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W duszy swej mam ukryty duchowy Karmel 

W  duszy  swej  mam  ukryty  duchowy  Karmel,   gdzie   dusza  ma  dosyæ  czêsto  wielbi
Oblubieñca  Niebieskiego   i   jest   Mu   niezmiernie   wdziêczna,   ¿e  On  w³aœnie  taki  Karmel
przygotowa³  jej,  bo  ta  forma  najbardziej  odpowiada  duszy  mej,   bo   przecie¿   nie   podlega
ona   ¿adnym   prze³o¿onym,   bo   jedynym   Prze³o¿onym  jest  dla  niej  nigdy  nieomylny  Sam
Zbawiciel,  który  daje  jej  najprzeró¿niejsze  wskazówki  w  drodze  duchowej,   i   który  zbawi
j¹  w  Sobie,   je¿eli  ona  zas³u¿y  sobie  na  to.   Wszechmog¹cy  obficie  obdarowuje  duszê  m¹ 
³askami  Swymi,   ¿e   w   mistycznych   nocach   ona  tak  czêsto  unosi  siê  w  Nim  ponad  czas 
i  przestrzeñ,  i  przebywa  w  niepojêtych  otch³aniach  Jego.  W nieskoñczonej mi³oœci Boskiego 
Oblubieñca  dusza  ma  wg³êbia  siê  w  niepojête  tajemnice  Jego,  w  zwi¹zku  z  czym ¿yje ona
w  tajemnicy  ¿ycia  i  mi³oœci  Jego,   aby  móc  w  ¿yciu  przysz³ym  osi¹gn¹æ  wieczn¹  nagrodê 
tj.  wiekuiste  Niebo.  Jestem w minimalnym stopniu  “rzeczniczk¹” Pana naszego,  aby odrobinê 
zasiaæ   zbawczej   mi³oœci   w   sercach  i  duszach,  tak¿e w jaœniej¹cym œwietle Jego wype³niam
z  oddaniem  umi³owan¹  wolê  Jego. 

Podczas   mistycznych   nocy   tak   niepojêcie  wiele  razy  na  czas  okreœlony  dusza  ma 
przechodzi³a  w  Trójjedynym  Bogu  ze  œmierci  do  ¿ycia  wiecznego,   tak¿e   obecnie   bardzo
ona  uwa¿a,  aby  tylko  nie  obraziæ  Nieœmiertelnego, bo ka¿dy chocia¿by najdrobniejszy grzech
pozbawi  j¹  wejœcia  do  wieczystego  Nieba.   Wiele   razy   u m i e r a ³ a m   w   Bogu,  ale  jak 
widaæ  nie  umar³am  jeszcze,  bo  te  moje  zgony  by³y  jedynie  krótkotrwa³e,  bo  dusza  ma  na 
czas   okreœlony   opuszcza³a   w   Bogu   cia³o   i   lewitowa³a   w   Nim   w   niepojêtych  sferach 
doczesnego  i  nieskoñczonego  œwiata,   aby   po   powrotach   zza   œwiata   przekazaæ  te  b³ogie 
niepojêtoœci   do   pamiêci   mej,   abym   nastêpnie   ja,   jako  mistyczna  córka  Nieœmiertelnego 
wszystko   to   mog³a   przekazaæ   dla   ca³ej   ludzkoœci,   aby   grzeszne   owce  Bo¿e  uwierzy³y 
w  duchowy  œwiat,  który  zaczyna  siê   za  zas³on¹  progu  œmiertelnego  czyli  d¹¿ê  w Bogu do 
nawrócenia  ca³ego  zdemoralizowanego  œwiata.  

Za  wstawiennictwem  Najœwiêtszej  Maryi  Panny  w  najmi³osierniejszym  Panu naszym
wesz³am  w  mi³osny  ob³ok  niewiedzy  i  wiedza  wlana  poprzez  ³askê  Bo¿¹  z  pomoc¹ darów 
Ducha  Œwiêtego  pozwala  poj¹æ  mi  Boga.   Za   spraw¹   Ducha  Œwiêtego  ¿yjê  w  najwy¿szej
prawdzie  Bo¿ej,  aby   w   ¿yciu  przysz³ym  dusza  ma  mog³a  osi¹gn¹æ  wieczn¹  szczêœliwoœæ. 
Nauczyciel  Niebieski  poprzez  b³ogos³awione  cierpienia  kszta³tuje  duszê m¹ na podobieñstwo 
Swe,   abym   jaœnia³a   mi³oœci¹   Jego   i   grzesznym  dzieciom  Jego,  które  ¿yj¹  jedynie  sob¹, 
a  nie  Nim  przekaza³a  rzeczy  niewidzialne,  które  le¿¹ poza granicami zasiêgu si³ naturalnych. 
Na   mojej   drodze   doskona³oœci   nie   mogê   sobie   nic   przypisywaæ,   bo   dzia³a   we   mnie 
Ojciec  Niebieski,   tak¿e   jestem   wierna  natchnieniom  mi³oœci  Jego  i  ukryta  w  Nim  pe³niê 
œwiêt¹  wolê  Jego.   Dusza   moja   ma   byæ   jednym  ze  S³owem  Przedwiecznym,   aby  mog³a 
ona  pojmowaæ  prawdy  w  Bogu  objawione,   i   aby   w   niej   promieniowa³  Krzy¿  Bo¿y  dla 
pokrzepienia  innych  dusz,   i   aby   Kap³an   Niebieski  móg³  uratowaæ  jak  najwiêcej  dusz  od
potêpienia  wiecznego  na  Chwa³ê Królestwa Niebieskiego.  Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e dusza 
ma  jest  wybrank¹  do  tak  wielkich  spraw  Królestwa  Niebieskiego,  bo  przecie¿  poœredniczy 
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ona  miêdzy  upojnym  Niebem  a  grzeszn¹  ziemi¹,  tak¿e  jestem  w ca³ej pe³ni odpowiedzialna 
za Dzie³o Bo¿e,  które  prowadzê  i  muszê w Bogu broniæ Koœcio³a Chrystusowego,  bo przecie¿ 
odda³am  sam¹   siebie   wraz   z   dusz¹   za   mistyczne   cia³o   Mistrza   Niebieskiego.    Ojciec
Przedwieczny  przeznaczy³  duszê  m¹  do  poznania  r¹bka  tajemnic  Jego, które znajduj¹ siê dla 
dusz,  które  przekroczy³y  ju¿  próg  œmiertelnoœci  na  ca³¹  wiecznoœæ,  i  dusza  ma  nad  wyraz 
rozkocha³a  siê  w  tych  mi³osnych  tajemnicach  Jego,   ¿e  ci¹gle  têskni  za  tymi   mistycznymi 
aromatami,  które  nie  maj¹  odpowiednika  w  grzesznej  doczesnoœci. 

Na  mojej  ciernistej  i  mi³osnej  drodze  krzy¿owej  prowadzi  mnie  Duch  Œwiêty, który
pochodzi  od  Boga,  aby  dusza  ma w ciemnej nocy wiary w wielkiej mi³oœci Chrystusa spotka³a 
siê  z  Nim   i   w  Nim   kontemplowa³a   dzie³a   i   prawdy  Jego.  Z  woli  Bo¿ej,  dziêki  darom 
Ducha  Œwiêtego  dusza  ma  wchodzi  w  niedostêpne  ciemnoœci  Bo¿e i Duch Prawdy prowadzi 
j¹  moc¹  i  m¹droœci¹  Bo¿¹  do  Jednorodzonego  S³owa  Bo¿ego,   aby   w   cichoœci  i  pokorze 
kontemplowa³a   ona   S³owo   Bo¿e.   Przy    nadprzyrodzonej    pomocy    Stwórcy   uczestniczê 
w  wewnêtrznym  ¿yciu  Jego,  i  z  ³aski  te¿  Jego przekazujê r¹bek tajemnic ponadzmys³owego, 
nadnaturalnego   œwiata   Jego.   Na   mojej   drodze   œwiêtoœci   dosyæ   czêsto   proszê   Pasterza
Niebieskiego,  aby  przemieni³  mnie  w  Siebie,  i  abym  mia³a  mi³osierne  serce dla wszystkich
na  tej  skalanej  grzechem  ziemi.  Mistrz  Niebieski  dobrze  wie,  ¿e  jako mistyczna córka Jego 
jestem  ufna  w  mi³osierdzie  Jego,  dlatego  te¿  da³  mi  dar  rozumienia rzeczy wy¿szych, abym 
w Nim przekazywa³a niepojête sprawy Jego,  które zaczynaj¹ siê za zas³on¹ progu  œmiertelnego.

Stwórca  powo³a³  duszê  m¹  na  obecne  zdemoralizowane  czasy,   poniewa¿  On  Sam, 
Matka  Jego  Maryja,  jak  i  Koœció³  Jego  niezmiernie  s¹  szkalowani  na  arenie ca³ego œwiata,
tak¿e   moje   mistyczne   ksi¹¿ki   z   dziedziny   teologii  duchowoœci  mistycznej  przeznaczone 
s¹  dla  ratowania  Koœcio³a,   bo   poprzez   swoj¹   nadprzyrodzon¹  misjê  pomogê  Koœcio³owi. 
Jestem  zjednoczona  w  Chrystusie  i  w  Nim  zosta³am  stworzona do wiecznych spraw, i dziêki 
Niemu  dusza  ma  wznios³a  siê  ponad  prawa  natury,  tak¿e  czêsto  przebywa ona w wy¿szych 
prawdach  Bo¿ych  w  przedziwnym  œwietle,  w  œwietle  ³aski.

Przewodnik  Niebieski  nadzwyczaj  delikatnie  ubogaca  dusz¹  m¹  darami  Swymi,  aby
poprzez  nie  by³a  ona  wyzwolona  z  granic  zmiennoœci,   dlatego  te¿  poci¹gniêta  w  Nim  do 
smakowania  mi³oœci  Jego  poznaje  ona  te¿  w  Nim  niepojêtoœci  Jego,  które  s¹  wznios³oœci¹ 
nad  wznios³oœciami  w  OjczyŸnie  Jego.   Dusza   ma  dosyæ  czêsto  jest  zjednoczona  w  Bogu
do   upojnych   granic   i   prze¿ywa  obecnoœæ  Jego,   a   nadprzyrodzone   Œ w i a t ³ o   W i a r y 
i   D u c h a   pozwala  jej  przebywaæ w nieskoñczonej g³êbi Królestwa Niebieskiego.  W nocach 
kontemplacyjnych   przepe³nionych   mi³oœci¹   Boskiego  Oblubieñca  dusza  moja  ¿yje  jedynie 
Ukochanym,  który  niejednokrotnie  przenika  te ciemnoœci duchowe za pomoc¹ nieskoñczonego 
œwiat³a  Swego,   które   jaœnieje   nad   jasnoœciami,   ¿e   oczy   duszy   mej  nie  wytrzymuj¹  tej 
jasnoœci,  bo  ona  oœlepia  j¹,  bo  wiadomo,  ¿e  daleko  jej  do  œwiêtoœci  Najœwiêtszego.

Dusza  moja  odbiera  cierpienia  w³adz  zmys³owych,   które  odbieraj¹  jej  pe³n¹  radoœæ
wiecznego   ¿ycia,   dlatego   te¿   nie   mo¿e   ona   w   ca³ej   pe³ni   oddaæ   siê   twórczej  mocy
Wszechpotê¿nego,  który  nad  wyraz  wyró¿ni³  j¹  wœród  owiec  Swych,   bo  poprzez  duchowe 
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Dzie³o  Jego  ona  tak  czêsto  obcuje  z  Nim  i  w  Nim. Niezniszczalna dusza ma przyobleczona
w  Pana  naszego  (Rz 13, 14)  mo¿e  jedynie  w  Nim  odziedziczyæ  Królestwo Jego, dlatego te¿ 
w  tych  marnoœciach  nad  marnoœciami  cierpi  ona  w  Nim,  aby  mieæ  udzia³  w  Chwale  Jego 
(Rz 8, 17).  Dusza  moja  ma  byæ  zjednoczona  z  Boskim  Oblubieñcem  i  to jest najwa¿niejsze 
dla  niej  jako  dla  duszy  nad  wyraz  rozmi³owanej  w  Nim, dlatego te¿ odchodzê od wszelkich
niedoskona³oœci,  które  sprzeciwiaj¹  siê  Duchowi  Œwiêtemu.   Od   wielu  ju¿  lat   nie   pragnê
bezu¿ytecznych   zachcianek   czy   te¿   jakichkolwiek   pociech,  po  których  jedynie  pozostaje 
pustka  i  wyrzuty  sumienia,  bo  dusza  ma  pragnie  ¿yæ  tylko  Panem  swym  i zadowoliæ tylko 
Jego.   Skoro   dusza   ma   upodoba³a   sobie  tylko  i  wy³¹cznie  Wszechmocnego,   to  przecie¿
wiadomo,  ¿e  wszystko  to,  co  nie  jest  zwi¹zane  z  Nim  bêdzie  j¹  bardzo mêczy³o  i  bola³o,
tak¿e  ona  w  niczym  nie  bêdzie  mia³a  zadowolenia,  jedynie  tylko  i  wy³¹cznie  w  Nim.

K  W  moim  odwiecznym  powo³aniu  zawierzy³am  Matce  Bo¿ej  Maryi  i  Jej odda³am 
wszystkie  trudnoœci  swe,   bo  Ona  prowadzi  duszê  m¹  do  nieœmiertelnego  ¿ycia,  w  którym 
króluje  umi³owany  Syn  Jej  Jezus  Chrystus.  Niepojêcie  mi³osierny  Stwórca  da³  mi  Samego 
Siebie,  wiêc  mimo,  ¿e  jestem  sam¹  nicoœci¹,  ale  w  Nim  jestem  najwiêksz¹  Boskoœci¹,  bo 
przecie¿   dusza   przeobra¿ona   w   Niego   niczym   nie   róŸni  siê  od  Niego,   tak¿e  wszystko 
pokona  ona  w  Nim  i  zbawiona  bêdzie  te¿  w  Nim,   dlatego   te¿   nie   mogê   doczekaæ   siê 
tej  umi³owanej  chwili,  kiedy  oddam  ducha  swego  w  Rêce  mi³osiernego  Boga. 

Dusza    moja    jest    niezwykle   rozmi³owana   w   transcendentalnym,   niezast¹pionym 
i  nieskoñczonym  Trójjedynym  Bogu, który pozwoli³ jej wejœæ w Sobie do niepojêtych tajemnic 
Swych,  które  wychodz¹  poza  treœæ  i  przedmiot  naszego  umys³u.  Gdy  z  woli  Najwy¿szego 
dusza  ma  wchodzi  w  wielowymiarowe  niepojêtoœci  Jego,   to   kosztuje   ona   smak   mi³oœci
i   aromatów  Jego,   i   nawet   jaœnieje   wiekuistym  blaskiem  Jego.  Te  tymczasowe  s³odkoœci 
Boskiego  Oblubieñca  pozwalaj¹  duszy  mej chocia¿ na chwilê oderwaæ siê od faryzeuszy Boga, 
którzy  uzale¿nieni  od  zniewolonego  œwiata  na si³ê pchaj¹ ca³¹ ludzkoœæ w diabelsk¹, piekieln¹ 
otch³añ,  która  po  ich  œmierci  nie  ma  ju¿  absolutnie  ¿adnego  odwrotu.

N i e s k o ñ c z o n y   wzi¹³   w   nieod³¹czne   posiadanie   duszê  moj¹  i  nieprzerwanie 
towarzyszy  mi  ³ask¹   Sw¹,   i  dziêki  wszechpotê¿nej  mocy  i  mi³oœci  Jego  dusza  ma  dosz³a 
do stanu najg³êbszego wch³aniania tajemnic Jego.  Dusza ma pragnie jednego,  aby w wiecznoœci 
królowaæ  z  umi³owanym  Mistrzem  Niebieskim,   który   dosyæ   czêsto   karmi   j¹  pokarmami
duchowymi  z  niepojêcie  przes³odkiej  Ojczyzny  Swej,  gdzie  dusze  zbawione  rozkoszuj¹  siê 
nad  wyraz  niewypowiedzianymi  tajemnicami  Jego. Wszechmocny  Król  ca³ego Wszechœwiata 
w  ukryciu  w  samej  twierdzy  duszy  mej  przygotowuje  j¹  na  wieczne  gody i ona umocniona
moc¹  Jego  pokonuje  wszystko  w  Nim, aby móc przebywaæ jedynie w niewys³owionej Chwale 
Jego.  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.
Z   mojej   mistycznej   drogi   jasno   wynika,   ¿e   z   woli   Kap³ana  Niebieskiego  dusza  moja 
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kosztuje  nie  tylko  Przedsionek  Nieba,   ale  i  równie¿  i  samo  Niebo,   bo   przecie¿  w  Bogu 
wesz³a  ona  w  najwy¿sze  poznanie  Bo¿e   i   mimo,   ¿e   te   ³aski   s¹   krótkotrwa³e,   ale  ona
raduje   siê   mi³oœci¹   i   radoœci¹   wieczn¹,   tak¿e   przez  ten  moment  wiecznej  kontemplacji
dostêpuje  ona  chwilowego  zbawienia.

D z i e ³ o   B o ¿ e,  które  prowadzê  to  wiadomo,  ¿e  nie  jest  na  mnie,  tylko na duszê 
m¹,  która  zosta³a  wybrana  spoœród  wielu  powo³anych,  dlatego  te¿  doceniam Najœwiêtszego 
za  tak  szczególne  wyró¿nienie,   ¿e  dusza  ma  mo¿e  wchodziæ  w  Nim  w  niepojêtoœci  Jego, 
kiedy  we  œnie  ona  opuœci  w  Nim  cia³o,  bo  przecie¿  te  tajemne  sprawy  Jego niewymownie 
nasycaj¹   j¹   Nim,   a   to,   ¿e  opisujê   je  w  swoich  mistycznych  ksi¹¿kach,    to   jeszcze  raz 
prze¿ywam   to   wszystko,   tylko   oczywiœcie  bez  porównania  w  mniejszym  natê¿eniu.   Gdy 
opisujê  przeb³ogie  ³aski  Bo¿e,   które  doœwiadcza  dusza  ma,  to  zawsze  piszê  pewnie  i  bez 
¿adnych  wahañ,   ale   czasami   s¹   takie   chwile,   ¿e   czegoœ  nie  jestem  pewna,  to  w  takiej 
sytuacji  wspomnê,  ¿e  nie   jestem  tego  pewna,  a  najczêœciej,  to  nie  opisujê  tej  ³aski.

Z  W   œwietle   Ducha   Œwiêtego  dusza  ma  przesz³a  przez  wiele  udrêk,  mêk  i  ³aska 
Bo¿a  zwyciê¿y³a  w  niej,  dlatego  te¿  nie  marnujê  ³ask  Najwy¿szego,  tylko odwa¿nie kroczê 
w  Nim,   aby   przekazaæ   zdeprawowanemu   œwiatu  ca³¹  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê,  która
w  du¿ym  stopniu  nieufne  owce  Bo¿e  pobudzi  do  doskona³ego  ¿ycia.   W  swoim  ziemskim 
pielgrzymowaniu   jestem   pos³uszna   wewnêtrznym   natchnieniom,   tak¿e   przepojona   pe³n¹
mi³oœci¹  Wszechmocnego  odrywam  siê  od  stworzeñ  i  od  samej  siebie,   aby   móc   w  ³asce 
Bo¿ej  zwyciê¿yæ  dla  dobra  Koœcio³a  Pana  naszego  i  obudziæ  wszystkie  zniewolone narody, 
które  upatruj¹  racjê  bytu  jedynie  w  zniewolonych  koœcio³ach.   Na  mojej  drodze  mistycznej 
jestem  silna  moc¹  Bo¿¹  i  si³a  Bo¿a  poprzez  trzy cnoty teologiczne (wiara, nadzieja i mi³oœæ) 
oœwieca  mnie  ponadczasowym  œwiat³em  Boskim,   abym   by³a   kap³ank¹   prawdy  na  drodze 
Prawdy  Bo¿ej.  Nieskoñczony  poch³on¹³  ca³¹  moj¹  istotê,  dlatego  te¿  w  szczególny  sposób 
czujê  bliskoœæ  Jego   i   z   umi³owaniem   pijê  kielich  goryczy  i  mi³oœci  Jego,  aby  wype³ni³a
siê  wola  Jego  ku  radoœci  Jego.  Z  jak  najwiêksz¹  wiernoœci¹ i starannoœci¹ poprzez niepojête 
³aski  Nieœmiertelnego  coraz  bardziej  poznajê  Jego,   dlatego   te¿   pragnê,    aby   dusza  moja 
w  tych  cielesnych  kratach  by³a  niebem  dla  Niego.  W  wewnêtrznym  skupieniu  prowadzona 
jestem   wed³ug   upodobania   mi³osiernego   Boskiego  Oblubieñca,  którego  Duch  odpoczywa
w  twierdzy  duszy  mej,  dlatego  te¿  ona  tak  czêsto  zalana  jest  mi³oœci¹  i  radoœci¹  Jego.

Niebieski,  duchowy  Lekarz   J e z u s   C h r y s t u s   najlepiej   rozumie  duszê  m¹,  bo 
przecie¿  On  jest  w  niej,  tak¿e  wed³ug  upodobania  Swego  wylewa  On  ca³e  morze  ³ask  na 
ni¹,   aby   ona   w  niepojêtych,  bezdennych  g³êbinach  Jego  mog³a  cieszyæ  siê  z  poznawania 
tajemnic  Jego,  i  chocia¿  odrobinê  kosztowaæ  wiekuistego  szczêœcia  Jego. Dusza ma wyrywa 
siê  z  cielesnych  krat,   aby  zamieszkaæ  w  wiekuistej  winnicy  Stwórcy,  gdzie istnieje jedynie 
wiekuista  mi³oœæ,  pokój  i  sprawiedliwoœæ,  ale póki jeszcze nie wyzwoli³a siê ona z cielesnoœci 
i  nie  przesz³a  do  niepojêtej  wiecznoœci,  to  i  tak  przebywa  ona  w  Umi³owanym,  w  którym 
mieœci  siê  Ÿród³o  g³êbokiej  m¹droœci  i  wiary.
 

Z  ogromn¹  ³askawoœci¹   pozwalam   prowadziæ  siê   œladami   Chrystusowymi  do  celu 
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odwiecznie  mi  przeznaczonego  czyli  do  zbawienia,  i  idê  za  mi³oœci¹ nadprzyrodzon¹, któr¹
jest  Sam  Bóg (1 J 4, 8),  a  nieustanne  œwiête  znaki  czasu obecnoœci Bo¿ej rozpoznajê poprzez 
wiarê,  która  jest  o¿ywiona  mi³oœci¹  Bo¿¹.  Z  woli  Bo¿ej  ods³aniam  duchow¹  rzeczywistoœæ
nadprzyrodzonego  œwiata,   która   zakryta  jest  dla  widzialnego  œwiata  i  poprzez  spo¿ywanie 
Eucharystii  dotykam  z  wiar¹  i  nadziej¹  zmartwychwsta³ego  Zbawiciela,   który   w   twierdzy 
duszy  mej  dokonuje  przebóstwienia,  gdzie  dusza  wraz  z Bogiem wkracza w nadprzyrodzone 
tajemnice. 

Dusza  ma  sta³a  siê  podatnym  i  pos³usznym  narzêdziem  w  Rêkach  Nieœmiertelnego,
który   w   sposób   szczególny   uœwiêca   j¹   poprzez   najprzeró¿niejsze   cierpienia,    aby   ona
wzmocniona   w   Nim   nieprzezwyciê¿on¹   moc¹   Jego   dope³ni³a  odwieczn¹  wolê  Jego.  Na 
obecnym   etapie   Dzie³a    Niebios   Najœwiêtszy   upodabnia   duszê  m¹  do  Siebie,  tak¿e  ona 
z³¹czona  z  Nim  nieustraszenie  pod¹¿a  za  Nim,  i  moc¹  oraz rozumem Jego poznaje skrawek
tajemnic   Jego   i   kosztuje   przedsmak   Nieba   w   tym   upojnym   Przedsionku  Nieba,  który 
w  sposób  niewymowny  zalany  jest  mi³oœci¹  Jego. Przy pomocy ³aski Najœwiêtszego spe³niam 
swoje  odwieczne  powo³anie,  które  sta³o  siê  dla  duszy mej niewypowiedzian¹ s³odkoœci¹,  bo
przecie¿  ono  dotyczy  wiekuistych  sfer,  wiekuistego  ¿ycia  wszystkich  dusz, które przekrocz¹ 
próg  wiecznej  œmiertelnoœci.

Dusza  ma  opleciona  duchowym uœciskiem Boskiego Oblubieñca wesz³a   w   w i e d z ê 
m i s t y c z n ¹   i  z  ufnoœci¹  wykonuje  odwieczn¹  wolê  Jego  na  tych bezpiecznych szlakach
Jego,   na   których   nieustannie   orzeŸwiana   jest   ona   drogocenn¹  moc¹  Jego.  Dziêki  ³asce 
Kap³ana   Niebieskiego   dusza   moja  ma  otworzone  bramy  sprawiedliwoœci,   które  prowadz¹ 
j¹  do  wiekuistego  zbawienia,  dlatego  te¿  ¿yje  ona  wed³ug  praw  Jego,  aby  mog³a  zas³u¿yæ 
sobie  na  wieczne  zbawienie  w  Nim.

� W i e d z a   m i s t y c z n a   jest  tajemnicza,  poniewa¿  ukrywa  ona  duszê  w  sobie.
Czasem   bowiem   do   tego  stopnia  ogarnia  duszê  i  poch³ania  j¹  w  swej  tajemniczej  g³êbi,
i¿  dusza  widzi  jasno,  ¿e  jest  ca³kowicie  oderwana  i  oddalona  od  stworzenia.   Ta  przepaœæ
m¹droœci  tak  wysoko  podnosi  wówczas  i  uwielmo¿nia  duszê,  ¿e  widzi ona jasno, jak niskie
i   nieudolne   s¹   wszystkie   stworzenia   wobec  tej  najwy¿szej  m¹droœci  i  zmys³u  Boskiego.
Wprowadza  j¹  bowiem  ta  m¹droœæ  w  samo  Ÿród³o  wiedzy  mi³osnej.  Poznaje równie¿ dusza
jak  niskie,  niewystarczaj¹ce  i  niew³aœciwe  s¹  wszelkie  okreœlenia i s³owa, jakich w tym ¿yciu
u¿ywamy  odnoœnie  do  rzeczy  Boskich.   Widzi,   ¿e   niemo¿liwe   jest  sposobem  naturalnym,
choæby  najbardziej  wznios³ym  i  uczonym,  poznaæ,  odczuæ,  wyraziæ  te  rzeczy tak jak one s¹.
Jedynie  mo¿na  to  osi¹gn¹æ  w  œwietle  mistycznej  teologii.   Dusza   oœwiecona  tym  œwiat³em
z  ca³¹  prawd¹  poznaje,  ¿e  nie  mo¿e jej dosiêgn¹æ,  a tym bardziej wyraziæ zwyk³ymi ludzkimi
s³owami,  i  dlatego  s³usznie  nazywa  j¹  tajemn¹   ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ).

K  S¹  trzy  okolicznoœci  sprzyjaj¹ce  zjednoczeniu  Boga  z  dusz¹.   Po  pierwsze,  musi 
byæ  ona  prosta  i  niepodzielna,   bo   jeœli   ma   zjednoczyæ   siê   z  Bogiem,  musi  byæ  równie 
jak  On  prosta.   Po   drugie,   powinna   przebywaæ  ponad  sob¹  i  ponad  wszystkimi  rzeczami
przemijaj¹cymi  oraz  trwaæ  mocno  przy  Bogu.  Po  trzecie,  ma  byæ  od³¹czona  od wszystkich 



- 6 -

rzeczy cielesnych  i  dzia³aæ  zgodnie  z  pierwotn¹  czystoœci¹  (Mistrz  Eckhart).  Tylko z Matk¹
Ró¿añca  Œwiêtego  Maryj¹,   która  umo¿liwia  nam  przyjêcie  nadprzyrodzonego  ¿ycia  mo¿na 
wkroczyæ  w  nadnaturalny  obrêb,  bo  w³aœnie  Ona  jako  j e d y n a   by³a  bez grzechu poczêta, 
i   jako   p i e r w s z a   da³a  nam  nadprzyrodzone  ¿ycie  w  Nazaret,  dziêki  wydaniu  na  œwiat 
Jezusa,  na  Kalwarii  poprzez  uczestnictwo  w  Dziele  Odkupienia  i  w czasie Chrztu Œwiêtego 
( Pismo  Œwiête ).

Poprzez  metafizykê,  naukê  filozoficzn¹  bytu, która zgodnie z w³aœciwym przedmiotem
intelektu  mo¿noœciowego  identyfikuje  wewnêtrzne i zewnêtrzne pryncypia bytu jednostkowego
(Mieczys³aw  Gogacz )   dusza   ma   jako  dusza  wybrana  mog³a  poznaæ  prawdê  metafizyczn¹
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  istniej¹c¹ w Bogu. Kluczem do ods³oniêcia 
tej  tajemnicy  jest  klucz  do  Ewangelii  jako  prawdy  w  Synostwie  Bo¿ym  Jezusa  Chrystusa, 
i  ta  sama  prawda  jest  kluczem  do  otwarcia  zakrytej  ksiêgi  misterium  Eucharystii  (Wac³aw
Œwierzawski ).  Dusza  ma  wybrana  w  Bogu do ponamia i przekazania tej omawianej tajemnicy
musia³a  byæ  z  woli  Bo¿ej  przemieniona  w  Boga  i  radowaæ  siê  sob¹  w  Bogu,  aby widzieæ
Bo¿e  doskona³oœci  w  S³owie ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ),  czyli  musia³a  ona  wejœæ  w  wymiar
ponadczasowy,  wieczny,  historyczny,   ale   najpierw   to   wszystko   trzeba   by³o   rozpatrywaæ
w  wymiarze  doczesnym  za  pomoc¹  jêzyka  symbolów,  który  jest  trudny  do rozszyfrowania,
co  oczywiœcie  poprzez  Stwórcê  powoli  wszystko  ods³ania³am dla ca³ej zniewolonej ludzkoœci
w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach  i  trochê  w  listach  do  duchowieñstwa.   

W  ods³oniêciu   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   widoczne  s¹  dwa 
elementy:  ludzki  i  Boski,  które  cudownie  jednocz¹  siê  z  woli  Bo¿ej,   i  skoro  Bóg  wybra³ 
mnie,  abym  przekaza³a  œwiatu  tê  nadprzyrodzon¹  tajemnicê,  to  u¿ycza  mi  tyle  ³ask, ile jest 
mi   potrzebne   na   tak   ciê¿kiej   drodze   i   mówi¹c   s³owami   Œwiêtej  Teresy  od  Jezusa,  to 
¡ w tak  wielkiej  sprawie,  ludzkie  starania  i  sposoby  na  nic  zdadz¹  siê,   bo  Boski  Majestat 
Pana  zakreœli³  granicê  nieudolnoœci naszej, i które spodoba³o siê Mu zastrzec Sobie Samemu. ¢
Trójca   Œwiêta   i   Mama  Niebieska  opanowali  moje  wzburzone  morze  w³adz  zewnêtrznych 
i  wewnêtrznych,  abym  w  wielkim  skupieniu  wznosi³a  siê  po  szczeblach  mistycznych drog¹ 
nadprzyrodzonej  kontemplacji  do  Królestwa  Niebieskiego,  tak¿e  przyzwyczaili  duszê m¹, jej 
w³adze,  jak i  zmys³y do tego,  co duchowe i wprowadzali j¹ w nadprzyrodzone, kontemplacyjne
poznanie,  aby  mog³a  ona  poj¹æ  tê  odwieczn¹  tajemnicê Bo¿¹.  W  Dziele Bo¿ym ods³oniêcia 
tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  nale¿a³o  przekroczyæ  w³asn¹  wiedzê  sw¹,   która   jest  tak 
bardzo  ograniczona,  aby  za  spraw¹  Ducha  Œwiêtego  zostaæ wprowadzonym w region œwiat³a 
Bo¿ego,   gdzie   le¿y   rozwi¹zanie   tej   tajemnicy   Bo¿ej,  która  dzieje  siê  za  poœrednictwem 
praw  dogmatycznych  poprzez  wiarê  zaczerpniêt¹  w  rozumie.  

Nauczyciel   Niebieski   tak   bardzo   przemienia  duszê  m¹  w  Siebie  i  nie  tylko  daje
jej  ogrom  niepojêtych  ³ask,  które  znajduj¹  siê  poza  naszym  rozumem i nasz¹ zmys³owoœci¹,
ale  równie¿,   abym   osi¹gnê³a   wysoki   duchowy   poziom,  jaki  jest  mo¿liwy  do  osi¹gniêcia
w  tym  ¿yciu.  Boski  Odkupiciel  jest  zawsze  przy  mnie  i  mimo,  ¿e  czasami  moc  dzia³ania 
Jego   jest   nieco   mniejsza,   ale   On   i   tak   nad   wszystkim  ma  pieczê,  i  wie  co  dla  mnie 
najlepsze,   dlatego   te¿   z   pokor¹   przyjmujê   wszystkie   s³odkoœci  i  ciernie,   które   zosta³y 
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odwiecznie  przygotowane  na  moj¹  drogê  krzy¿ow¹.   W   duchu   Dzieciny  Bo¿ej  ujawni³am 
¿ycie  duchowe  na  podstawie  prze¿yæ  duszy  swej  wraz  z  grzechami  przemijaj¹cego  œwiata, 
który   ¿ywcem   grzebie   niewygodne   prawdy   i  poprzez  k³amliwe  media  promuje  fa³szywe 
autorytety,   nic   niewarte  badania  czy  te¿  rozprawy  naukowe  oraz  wszelkiej  maœci  politykê 
diabelskiej  mi³oœci,  co  ur¹ga  nie  tylko  chrzeœcijanom,  ale  i  nauce  Jezusa  Chrystusa.

Jako   wewnêtrzna   pustelniczka   bardzo   czêsto   rozmyœlam   w   Panu  naszym,   który
nieprzerwanie   daje   mi   natchnienia   i   wewnêtrzne   œwiat³o   Swe  w  samotnoœci  mej,  która 
jest  Ÿród³em  pokoju  i  szczêœcia,   aby   dusza   moja   mog³a   zaznawaæ   ekstatycznej   radoœci 
i  mi³oœci  Jego.  W  samotnoœci  Najœwiêtszego  dusza  ma  doskonali siê w Nim,  aby mog³a ona 
œwieciæ  Nim  Samym  w  tym  nad  wyraz  upad³ym  œwiecie, w którym usprawiedliwia siê ka¿de 
moralne  z³o.  Z  woli  Bo¿ej  poprzez  tajemne  wcielenie  i  odkupienie  dusza ma bardzo czêsto
przebywa  w  najtajniejszych  Ÿród³ach  M¹droœci  Bo¿ej,  tak¿e  ona  du¿o  wie  i  widzi  w Bogu 
to,  co  my  przyjmujemy   w i a r ¹.   Mistyczne  noce  w  sposób  niewyra¿alny  ubogacaj¹  moj¹ 
drogê  œwiêtoœci,  bo  w³aœnie  z  woli  mi³osiernego  Wszechmocnego dusza ma opuszcza w Nim
czasoprzestrzeñ   i   wchodzi  w  g³êbiê  g³êbin  niepojêtych  tajemnic  Jego  ciesz¹c  siê  pe³nym, 
chocia¿  krótkotrwa³ym  wiecznym  szczêœciem  w  wieczystych p³omieniach wiekuistego Nieba.
W   trudach   i   przeciwnoœciach   dusza   ma  przedziera  siê  przez  wiekuiste,  mi³osne  prawdy 
Najœwiêtszego,   aby  w  ¿yciu  przysz³ym  mog³a  ona  dost¹piæ  wiekuistego  zbawienia  w  Nim 
w  wiecznej  Chwale  Jego  ( 2 Tm 2, 10 ).

Nauczyciel   Niebieski   nauczy³   mnie   wytrwa³oœci   i   pomimo   nawarstwiaj¹cych siê 
przeciwnoœci  non - stop  uczestniczê  w  ¿yciu  Jego,   który ¡ zosta³  wydany  za  nasze  grzechy 
i  wskrzeszony  z  martwych  dla  naszego  usprawiedliwienia  ¢ ( Rz  4,  25 ),   tak¿e  w  spokoju 
i  pokorze  dokoñczy³am  duchowe  Dzie³o  Jego,  które  zawróci  wiele dusz z faryzejskiej drogi, 
która  prowadzi  do  wiecznej  zag³ady  grzesznych  dusz.  Dusza  ma jest zjednoczona z Bogiem, 
i  jako  córka  Boga  jestem  otwarta  na  prawdê  Bo¿¹,   dlatego   te¿  wszystko  muszê  nazywaæ 
po  imieniu,   aby   wyegzekwowaæ   fa³sz,   bo   przecie¿    p i s z ê    w    I m i e n i u   J e z u s a 
C h r y s t u s a   i   muszê   obroniæ   Dzie³o   Jego.   Moje   mistyczne   ksi¹¿ki   rozbudz¹   serca 
i   dusze   ludzkie   na   dobro  Bo¿e  wed³ug  dekalogu  Bo¿ego  i  zaszczepi¹  okruch  wiary  dla
wielu  upad³ych  grzeszników,  którzy  nawet  nie  znaj¹  umi³owanego  Jezusa  Chrystusa,  który 
otworzy³  nam  drogê do zbawienia.  W duchowych ksi¹¿kach swych niepojête sprawy Królestwa 
Niebieskiego  stara³am  siê  przedstawiæ w Bogu w sposób jak najbardziej przejrzysty,  poniewa¿
wiem,  ¿e  z³o  nie  lubi  przejrzystej  prawdy  w  erze,   gdzie   zwyciê¿y³a  ideologia  zak³amania
i  œmierci,  w  której jest zatrzêsienie pseudonaukowców, antyreligijnych uprzedzeñ, wyobcowañ, 
nadu¿yæ  wobec  dzieci, ... ,  i  gdzie  wszystko rozpatruje siê w wymiarze ziemskim, doczesnym, 
gdzie  zostawiamy  swoje  prochy.

Z  woli  Bo¿ej   przez   ca³e  swoje  ¿ycie  by³am  nêkana  i  drêczona   na  ró¿ne  sposoby, 
i   te   b³ogos³awieñstwa   grzesznego   œwiata   niezmiernie   zahartowa³y   duszê   m¹   w   Bogu, 
¿e  tak  dzielnie,  chocia¿  nieudolnie  prowadzê   D z i e ³ o   B o ¿ e,   którego  efektem  s¹  moje
mistyczne   ksi¹¿ki,   aby  mog³a  wype³niæ  siê  sprawiedliwoœæ  dziejowa,   która   odzwierciedla
bohaterskie    œwiadectwo    wiary   w   sprawach   duchowych,    które   s¹   obce   dla   zwyk³ych 
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œmiertelników.  W  mojej  drodze  œwiêtoœci znaki Opatrznoœci Bo¿ej towarzysz¹ mi nieustannie, 
i  jestem  w  Chrystusie  pewna,  ¿e  œwiat  nie  jest  w  stanie  zablokowaæ  Dzie³a  Bo¿ego, które 
prowadzê,  bo  ono  jest  dla  ratowania  nie  tylko  Polski,  która  tak  bardzo niszczona jest przez 
zacietrzewieñców  Boga,   ale   i   dla   ratowania  wszystkich  dusz  ludzkich  na  ca³ym  œwiecie. 
Nad   moj¹    nadprzyrodzon¹   misj¹   czuwa   Sam   Jezus  Chrystus,  tak¿e  to,  co  piszê  zale¿y 
jedynie  od  Niego,  bo  On  steruje  wszystkim,   a   poza   tym   On   jedyny  wiedzia³  ile  bêdzie
duchowych  ksi¹¿ek  i  listów  do  duchowieñstwa   oraz   jak   to   wszystko   bêdzie  przekazane 
ca³ej  zniewolonej  ludzkoœci. 

Z  W  mistycznych  nocach,  kiedy  dusza  ma  opuszcza  dosyæ  czêsto  w  Bogu cielesne 
wiêzienie,    to   najukochañszy   Oblubieniec   Niebieski   uchyla   jej   jedynie   niewielki   r¹bek 
tajemnic  Swych,  tj.  tyle  ile  potrzeba,  aby  ludzkoœæ  uwierzy³a  i  mia³a  ogólne rozeznanie, co 
dzieje  sê  z  ich  duszami,  kiedy  zasn¹  one  w  Bogu  na  ca³¹ wiecznoœæ.  Skoro w Œwiête Rêce 
Boskiego  Odkupiciela  powierzy³am  ducha  mego  (Ps 31, 6),  to  wiadomo,  ¿e  On  Sam dzia³a 
we  mnie  i  wywy¿sza  duszê  m¹  w  Sobie,   która   p³ynie   na   duchowym  statku  jedynie  pod 
auspicjami   Jego   wszystko   rozpatruj¹c   w   kontekœcie   Œwiêtej   Liturgii   Jego,   dlatego  te¿ 
podczas   modlitwy   pisanej   czy   te¿   duchowej  jestem  pogr¹¿ona  w  Ukochanym.  W  czasie 
prowadzenia  w  mi³osnej  dyscyplinie przemi³ego i radosnego Dzie³a Przewodnika Niebieskiego
dosyæ  czêsto  œpiewam  w  duchu   dziêkczynny  magnificat  Umi³owanemu,   który  dobrze  wie, 
¿e  dusza  moja  nad  wyraz  wielbi  Jego.   Prowadz¹c  duchowe  dzie³o  Najœwiêtszego, któremu
przyœwieca³y   z n a k i   c z a s u   uk³adaj¹ce   siê   w   harmonijn¹   ca³oœæ,   która   zawarta  jest
w  misterialnych  tajemnicach  Pana  naszego  nasi¹kniêta  by³am  niewyra¿alnym  ¿arem mi³oœci 
do  Ukochanego,  który  zaw³adn¹³  mn¹  w  ca³ej  pe³ni,   dlatego   tak   œpieszno   duszy  mej  do
wiekuistego  szczêœcia   w   Domu   Odwiecznego   Pana.   Objawione   prawdy   Bo¿e   w  wielu
wypadkach s¹ ciê¿kie do przyjêcia dla naszego umys³u,  i  poprzez  œ w i ê t e   z n a k i   c z a s u
bardziej  je  rozumiemy,  które  s¹  œwietlistymi  nadprzyrodzonymi  latarniami  w  ciemnej  nocy 
wiary,   które   tak   obficie   Wszechw³adny  zsy³a  na  mojej  drodze  doskona³oœci,  dlatego  te¿
pokornie  i  z  pe³nym  oddaniem  realizujê  duchowe  Dzie³o  Jego,   które   przecie¿  jest  treœci¹
¿ycia  mego,   bo   dziêki  niemu  ci¹gle  przebywam  z  Panem  naszym,   którego  kocham  nade 
wszystko,  i  bez  którego  nie  mogê  ju¿  ¿yæ. 

 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¿
coraz  bardziej  wg³êbia  siê  ona  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.

Bóg  objawia  duszy  mej  tajemnice  nadprzyrodzone   jako  suwerenny  Pan  Stworzenia, 
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i  tak  jak  Pan  Jezus  narodzi³  siê  z  Dziewicy,  gdzie  pominiête by³y wszelkie prawa przyrody, 
tak  i  dusza  ma  z  woli  Bo¿ej  pomija  ziemskie  prawa  i  wchodzi  w  œwiat  niewidzialny,   bo
przecie¿  najmi³osierniejszy  Jezus  Chrystus  wprowadzi³  j¹  w  wieczne  ³askawoœci niepojêtej 
nadprzyrodzonoœci  Swej,  tak¿e  poi  siê  ona  tajemnicami  Jego  w  wiekuistych  poza  czasach, 
które  wystêpuj¹  w  niepojêtym  œwietle  Jego.

Moja    t r o s k a    o    niezmiernie   mi³osne   Dzie³o   Kap³ana   Niebieskiego   jest   nad
wyraz    wielka    i    nieprzerwanie   realizujê   go   w   ukrytej   m¹droœci   Umi³owanego,   który
nieskoñczon¹  moc¹  Sw¹  uzdrawia  mnie w Sobie,  tak¿e maj¹c niewielk¹ namiastkê wiecznego 
raju,  który  w  tej  przemijaj¹cej doczesnoœci jest rajem cierpienia i mi³oœci, w wolnoœci i pokoju 
wiekuistym,  który  niejednokrotnie  zag³uszany  jest  przez  œwiat  i  szatana,   powoli  dusza  ma 
zbli¿a  siê  do  ostatnich  dni  bytowania  swego   w   cielesnym   wiêzieniu,   aby   móc   dost¹piæ 
wiecznego  zbawienia  w  Niebieskim Oblubieñcu naszym. Jako wierna córka S³owa Wcielonego
by³am  zawsze  bardzo  wymagaj¹ca   w  dziele  Jego,  które  on  szlifowa³  wraz ze szlifowaniem
duszy  mej,  która  zawsze  w  pokorze  realizowa³a  wytyczne  Jego  na  tej  drodze doskona³oœci
ufaj¹c   tylko   Jemu,   który   s i e d e m    s ³ ó w   wypowiedzia³   na   Œwiêtym   Krzy¿u  Swym.
Wydaje  siê,  ¿e  w  ka¿dym  z  tych  s³ów   zawiera   siê   polecenie   jakiejœ   szczególnej   cnoty, 
bo   w   pierwszym   zaleca   siê   nam  mi³oœæ  nieprzyjació³,  w  drugim  mi³osierdzie  wzglêdem 
grzeszników,   w   trzecim   mi³oœæ   do   rodziców,   w   czwartym   pragnienie  zbawienia  ludzi, 
w    pi¹tym    modlitwê    w    cierpieniu,    w    szóstym    cnotê   pos³uszeñstwa   i   wytrwa³oœci, 
a   w   siódmym  ca³kowite  oddanie  siê  w  rêce  Bo¿e,  co  stanowi  szczyt  naszej  doskona³oœci
( Ludwik  z  Granady ).

Latami   prosi³am   o   a u d i e n c j ê   u   Ojca   Œwiêtego   w   sprawie   Dzie³a  Niebios,
a   ono   ca³y   czas   jest   kamuflowane  przez  zmys³owych  kap³anów,  i  zda³am  sobie  sprawê
z   tego,  ¿e  nigdy  jej  nie  bêdê  mia³a,   w   zwi¹zku   z   czym  w  tej  obecnej  sytuacji  zda³am 
siê   jedynie   na   Ojca   Niebieskiego,   bo   ja   zrobi³am   ju¿   wszystko,   co  by³o  mo¿liwe  do 
wype³nienia  odnoœnie  mojego  odwiecznego  powo³ania,   które   by³o   zaplanowane   na  duszê 
moj¹,   tak¿e   nie   mam   sobie   nic   do   zarzucenia,    ¿e   cokolwiek   przeoczy³am.    Obecnie
w y p i s z ê    p o l s k i c h   k a p ³ a n ó w,   do   których   wys³a³am   wiele   duchowych  listów 
na  wiele  stron,   i   którzy   m i l c z e n i e m   odpowiadali  na  nie:  Przewodnicz¹cy  Polskiego 
Episkopatu   abp.   Józef   Michalik;   Nuncjusz  Apostolski  abp.  Celestino  Migliore;   Prymasi 
Polscy:  abp.  Henryk  Muszyñski  i  abp.  Józef  Kowalczyk;   kard.  Stanis³aw  Dziwisz;   kard. 
Kazimierz   Nycz;    ŒP.  abp.  Józef  ¯yciñski;    abp.   Stanis³aw   Budzik;   ŒP.  abp.  Zygmunt
Kamiñski;  abp.  Andrzej  Dziêga;  bp.  Mieczys³aw  Cis³o;  Przeor  Jasnej  Góry  ojciec  Roman 
Majewski   oraz   ojciec   Tadeusz    Rydzyk,    w    imieniu    którego    kap³an   odpowiedzialny 
za  korespondencjê  do  niego  czasami  podziêkowa³  mi  za  list.

Na   tak   wielk¹   seriê   duchowych   moich   listów   22. 12. 2011 r.  otrzyma³am  list  od
niekompetentnej    osoby    z    Kurii   Metropolitalnej   w   GnieŸnie   za   kadencji   ówczesnego
Prymasa  Polski  abp.  Józefa  Kowalczyka  i  obecnie  zacytujê  moje  s³owa, które 11.02.2012 r. 
skierowa³am  w  liœcie  do  niego:  � D r o g a   E k s c e l e n c j o   na  zakoñczenie  odniosê  siê 
do   listu,   który   dosta³am   od   niekompetentnej  osoby  tj.   notariusza   Kurii   Metropolitalnej 
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w  GnieŸnie,  do  którego  zreszt¹  nie  by³a  adresowana  przesy³ka,  bo  po  pierwsze sprawa jest
zbyt  powa¿na,  ¿eby  ktokolwiek  niepowo³any  zabiera³  w  tak  wa¿nej  sprawie  g³os, po drugie 
by³o  tam  napisane: ¡ ¿e  Sekretariat  Polski  nie  zajmuje siê przekazywaniem przesy³ek do Ojca
Œwiêtego Benedykta XVI-go  ani  te¿  do  watykañskich  dykasterii.  Przed³o¿one  w  Pani piœmie 
sprawy  nale¿a³oby  natomiast  zgodnie  z  kompetencjami  terytorialnymi - przedstawiæ swojemu 
biskupowi  diecezjalnemu  -  Ks. Abp.  Stanis³awowi  Budzikowi,  Metropolicie Lubelskiemu ¢ ;
a  przecie¿  ja  jednoczeœnie  wysy³aj¹c  do  Waszej  Ekscelencji  wys³a³am  ca³e Dzie³o Boskiego 
Odkupiciela   do   Ojca   Œwiêtego,   Prefekta   Kongregacji  Nauki  Wiary,   ks.  abp.  Stanis³awa 
Budzika  i  jeszcze  do  innych  duchownych  synów Pana naszego zgodnie z wol¹ Umi³owanego, 
co  by³o  napisane  na  koñcu  listu,  tak¿e  wynika  z  tego,   ¿e   mój   list  nie  by³  czytany,  albo 
te¿  pobie¿nie  czytany.   Dzie³o  samoistnego,  umi³owanego  S³owa   Wcielonego  nie  realizujê 
z  w³asnej  woli,  bo  ono  przerasta  mnie sam¹,  mój  rozum,  jak  i  moje  zmys³y, bo przecie¿ to
Dzie³o  jest  Bo¿e,  dlatego  te¿  Ukochany  uzdolni³  mnie  do  wykonywania  Jego, i nieustannie 
prowadzona   jestem   w   Nim,   i   Wasza   Ekscelencja   jako   P r y m a s   P o l s k i   powinien 
wiedzieæ   o   nim   i   to   w   pierwszej   kolejnoœci,   bo   tutaj   chodzi  o  dobro  Koœcio³a  Pana
naszego.  Drogi  Ksiê¿e  Prymasie ! Jako wierna i oddana córka Koœcio³a Katolickiego, jedynego
prawowitego  w  ca³ym  Wszechœwiecie  troszcz¹ca  siê  o  Dzie³o  Pana  mego, które odwiecznie 
by³o  przeznaczone  na  duszê  m¹,  dziêkujê  za  ten  g³os,   który   pojawi³  siê  na  mojej  drodze 
duchowej,   która   poprzez   ciemn¹   noc  wiary  i  ducha  prowadzi  duszê  m¹  przez  Chrystusa 
w  Duchu  Œwiêtym  do  Domu  Ojca  Przedwiecznego.  

W  Dziele  Kap³ana  Niebieskiego,   które   prowadzê  w  Nim  jest  niemo¿liwoœci¹,   aby
jeden  duchowny  poj¹³  tak  niepojête  sprawy  Niebios,  tak¿e  tutaj potrzeba wiêcej œwietlanych 
umys³ów   i   to   tylko   samych   najwy¿szych   rang¹  duszpasterzy  i  wewnêtrznie  wiedzia³am, 
¿e  ma   byæ   ich   minimum  11-tu  na  intencjê 11-tu dobrych Aposto³ów.  W ówczesnym czasie
Dzie³o  Bo¿e  wysy³a³am do 11-tu  duchownych synów Pana naszego, który zawarty jest w cyfrze 
przede  wszystkim  11,  co  na  ten  temat  ju¿  wczeœnie  pisa³am  i  da³am  te¿  du¿o przyk³adów 
na  tê  mistyczn¹  widzialn¹  cyfrê,  w  której  zawarty jest niewidzialny Zbawiciel. By³am prawie
pewna,  ¿e  na 11 - tu  wybranych  duchownych  synów  Wszechpotê¿nego  przynajmniej  trzech 
wczyta  siê  w  Dzie³o  Najœwiêtszego   i   za   spraw¹   Ducha  Œwiêtego  przyczyni  siê,  aby  by³ 
rozpoczêty  proces  badawczy  nadprzyrodzonej  misji  mej,   która   skierowana   jest  dla  ca³ego 
upad³ego  œwiata  i  dla  ratowania  agonalnego  Koœcio³a,   ale   jak   widaæ,  ¿e  nawet  jeden  nie 
zainteresowa³  siê.   Nigdy   nie   zra¿a³am   siê   tak¹   nieznoœn¹  znieczulic¹  na  moje  duchowe
przesy³ki,   tylko   dalej   za   wstawiennictwem   Niepokalanej   w   Chrystusie   dosyæ  dok³adnie
relacjonowa³am   moj¹   drogê   doskona³oœci,   która   rozjaœnia  tak  trudno  uchwytne  duchowe 
sprawy   na   tle   zniewolonego   œwiata   opartego  o  k³amstwa  i  pó³prawdy,  w  którym  rz¹dz¹ 
ugrupowania  lewicowo - liberalne,   dla   których  nie  liczy  siê  spo³eczeñstwo,  tylko  licz¹  siê 
dyrektywy  “ wielkich ”  tego  œwiata.

K  Na   moje   tak   liczne  duchowe  przesy³ki  skierowane  zarówno  do  dwóch  papie¿y
i  Kongregacji  Nauki  Wiary  jedynie  tylko dwa razy tj. 30.03.2007 r.  i  4.02.2008 r.  w  jednym 
zdaniu  grzecznoœciowo  i  na  odczepnego  odpisano  mi  z  Sekretariatu  Stanu  z  Watykanu i to
wówczas,  jak  w  pierwszej  paczce  wys³a³am  ca³¹ niezbêdn¹ dokumentacjê oraz, gdy w drugiej 
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paczce  wys³a³am  wydrukowane  pierwsze  duchowe  ksi¹¿ki  me (a  by³o  ich  9)  wraz  z  ca³ym
Dzie³em  Bo¿ym.   Gdy   mieszka³am   w   Stanach   Zjednoczonych,  to  3. 01. 2009 r.  wys³a³am 
Dzie³o  Bo¿e  do  Apostolic  Nunciature,  3339  Massachusetts  Avenue,  NW,  Washington,  DC 
20008,   to   od   razu   tj. 14. 01. 2009 r.  otrzyma³am  odpowiedŸ  od  Nuncjusza  Apostolskiego 
P i e t r o   S a m b i,  a  ten  list  znajduje  siê  na  internetowej  stronie  mej  w  pasku  numer  2.

Mo¿na  byæ  wolnym  jedynie  w Panu naszym, aby móc w wolnoœci Jego przekazywaæ
s³owa  ¿ycia  wiecznego,  aby  oprawców,  katów i masonów tego totalitarnego œwiata przebudziæ
do  ¿ycia  wiecznego,  który  przepojony  jest  niewys³owion¹  dobroci¹  i  mi³oœci¹. Tylko dziêki
³asce  i  mi³osierdziu  Boskiego  Odkupiciela   mo¿emy  znajdowaæ  siê  w  Œwiêtych  Ramionach
Jego  i  pamiêtajmy,  ¿e  On  zawsze  pragnie uczyniæ dusze nasze uczestnikiem wiecznego ¿ycia
Swego   i   niepojêtej   wiekuistej   szczêœliwoœci   Swej.   W   nadprzyrodzonych  misjach  S³owo
Przedwieczne  bez  przerwy  czuwa  nad  prowadz¹cymi  te  dzie³a  Jego  i  ods³ania  tym duszom
tajemnice  Swe,   które   znajduj¹   siê   poza   nasz¹   zmys³owoœci¹  i  naszym  rozumem,   które
odwiecznie  by³y  przeznaczone  na  nie,  a  piszê  to  z  w³asnego doœwiadczenia. B³ogos³awiony 
Ojciec  Niebieski,  który  jest  Panem  ca³ego  Wszechœwiata  wprowadzi³  duszê  m¹  w nieznane 
niepojêtoœci  Swe,   które  poznaje  ona  rozumem  Jego,   gdy   jest   ona   w  ciele  czy  te¿  poza 
cia³em,   bo   przecie¿   w   mistycznych  nocach  bardzo  czêsto  opuszcza  ona  w  Panu  naszym 
czasoprzestrzeñ,  dlatego  te¿  z  mi³oœci  do  Ukochanego,  który  prowadzi  dusz¹  m¹  do zdroju 
¿ywota  wiecznego  napisa³am  tak  wiele  duchowych ksi¹¿ek, w których przekaza³am ³aski Jego
na  pokrzepienie  serc  i  dusz  grzesznych  owiec  Jego.

Poprzeczki ¿ycia mego nauczy³y mnie szczególnej pokory i za sprawê Wszechmog¹cego, 
któremu  podlegam  we  wszystkim  dobrze wiedzia³am, ¿e walka o duchowe Dzie³o Jego bêdzie 
trwa³a   a¿   do  koñca   ¿ycia   mego   i   n i g d y   n i e   u s t a n ê   a¿   do  ostatniego  tchnienia 
mego,  bo  ono  zawarte  jest  w  Boskim  Oblubieñcu,  który  dla ka¿dej duszy jest nieskoñczon¹
mi³oœci¹,  i  poprzez  tê  b³ogos³awion¹  walkê  dla Niebios stajê siê ¿ywym Obrazem Zbawiciela
d¹¿¹c  w  Nim  do  otwarcia  przewodu  badawczego  nadprzyrodzonej  misji  mej, która przecie¿ 
jest  zakoñczona  pod  wzglêdem  pisemnym. 

Tylko   dziêki  najmi³osierniejszemu  Trójjedynemu  Bogu  mam  ukryty  w  duszy  swej 
d u c h o w y   K a r m e l,   ale  nie  znaczy  to,  ¿e  jestem  odciêta  od ca³ego grzesznego œwiata,
wrêcz  przeciwnie  ca³ym  sercem,   jak  dusz¹  sw¹  przekazywa³am  nadprzyrodzon¹  misjê  sw¹ 
i   podczas   pisania  mego  w   Imiê  Najwy¿szego  umys³  mój  skoncentrowany  by³  jedynie  na 
odwiecznej  prawdzie,   która   jest   niepojêtym   skarbem   zawartym   w   Panu  naszym.  Skoro
z  pomoc¹  Boskiego  Oblubieñca  zaczê³am  ¿yæ  ¿yciem  ducha,  które  jest pe³ne mi³oœci Jego, 
to  przecie¿  wiadomo,  ¿e  przebywam  w  zdroju  mi³osierdzia  Jego,   tak¿e   duch   mój   ci¹gle 
tonie  w  Nim.  Od  kiedy  wesz³am  na  drogê  œwiêtoœci,  to  nie potrafiê ¿yæ ju¿ bez Zbawiciela, 
bo  przecie¿  On  ogarnia  mnie  œwiêtym  ¿arem  mi³oœci  Swej,   i   gdy   dusza  moja  jest  œciœle 
z³¹czona  z  Bóstwem  Jego,  to  w stanie ekstatycznej mi³oœci tonie ona w bezdennych g³êbinach 
Jego.   Jestem  w³asnoœci¹  Boga,  który  coraz  czêœciej  przenika  mnie  Sob¹  i  oœwiecona  oraz 
rozpromieniona   w   Nim  w  nadprzyrodzonej  przystani  Jego  pokonam  wszystko  w  Nim,  co 
odwiecznie  przygotowane  by³o  na  duszê  m¹.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak
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