pomijanych
g³osów staraj¹c siê swoj¹ nadprzyrodzon¹ misjê, która oparta jest o teologiê mistyczn¹
wykonywaæ jak najlepiej, aby dodaæ odwagi nastêpnym pokoleniom w s³u¿bie Bo¿ej.
 D u c h Œ w i ê t y kszta³tuje duszê i daje zdolnoœæ by mog³a tchn¹æ w Boga to
samo tchnienie mi³oœci, jakie Ojciec tchnie w Syna, Syn w Ojca, a którym jest Sam Duch
Œwiêty. I On w ni¹ tchnie w Ojcu i Synu, by j¹ z³¹czyæ ze sob¹. Nie by³oby to bowiem
prawdziwe i ca³kowite przeobra¿enie, gdyby dusza nie przeobrazi³a siê w Trzy Osoby Trójcy
Przenajœwiêtszej w stopniu jasnym i wyraŸnym. To tchnienie Ducha Œwiêtego w duszê, przez
któr¹ j¹ Bóg w siebie przeobra¿a jest dla niej tak wznios³¹, subteln¹ i g³êbok¹ rozkosz¹,
¿e nie ma w mowie ludzkiej s³owa na jej okreœlenie. Równie¿ umys³ ludzki nie mo¿e tego
poj¹æ, bo nawet tego, co w tym przeobra¿eniu doczesnym prze¿ywa dusza dziêki udzielaniu
siê jej Boga, nie mo¿na wys³owiæ (Œwiêty Jan od Krzy¿a).
W najmi³osierniejszym Bogu mam usuwane wszystko, co powoduje rozproszenie
i w ciemnoœci za przyczyn¹ Ducha Œwiêtego uchwytujê Bosk¹ Prawdê, która przekracza
granicê wiedzy kontemplacyjnej, a dotyczy to pojêæ, myœli, wyobra¿eñ. Poprzez proste
spojrzenie mi³osnej wiary oœwietlonej darami Ducha Œwiêtego zd¹¿am za dzia³aniem Jezusa
Chrystusa, który latami coraz bardziej poci¹ga³ mnie na krótk¹, prost¹ i najpewniejsz¹
drogê do tajemnic Swych, które zawarte s¹ w Przenajœwiêtszym Krzy¿u Jego, na którym
skona³ poprzez przeokropn¹ mêkê, aby nas odkupiæ i zbawiæ (O. Gabriel od Œw. Magdaleny).
W Jezusie widzê Ojca i Koœció³, i poprzez kontemplacjê mistyczn¹ z woli Bo¿ej
dusza ma tak czêsto opuszcza cia³o podczas snu i w Bogu lewituje poza naszym zasiêgiem
w ciemnej nocy ducha, tak¿e ca³y czas ona rozkoszuje siê najprzeró¿niejszymi aromatami,
które nie maj¹ odpowiednika, ani ¿adnego podobieñstwa w stosunku do naszego zniewolonego
œwiata, w którym przewa¿aj¹ dyktatury religijne i polityczne ideologie, które ci¹gle zmieniaj¹
siê, a przecie¿ bywa³o i bywa i tak, ¿e poprzekrêcane religijne prawa by³y pañstwowymi
prawami, co wo³a o pomstê do Boga. W takich przeb³ogich i wprost nieprawdopodobnych
³askach Najœwiêtszego, gdy dusza moja jako oblubienica Oblubieñca swego znajduje siê
poza cia³em w zaœwiatach Jego, to u niej zabliŸnia siê rozdarta z têsknoty za Nim rana,
która przechodzi przez ni¹ ca³¹, tak¿e w tych chwilowych ukojeniach ws³uchuje siê ona
w odwieczn¹ cichoœæ Jego, która jest nadprzyrodzon¹, upojn¹ muzyk¹, któr¹ maj¹ mo¿noœæ
s³uchaæ jedynie dusze zbawione. Dusza ma po opuszczeniu cia³a we œnie podczas lewitacji
spotyka siê w Bogu nie tylko z duszami w piekle czy te¿ na dnie czyœæca, ale równie¿
w Przestworzach Bo¿ych, w Przedsionku Nieba czy te¿ na skraju Nieba. Nieskoñczony,
najwy¿szy Trójjedyny Bóg w Ojcu, Synu i Duchu Œwiêtym wprowadzi³ duszê m¹ w trynitarne
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mog³a wype³niæ wolê Jego w upojnej s³u¿bie Jego.
Poprzez d a r y D u c h a Œ w i ê t e g o, które poni¿ej wymieniê 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¿ w Bogu 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.
 Siedem Darów Ducha Œwiêtego: 1. Dar bojaŸni Bo¿ej kszta³tuje w nas równowagê,
a tym samym pokorê, która polega na zgodnym z prawd¹ poznawaniu siebie i Boga. Dar
bojaŸni Bo¿ej chroni nas przed za³amaniem z powodu poczucia naszej grzesznoœci.
“ B³ogos³awieni ubodzy w duchu.” 2. Dar umiejêtnoœci wspomaga w nas nadziejê. Znaczy
to, ¿e uczy nas ujmowania naszego ¿ycia z perspektywy Boga. Zarazem wspiera nas w tym,
by tej perspektywie zaufaæ. Sprawia, ¿e nasza têsknota dotyczy okreœlonego celu, ¿e nie
jest poszukiwaniem czegokolwiek. “ B³ogos³awieni, którzy p³acz¹.” 3. Dar pobo¿noœci
wspomaga ca³e nasze ¿ycie religijne i uczy nas trwania w odniesieniu do Boga. Wi¹¿e siê
to z b³ogos³awieñstwem: “ B³ogos³awieni cisi.” 4. Dar mêstwa buduje nasz¹ wytrwa³oœæ
w realizowaniu ¿ycia religijnego. Dotyczy to zarówno pog³êbiania cnót przyrodzonych,
korzystania z cnót wlanych, jak i wiernoœci darom Ducha Œwiêtego. Dziêki darowi
mêstwa podejmujemy natchnienia i ¿yczenia Bo¿e. “ B³ogos³awieni, którzy ³akn¹ i pragn¹
sprawiedliwoœci.” 5. Dar m¹droœci wychowuje i pog³êbia mi³oœæ. W³aœnie mi³oœæ i z tego
powodu dar m¹droœci, charakteryzuj¹ etap zjednoczenia i w³aœciwie temu etapowi odmiany
modlitwy: “ B³ogos³awieni pokój czyni¹cy.” “ B³ogos³awieni, którzy cierpi¹ przeœladowania.”
6. Dar rozumu wspomagaj¹c nasz intelekt w zrozumieniu prawd wiary i ¿yczeñ Bo¿ych,
tym samym pog³êbia i doskonali nasz¹ wiarê. Pozwala nam w pe³ni rozumieæ i pragn¹æ
Boga. Przygotowuje nas w ten sposób do ogl¹dania Boga “ twarz¹ w Twarz.” “ B³ogos³awieni
czystego serca.” “ B³ogos³awieni, którzy cierpi¹ przeœladowanie.” 7. Dar rady, wspomagaj¹cy
nas w aktywnoœci apostolskiej jest zwi¹zany z b³ogos³awieñstwem: “ B³ogos³awieni mi³osierni.”
Mi³osierdzie jest takim ujawnieniem mi³oœci, ¿e udzielona pomoc odbudowuje w ludziach
ich poczucie godnoœci i braterstwa (Mieczys³aw Gogacz).
K Bez ³aski Ducha Œwiêtego nie potrafi³abym poj¹æ Boga i nie wesz³abym na schody
mistyczne, które prowadz¹ do wiecznej szczêœliwoœci i ods³oniêcia odwiecznej tajemnicy
Bo¿ej Trójk¹ta Bermudzkiego, tak¿e moc¹ Ducha Œwiêtego dusza ma wesz³a w tajemniczy
i niepojêty œwiat dla naszego ograniczonego rozumu, aby z woli Bo¿ej poznaæ, a nastêpnie
przekazaæ ludzkoœci tê Bosk¹ tajemnicê, która le¿y na pograniczu œwiata w którym ¿yjemy,
a œwiata duchowego do którego zd¹¿amy. Na mojej duchowej drodze Ojca Przedwiecznego
poznawa³am i w dalszym ci¹gu poznajê przez Chrystusa w Duchu Œwiêtym, a mi³oœæ
ukrzy¿owana i zmartwychwsta³a Jezusa Chrystusa poprzez wielkopi¹tkow¹ liturgiê, poprzez
œwiête paschalne Triduum wiod³a duszê m¹ do ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego.
Wszyscy rozwi¹zuj¹cy tê omawian¹ tajemnicê Bo¿¹ oceniali j¹ okiem cielesnym i doczesnym,
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za spraw¹ Ducha Œwiêtego, tak¿e trzeba byæ z dala od taniej, ziemskiej pociechy, patrzeæ
w oczy twardej rzeczywistoœci i trwaæ nieustannie w zjednoczeniu z Bogiem w œwiecie
ponadczasowym, czyli posiadaæ Boga wewn¹trz siebie i oddaæ Mu wszystkie w³adze duszy,
aby móc poprzez Niego, w którym znajdujemy wolnoœæ i bezpieczeñstwo przekazaæ
ludzkoœci tajemmnicê Jego, która zawarta jest w najtajniejszych Ÿród³ach m¹droœci Jego.
Poznanie 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, to ju¿ nie tylko teologia,
ale wiara i mi³oœæ, i ca³a ta tajemnica Bo¿a jest rozwi¹zywana w Duchu Zmartwychwsta³ego
Jezusa Chrystusa i posi¹œæ j¹ tzn. wszystko zwróciæ na Chwalenie Boga, i wybieraæ miejsca
jak najbardziej ukryte i odosobnione oraz zrobiæ w swoim wnêtrzu przestrzeñ, aby dary
Bo¿e mog³y w ca³ej pe³ni przenikn¹æ do twierdzy duszy, a przestrzeñ tê uzyskuje siê przez
wyrzucenie grzechów, do których dusza by³a przywi¹zana. Z woli Bo¿ej dusza ma zosta³a
oddana pod kierownictwo Ducha Œwiêtego, a ³aska, cnoty wlane przede wszystkim mi³oœæ
dzia³aj¹ od wewn¹trz na wolê i prowadzi³y do ods³oniêcia tej odwiecznej tajemnicy.
W moim odwiecznym powo³aniu wiadomo, ¿e jestem s³aba, nêdzna, a na dodatek
jeszcze chorowita, ale Duch Œwiêty wspomaga moje niedo³êstwo i od Niego dosta³am moc
Jego, a On  wyp³ywa z mi³osiernego wnêtrza zmartwychwsta³ego Jezusa, nape³nia nasze
wnêtrze «miar¹ dobr¹, ubit¹, utrzêsion¹, wype³nion¹ ponad brzegi» mi³osierdzia (por. £k 6,
38) i przemienia nas w Koœció³ - ³ono mi³osierdzia, to znaczy w «matkê o sercu otwartym»
dla wszystkich ! (Papie¿ Franciszek). Odwieczne zadanie na czasy wspó³czesne ods³oniêcia
tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego wyros³o z Ducha Boga ¯ywego, który jest najwiêksz¹
Sprawiedliwoœci¹ i Mi³oœci¹, i to przeolbrzymie Dzie³o Bo¿e wymaga pokuty, ofiary
ca³kowitej i ofiarowanie w³asnej krwi.
Wszystkie moje cierpienia ofiarujê Bogu, a wartoœæ ich jest niewymierna i nie maj¹
one ceny, bo s¹ jak kropla wody w Nieskoñczonym Oceanie Bo¿ym, ale w Królestwie
Niebieskim policzone jest wszystko. Pragnê opuœciæ wszystko, aby dusza ma otrzyma³a sto
razy wiêcej w przysz³ym ¿yciu ( Mt 19, 27 ) i wiem, ¿e jeszcze nie nadesz³a moja godzina
( J 3, 4), bo z woli Bo¿ej muszê przekazaæ dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy
Trójk¹ta Bermudzkiego, poprzez które do ka¿dej duszy dotrze radosna wieœæ o umi³owanych
Rodzicach Niebieskich. W mojej misji ulegle ws³uchujê siê we wszelkie natchnienia Bo¿e,
i postêpuj¹c wedle cnoty pokory w uniesieniu mistycznym wype³niaj¹c wszelkie rozkazy
Stwórcy, tak¿e z woli Jego jestem wra¿liwa na dzia³anie Ducha Œwiêtego, który powoduje,
¿e nieustannie wys³awiam Oblubieñca Niebieskiego, a dusza moja raduje siê w Nim.
Dusza wybrana przez Boga do pojêcia rozumem Jego odwiecznej tajemnicy Trójk¹ta
Bermudzkiego musia³a przygotowaæ odpowiednie pod³o¿e teologiczne, gdzie wszystkie
prawdy wiary zosta³y w³¹czone razem z elementami czasu przejœciowego i wiecznego;
i posi¹œæ tê tajemnicê, to znaczy posiadaæ w twierdzy duszy swej Jezusa z tego Ducha,
z którego Mama Niebieska zrodzi³a Go i mi³owaæ Zbawiciela w tym Duchu, w którym
Maryja uwielbia Go ( Œwiêty Ildefons ). Moje odwieczne powo³anie mo¿na rozpatrywaæ
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pozaczasowej w pozycji nadprzyrodzonego œwiata, a podtrzymywanie istnienia tajemniczych
znikniêæ bytów, które trwaj¹ w œwiecie widzialnym uzyskujemy w pozycjach czasowych.
Ojciec Niebieski poprzez cierpienia prowadzi i doprowadza duszê moj¹ do Ÿród³a
przeczystego, ród³a Wody ¯ywej, do wiecznej szczêœliwoœci, to jest do Siebie Samego,
dlatego te¿ uzdolni³ mnie do uczestnictwa w dziele œwiêtych w œwiat³oœci, uwalniaj¹c spod
w³adzy ciemnoœci przynosz¹c umi³owanego Syna, w którym mamy odkupienie, odkupienie
grzechów (Kol 1, 12-14). Ca³a nadprzyrodzona misja ma odbywa siê poprzez Trójjedynego
Boga, któremu nale¿y siê pierszeñstwo we wszystkim, i dziêkujê Mu za wszystkie cierpienia,
które zawsze obracaj¹ siê na po¿ytek duszy mej oraz proszê Go, abym nie wpuszcza³a do
duszy niepotrzebnych myœli, i abym zawsze by³a mê¿nej wiary jak Maryja, i wytrwa³a
w najboleœniejszych i najwy¿szych doœwiadczeniach, jakie s¹ mi zsy³ane z woli Jego.
Nieœmiertelny oddaje siê mi poprzez Ducha Swego i za pomoc¹ œwiat³a wlanego
przekazuje mi m¹droœæ Sw¹, i poprzez przede wszystkim dar m¹droœci dochodzê po
szczeblach mistycznych do coraz wiêkszego poznania prawdy tajemnic, które zawarte
s¹ w Nim, a odwiecznie by³y przygotowane do poznania przez duszê m¹. Je¿eli chodzi
o nadprzyrodzon¹ prawdê tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, to ona nie ma ¿adnego
odniesienia do naszych zmys³ów, i tylko w i a r a mo¿e uzdolniæ umys³ do przyjêcia tego
œwiat³a i przenikn¹æ tê tajemnicê, a poza tym prawda ta jest w sposób rzeczywisty zawarta
w ukryciu w samych artyku³ach wiary i poprzez œwiat³o wiary w tych artyku³ach
odnajdujemy rzeczywist¹ Prawdê Bo¿¹ (Thomas Merton).
Duch Œwiêty, Duch Prawdy i Mi³oœci bêd¹cy sprawc¹ wszystkich ³ask spowodowa³,
¿e ca³kowicie zaanga¿owa³am siê w swoj¹ nadprzyrodzon¹ misjê zanurzaj¹c siê w sobie
i pogr¹¿aj¹c w Bogu przy jednoczesnym wchodzeniu w tajniki drogi krzy¿owej.  Gdzie
jest Ojciec i Jezus, jest tak¿e Duch Œwiêty. To On przygotowuje i otwiera serca, aby przyjê³y
tê wieœæ, to On podtrzymuje przy ¿yciu owo doœwiadczenie zbawienia, to On pomo¿e ci
wzrastaæ w tej radoœci, je¿eli pozwolisz mu dzia³aæ (Papie¿ Franciszek). Jedynie tylko
moc¹ Ducha Œwiêtego sta³am siê narzêdziem i œwiadkiem Bo¿ym (Dz 1, 8), który poprzez
ods³oniêcie œwiatu tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ma zmniejszyæ z³o na œwiecie i oderwaæ
œwiat od grzechu, od œwiadomego trwania w grzechu, od niewiernoœci, od wszystkiego co
odci¹ga od Boga, i skierowaæ wszystko na dynamizm œwiêtoœci, gdzie mi³oœæ Boga Ojca,
³aska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jednoœci w Duchu Œwiêtym s¹ z duszami
czystymi a¿ po wsze czasy (2 Kor 13, 13).
W nadziei, radoœci i mi³oœci Pana naszego oœwiecona Œwiêtym Duchem Jego
przesz³am proces stopniowego rozwoju duchowego, abym mog³a w bólach rodzenia wydaæ
jak najdoskonalszy owoc mojej nadprzyrodzonej misji, która odwiecznie by³a zaplanowana
na dusz¹ m¹, dlatego te¿ wszelkie utrapienia, osch³oœci i krzy¿e, to s¹ szczególne
b³ogos³awieñstwa, bo mogê uczestniczyæ w mêce Ukochanego, a po drugie wszystkie
moje smutki i cierpienia w ¿yciu przysz³ym bêd¹ policzone. Gdy zasnê w Bogu, to bêdzie
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ogl¹daæ Boskiego Oblubieñca twarz¹ w Twarz oraz bêdzie poznawaæ i radowaæ siê g³êbokimi
tajemnicami Wcielenia Jego, o czym bardzo dok³adnie pisze na ten temat mój umi³owany
mistyk Œwiêty Jan od Krzy¿a, oczywiœcie pod warunkiem, ¿e dalej bêdzie ona sz³a
wyznaczonym mistycznym Chrystusowym szlakiem a¿ na sam¹ umi³owan¹ Górê Karmel.
W moim odwiecznym powo³aniu w³asn¹ usilnoœci¹ nic nie uczyniê, wy³¹cznie Ojciec
Niebieski, który jest mocen uczyniæ wszystko, i On dostarcza mi wiele Swojego œwiat³a
równie¿ poprzez dzie³a mistyczne, a odpowiedzi na wszystkie moje pytania znajdujê
w modlitwie wewnêtrznej. Trójca Œwiêta i Mama Niebieska porwali duszê moj¹ do Siebie
i objawiaj¹ jej wspania³oœci Królestwa Swego, i ju¿ w tym ¿yciu odp³acaj¹ jej za wszystkie
cierpienia, jakie znios³a i jeszcze bêdzie znosiæ dla Nich. Z Boskim Oblubieñcem niczego
siê nie lêkam ci¹gle id¹c za Nim, dziêki któremu wesz³am w wewnêtrzne kontemplacyjne
¿ycie, które wielokrotne jest przerywane w tej mojej bez murów pustelni, tak¿e pe³na
wdziêcznoœci i mi³oœci do Ukochanego dziêkujê Mu, ¿e tak bardzo wspiera mnie
w wype³nianiu testamentu Swego, który odwiecznie by³ przeznaczony na duszê m¹, która
nie mo¿e doczekaæ siê tej chwili, kiedy bêdzie wiecznie ucztowaæ z Umi³owanym
w Niebieskim Królestwie Jego.
Drogami modlitwy Niepokalanej i Jej Syna Jezusa Chrystusa, dziêki mocy Ducha
Œwiêtego wesz³am w mi³oœæ ku Ojcu i Synowi, aby dusza ma w pe³ni zjednoczona z Nimi
mog³a posi¹œæ drogocenn¹ ewangeliczn¹ per³ê, która zawarta jest w Nich ( Mt 13, 46 - 48).
Niebieska Poœredniczka Maryja w Duchu Œwiêtym dobrze wie, ¿e dusza ma ju¿ wkrótce
odejdzie w Jej Synu, Jezusie Chrystusie do Ojczyzny Niebieskiej, dlatego te¿ poprzez
wiedzê mi³oœci prowadzi j¹ do wiecznego zmartwychwstania w Trójjedynym Bogu.
Duch Œwiêty w niezwyk³ej ³agodnoœci Swej nape³nia duszê, jak i serce me ³askami
i darami Swymi, abym wprowadzona do Ÿród³a œwiêtej pociechy, mi³oœci i sprawiedliwoœci
z pe³nym oddaniem realizowa³a odwieczny plan Niebios w stosunku do duszy mej.
Z nieskoñczenie mi³osiernego Oblubieñca Niebieskiego dusza moja zosta³a przenikniêta
najwy¿sz¹ mi³oœci¹ i m¹droœci¹, dlatego te¿ tak bardzo mêczy siê ona w tym przejœciowym
pielgrzymowaniu, bo przecie¿ odbiera ona g³osy wrogów ¿ycia i dobroci, którzy ogarniêci
s¹ wewnêtrzn¹ pustk¹ i nicoœci¹, a za swój cel obrali oni jedynie walkê z Koœcio³em
i z zasadami moralnymi.
Zaanga¿owana jestem i to w ca³ej pe³ni w Dzie³o Ukochanego i mimo, ¿e obecnie
pracujê na mniejszych obrotach ze wzglêdu na niesamowite os³abienie, ale wytrwale
w pe³nej wiêzi z Umi³owanym wspó³pracujê z Nim dla dobra Koœcio³a Jego, który poprzez
Maryjê narodzi³ siê z Ducha Œwiêtego. W jednej jednoœci w harmonii objawienia Kap³ana
Niebieskiego, w mi³osnym pokoju i sprawiedliwoœci dusza ma wesz³a w Boskie skarby Pana
naszego, tak¿e odrobinê skosztowa³a ona przedsmak wiecznej szczêœliwoœci, dlatego te¿ tak
bardzo rwie siê ona do jedynego prawdziwego piêkna, które wystêpuje w wolnoœci i prawdzie
Ukochanego tj. w Nim Samym. W ¿arliwej, mi³osnej modlitwie, niejednokrotnie pisanej
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w ¿ywej œwi¹tyni Ukochanego tj. w Koœciele Jego ¿yjê zgodnie z Ewangeli¹ Jego. W moim
g³êbokim duchowym ¿yciu adorujê Kap³ana Niebieskiego poznaj¹c w œwietle Jego prawdziw¹
rzeczywistoœæ Jego, jak i siebie sam¹, tak¿e nieustannie têskni¹c za Nim z pomoc¹
Jego stawiam czo³o wszelkim przeciwnoœciom czyli wyzwaniom, które s¹ zwi¹zane z Dzie³em
Jego, które wykonujê w Imiê Jego.
Nape³niona Duchem Œwiêtym poprzez Matkê Odkupiciela i Królow¹ Mêczenników
Maryjê nieprzerwanie zmagam siê z trudnoœciami, w których towarzysz¹ mi tak liczne
choroby, jednoczeœnie walcz¹c orêdziem prawdy i mi³oœci Ukochanego, aby wydaæ jak
najdoskonalszy owoc dla dobra ca³ego Koœcio³a Jego. Z woli Bo¿ej przebywaj¹c w najg³êbszych
g³êbinach tajemnic Nieœmiertelnego godzê siê na wszystko, nawet na najgorsze cierpienia
w Ukochanym, aby poprzez najprzeró¿niejsze osch³oœci i udrêki móc byæ oczyszczonym
i odnowionym w Panu naszym, który nieustannie dodaje mi si³ do dzia³ania w Imiê Swe.
 D u c h Œ w i ê t y zosta³ duszy udzielony dla spotêgowania jej mi³oœci, i On
uzupe³nia i wyrównuje wszystkie jej braki ze wzglêdu na to przeobra¿enie chwalebne.
Przez Niego równie¿ mi³uje dusza w tym doskona³ym przeobra¿eniu mi³oœci ma³¿eñstwa
duchowego, do którego dosz³a w tym ¿yciu, i w którym jest wszystka przemieniona w ³askê
udzielaj¹c¹ siê jej w tym przeobra¿eniu. Gdy bowiem w chwale wiecznej Bóg udzieli jej
swojej mi³oœci, tym samym nauczy j¹ mi³owaæ tak, jak jest sama mi³owana. Oprócz tego,
¿e Bóg nauczy duszê mi³owaæ mi³oœci¹ tak czyst¹, woln¹ i bezinteresown¹ jak On nas
kocha, sprawia równie¿, ¿e dusza kocha z tak¹ si³¹ mi³oœci, jak On j¹ kocha. Zostaje
bowiem przeobra¿ona w Jego mi³oœæ, w której udziela jej Swojej w³asnej mocy, przez
któr¹ mo¿e Go ona mi³owaæ. Czyli daje jej jakby instrument do r¹k i naucza j¹ jak
z Nim obchodziæ siê (Œwiêty Jan od Krzy¿a).
Kaplan Niebieski pos³a³ na córkê Sw¹ Ducha m¹droœci, rozumu, rady, umiejêtnoœci,
mêstwa, pobo¿noœci i bojaŸni Bo¿ej, i mi³osne ognie Jego rozpali³y duszê m¹, która p³onie
wielk¹ mi³oœci¹ do Niego, który za wstawiennictwem Niepokalanej nieustannie kieruje moim
sercem, umys³em i wol¹. Przysz³am z woli Ojca Niebieskiego na ten œwiat i opuszczê go
w odpowiednim czasie, ale nie wczeœniej a¿ wype³niê misjê sw¹ odnoœnie ods³oniêcia œwiatu
tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego i wype³nienie woli Pana naszego równoznaczne bêdzie
z odejœciem duszy mej do wiecznej, wiekuistej œwiat³oœci i szczêœliwoœci Ukochanego (J 16, 28).
Póki jeszcze nie wype³ni³am testamentu Stwórcy odnoœnie duszy mej, to On nieustannie
podtrzymuje j¹ w Sobie wprowadzaj¹c we wznios³e niepojêtoœci Swe, w nieocenione bogactwa,
aby mog³a ona skosztowaæ chocia¿ odrobinê wiecznego ¿ycia w tym bezmiarze potêgi i mocy
Jego, które s¹ niewielk¹ namiastk¹ wiecznego odpocznienia w Nim. W ciszy Boskiego
Mistrza drog¹ wyrzeczeñ, absolutnego pos³uszeñstwa i cierpieñ wype³ni³am jedynie pod
wzglêdem pisemnym testament Jego, który powoli wprowadza duszê m¹ w wieczyste milczenie,
poprzez które znajduje siê ona w duchowym wieñcu Ukochanego wraz z Nim Samym.
Od samego pocz¹tku wejœcia na umi³owan¹ Górê Doskona³oœci przyjê³am ochoczo
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D u c h a Œ w i ê t e g o, a On bowiem jest  mi³oœci¹ Ojca i Syna, któr¹ mi³uj¹ Oni Siebie
nawzajem i nas. Otó¿ Bóg, jak powiada Aposto³ w liœcie do Efezjan “przez wielk¹ mi³oœæ,
jak¹ nas umi³owa³ ” postanowi³ wcielenie Swojego Syna. Zatem stosownie przypisujemy
Duchowi Œwiêtemu ukszta³towanie Jego Cia³a ( Œwiêty Tomasz z Akwinu ). Jedynie tylko
dziêki Duchowi Œwiêtemu w prawdzie, mi³oœci i pokoju Pana naszego mog³am przemówiæ
za pomoc¹ duchowego Dzie³a Bo¿ego do bezwzglêdnych totalitarnych re¿imów, które nam
“ serwuj¹ ” ateistyczn¹ indoktrynacjê, która rozmi³owana jest w przekazywaniu wypaczonych
i fa³szywych obrazów mi³oœci i dobroci, przy bezwzglêdnym pacyfikowaniu niewygodnych
prawd. Mimo, ¿e granice naszych zdolnoœci s¹ ograniczone, ale moc¹ Ducha Œwiêtego
wszystko pokonamy, a poniewa¿ wiem do czego Stwórca stworzy³ mnie, tak¿e nigdy nie
zrezygnujê w Jezusie Chrystusie z godnoœci odwiecznego powo³ania ods³oniêcia œwiatu
ca³ego mojego duchowego Dzie³a Bo¿ego na czele z tajemnic¹ Trójk¹ta Bermudzkiego, bo
na to nie ma ceny, a wszystkie marnoœci i tak przemijaj¹, a wszelkie k³amstwa, wykrêty,
nieszczeroœci, poni¿ania i inne wypaczenia od wrogów Boga obracaj¹ siê na wielk¹ korzyœæ
duszy w ¿yciu wiecznym.
Trójjedyny Bóg poprzez cierpienia nad wyraz ubogaci³ duszê m¹, i jako Œwiat³oœæ
œwiata wyprowadzi³ j¹ spoœród ciemnoœci œwiata i w pokoju prowadzi do pe³nej jednoœci
ze Sob¹, a co za tym idzie pozwala jej wejœæ w tajemnice Swe, które ma ona przekazaæ
do pamiêci mej, co wszystko to przekaza³am w swoich 33 - ech duchowych ksi¹¿kach.
Tylko dusza œciœle zakorzeniona w Bogu godna jest wejœæ w tajniki Jego i wycofaæ siê w ca³ej
pe³ni z przyrodzonego ¿ycia, aby wydaæ nadprzyrodzony owoc z Królestwa Niebieskiego.
Swoj¹ nadprzyrodzon¹ misjê podjê³am rzetelnie i z ca³ym oddaniem, aby w obecnej
pe³ni czasów przekazaæ ludzkoœci nie tylko odwieczn¹ prawdê Bo¿¹ tajemnicy Trójk¹ta
Bermudzkiego, ale ca³e duchowe Dzie³o Bo¿e, tak¿e za spraw¹ D u c h a Œ w i ê t e g o
dzia³am z wielkiego pos³uszeñstwa i wk³adam w to Dzie³o Bo¿e ca³e serce, duszê i ca³¹
swoj¹ mi³oœæ, bo wszystko to zwi¹zane jest z Chrystusem. W ca³ej pe³ni i bez zastrze¿eñ
wspó³dzia³am z ³ask¹ Bo¿¹ ulegle wykonuj¹c odwieczne zamiary Bo¿e id¹c za swoim
powo³aniem a¿ na Golgotê. Poprzez trzy w³adze duszy, które zawarte s¹ w teologicznych
cnotach: wiara w rozumie, nadzieja w pamiêci, mi³oœæ w woli - dusza moja staje siê
wiernym odbiciem Wszechmog¹cego coraz bardziej jednocz¹c siê z Nim, przez co œwieci
promieniami Jego i umys³em Jego wch³ania tajemnice Jego (Œwiêty Jan od Krzy¿a).
W moim tak niezwyk³ym duchowym ¿yciu w ka¿dym bliŸnim widzê Chrystusa,
i niezmiernie cierpiê, kiedy odbieram bolesnego ducha od dzieci Bo¿ych, które cierpi¹
w Panu naszym, dlatego te¿ cierpiê wraz z cierpi¹cymi, aby mieæ udzia³ w Dziele
Chrystusowego Odkupienia. W modlitwie mistycznej podczas kontemplacji realizujê Dzie³o
Wszechmocnego, który nape³nia duszê m¹ pokojem, wolnoœci¹ i mi³oœci¹ Sw¹, ale w tych
b³ogich niepojêtych szczêœliwoœciach odczuwam równie¿ smak goryczy niepojêtych cierpieñ
Boskiego Odkupiciela, który nieustannie cierpi w dzieciach Swych. W ca³ej pe³ni odda³am
siê najmi³osierniejszemu Zbawicielowi, który ma pe³ny wgl¹d w ca³e moje duchowe ¿ycie,
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zbyt wiele ³ask otrzymujê od S³owa Wcielonego, dlatego te¿ musi byæ przeciwwaga
w fizycznych, jak i duchowych cierpieniach, abym wiedzia³a, ¿e jako nicoœæ nad nicoœciami
mam pracowaæ nad uœwiêceniem swym i nad wykonaniem woli Pana naszego, aby móc
wyrwaæ jak najwiêcej dusz z potêpieñczej drogi.
W Duchu Œwiêtym uœmierzam swoje najprzeró¿niejsze zachcianki, i za spraw¹ te¿
Jego zrywam kontakty z bezbo¿nikami, którzy id¹ drog¹ k³amstwa i œmierci, dla których
zasady moralne nie istniej¹, natomiast istnieje dla nich ¿ycie wed³ug litery diabelskiego
s³owa, które prowadzi ich dusze w piekieln¹ otch³añ. W drodze na Górê Karmel duch mój
w ciele wstrzymywany jest czasami przez przemijaj¹ce dolegliwoœci, które trochê utrudniaj¹
wspinaczkê po mistycznych szczeblach doskona³oœci, ale w tym utrudnieniu bardziej moc
moja doskonali siê w Boskim Oblubieñcu. Moje najprzeró¿niejsze uciski, choroby i utrapienia
w tej przejœciowoœci s¹ szczególnym znakiem zmartwychwsta³ego Pana naszego, ¿e ³askawie
spojrza³ na mnie, dlatego te¿ ¿yjê tylko dla Niego i umrê te¿ dla Niego (Rz 14, 8).
Moja mistyczna mi³oœæ do Oblubieñca Niebieskiego w sposób niewyra¿alny jest
wynagradzana przez Niego, bo On nie zwa¿aj¹c na nêdzê i ma³oœæ duszy mej objawi³
w niej wszechpotê¿n¹ wielkoœæ Sw¹, tak¿e ona jest w nieustannej obecnoœci z Nim z tym,
¿e czasami okazywana jest silniejsza moc Jego w niej, która powoduje ¿ywsz¹ obecnoœæ
Jego, która przyczynia siê do tego, ¿e ona poprzez g³êbie modlitwy wprowadzana jest
w tajemnice Jego. Dusza moja bardzo czêsto przebywa w radosnym raju nadziei, który
rozprzestrzenia siê na wszystkie cz³onki cia³a mego czyli ogarniêta jestem radoœci¹
wewnêtrzn¹, która zosta³a ukszta³towana przez uciski i przeœladowania w Chrystusie,
z Chrystusem i dla Chrystusa.
Ja, jako cz³onek mistycznego cia³a Jezusa Chrystusa jestem œwiadkiem prawdy
i mi³oœci Jego, i poprzez tajemnicê cierpienia Jego, w której nieustannie trwa wieczne
œwiat³o Jego trwam przy Nim. Nieœmiertelny, który ¿yje w Koœciele i w duszach naszych
odwiecznie wybra³ duszê m¹ do œwiadczenia ¿ycia duchowego, które trwa w duszach naszych
nie tylko, gdy ona jest w pow³oce cielesnej, ale równie¿, gdy ona przekroczy próg
œmiertelnoœci na ca³¹ wiekuist¹ wiecznoœæ, tak¿e w Panu naszym przekazujê przeb³ogie
niepojêtoœci Jego, aby dusze nie ba³y siê duchowego Królestwa Prawdy i Mi³oœci, które
wystêpuje w ródle ¯ycia Wiecznego, co przecie¿ mamy to zapewnione w Piœmie Œwiêtym.
Rodzice Niebiescy znaj¹ nêdzê córki Swej, tak¿e latami stopniowo przygotowywali
j¹ do wydania b³ogos³awionego, nadprzyrodzonego owocu z Ich Winnicy, który przewy¿sza
poznanie ludzkie, dlatego te¿ z³¹czyli córkê Sw¹ wêz³ami mi³oœci Swej, i dusza jej
z wielk¹ roztropnoœci¹ i oglêdnoœci¹ pracuje dla Chwa³y Ich Imienia. Tak jak Gwiazda
Morza Maryja, tak i córka Jej musi byæ nara¿ona na nieustanne i przeró¿ne upokorzenia,
aby dusza jej mia³a zapewnione ¿ycie wieczne, dlatego te¿ Wszechw³adna Panna, która jest
Bram¹ Nieba przyoblek³a j¹ w zbrojê œwiat³a (Rz 13, 12) i wskazuje jej drogê rejsu, która
prowadzi do portu zbawienia.
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skoncentrowany na tajemnicach Bo¿ych, a dusza moja jest przysposobiona, aby byæ zdoln¹
do zrozumienia i przekazania tajemnic, które na ni¹ by³y odwiecznie przeznaczone. Nad
moim odwiecznym powo³aniem czuwa Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, œwiat³oœæ
ze œwiat³oœci ( Pismo Œwiête ), który nada³ dzie³u ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy
Trójk¹ta Bermudzkiego wymiar nadprzyrodzonego ¿ycia. Wiadomo, ¿e ja jako byt przypadkowy
i skoñczony nigdy nie mogê staæ siê jedn¹ natur¹ i jedn¹ substancj¹, i nieskoñczonym
i absolutnym Byciem Boga, tak by wszystko, co nale¿y do Niego z natury - nale¿a³o z tej
natury do nas, ale poprzez wolny dar Bóg mo¿e jednak sprawiæ, ¿e wszystko bêdziemy
dzieliæ z Nim poprzez poznanie i mi³oœæ, co jest z natury Jego (Thomas Merton), i za spraw¹
Ducha Œwiêtego dojdziemy do Pe³ni Boga (Ef 3, 19), który dokona w nas Dzie³a Swego
z Synem, w Synu i dla Syna, aby po wype³nieniu misji powróciæ do Ojca (1 Kor 15, 28).
We wszystkich sytuacjach przejœciowego ¿ycia swego ca³kowicie zawierzy³am Bogu,
w bezgraniczne mi³osierdzie Jego, dlatego te¿ ufnie, z niez³omn¹ pewnoœci¹ spieszê do
ród³a O¿ywionej Wody, do tryskaj¹cego Ÿród³a daj¹cego nam ¿ywot wieczny ( J 4, 14 ),
aby zaspokoiæ pragnienia duszy swej w przysz³ej OjczyŸnie. Odkupiciel wymaga ode mnie
o f i a r y i powoli wyzwala mnie z mocnych i drogich wiêzów, abym s³ucha³a tylko
Jego (1 Sm 3, 9), i nastêpnym pokoleniom przynios³a trwa³y i owocny plon z Winnicy Jego.
Rodzice Niebiescy nauczyli mnie cierpliwoœci wœród trudnoœci i cierpieñ, i za Ich przyczyn¹
postaw¹ sw¹ wyrastam ponad otoczenie, aby œwiat³o, które emanuje z duszy mej œwiadczy³o
o odwiecznej, nadprzyrodzonej misji Bo¿ej.
Moja ciernista i mi³osna droga œwiêtoœci urodzajna w najprzeró¿niejsze boleœci
przebiega w wiekuistym œwietle ¿ycia wiecznego, dlatego te¿ z woli Umi³owanego dusza
ma tak czêsto zanurza siê w mi³oœci Jego, która przebóstwi¹ j¹ w Niego. Opatrznoœciowe
duchowe Dzie³o Najœwiêtszego, które prowadzê z mi³osierdzia Jego wymierzone jest w ca³y
relatywizm moralny, który skierowany jest w dobro owiec Ukochanego, jak i Jego Samego,
aby zatrzymaæ trend wykorzeniania wiary katolickiej oraz wzmocniæ grzeszników s³abej
wiary czy te¿ s³abych duchowo.
Na z a k o ñ c z e n i e p o d s u m u j ê, ¿e jedynie z woli Ojca Przedwiecznego
za wstawiennictwem Niepokalanej w Duchu Œwiêtym podjê³am siê realizacji tak przes³odkiego
Dzie³a Jezusa Chrystusa, dziêki któremu dusza moja przemienia siê w Niego i przebywa
w niepojêtych sferach Jego, tak¿e tym czym ¿yjê, o tym te¿ piszê, i to pisanie w Imiê
Pana naszego przed³u¿a mi moc przebywania w Królewskim Majestacie Jego, dlatego te¿
serce, oczy, umys³ jak i dusza moja skierowane s¹ na Ukochanego, który nape³nia mnie
nienasycon¹ mi³oœci¹ Sw¹. Boski Mistrz jest szczodry i wywi¹zuje siê z obietnic Swych,
dlatego te¿ jestem spokojna o Dzie³o Jego i wiem, ¿e tê obecn¹, kolejn¹ próbê czasu,
która spowodowana jest nie tylko niekatolickim, ale nawet nieludzkim milczeniem ze strony
Biskupa Rzymu i Nastêpcy Œwiêtego Piotra Papie¿a Franciszka w sprawie nadprzyrodzonej
misji mej p r z e t r z y m a m w mi³osiernym Panu naszym, tak jak wszystko do tej
pory przetrzyma³am w Nim na wiekuist¹ Chwa³ê Jego. Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela Flak

