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Oblubieñca Niebieskiego odnalaz³am w Krzy¿u
Oblubieñca Niebieskiego odnalaz³am w Krzy¿u i jestem przybita do Krzy¿a wraz
z najukochañszym Jezusem Chrystusem, i w Nim pijê m¹droœæ, s³odycz i mi³oœæ Jego
nieustannie id¹c za Nim w samej tylko wierze maj¹c rozum oœlepiony i zaciemniony,
dlatego te¿ odnalaz³am w duszy swej pokój, odpocznienie, smak i rozkosz, i za spraw¹
Mistrza Niebieskiego coraz szybciej zbli¿am siê do Miasta Wiecznego. Dziêki krzy¿om
swym niejednokrotnie znalaz³am siê w nicoœci nad nicoœciami, gdzie po ludzku nie by³o
wyjœcia, ale w³aœnie to zepchniêcie mnie do pado³u rozpaczy, nêdzy i niewyra¿alnych
cierpieñ sta³o siê dla mnie nieskoñczonym dobrodziejstwem, bo mimo, ¿e nadszarpnê³am
sobie zdrowie, ale sta³am siê odporna na najprzeró¿niejsze ataki i cierpienia oraz do ca³ej
g³êbi pozna³am do czego zdolni s¹ tyrani tego œwiata wraz z terrorystami medialnymi.
Wyrzekam siê ¿ycia wed³ug upodobañ i zachcianek swych, dlatego te¿ odda³am siê
najmi³osierniejszemu Boskiemu Odkupicielowi, który w mi³oœci Swej poprzez krzy¿ prowadzi
mnie do Bo¿ego Królestwa Swego. Moja si³a p³ynie z Krzy¿a Pana naszego, o który
jestem nieprzerwanie oparta, i skoro zbawienie dokona³o siê przez krzy¿, to i Dzie³o
Jego, które prowadzê w Nim dokona siê w ca³ej pe³ni równie¿ przez krzy¿, bo on jest
najwy¿szym aktem mi³osierdzia. Krew Zbawiciela uzdrawia i zbawia, i cieszê siê, ¿e cierpiê
w ciele jak Chrystus, ¿e jestem uczestniczk¹ Jego przeogromnej mêki i radujê siê przy
objawianiu tajemnic Jego (1 P 4, 13). Stygmaty cierpienia mego, które nie s¹ uzewnêtrznione
na zewn¹trz, s¹ wewnêtrznymi stygmatami mêki Pañskiej, tak¿e poprzez najprzeró¿niejsze
dolegliwoœci swe, które prze¿ywam w Chrystusie odbieram Jemu odrobinê niemi³osiernego
bólu, dlatego te¿ ¿aden tyran tego œwiata poprzez wielorakie presje i szanta¿e nie zdo³a³
z³amaæ mnie w Panu naszym, który duszê m¹ nieustannie prowadzi do bezkresu wiekuistych
œwiat³oœci Swych.
Z ¯o³nierz, który przebi³ Bok Jezusa Chrystusa otworzy³ wejœcie do Œwi¹tyni do
Królestwa Niebieskiego, które jest blisko nas, bo istnieje w cz³owieku, którego dotkn¹³
Bóg ( Mk 1, 14 ), i Zbawiciel wszystkie dzieci Swe oczyœci³ i uœwiêci³ wylewaj¹c
za wszystkich krew na Krzy¿u, która nieustannie p³ynie i poprzez tajemnicê Wcielonego
S³owa zajaœnia³ oczom naszej duszy nowy blask Bo¿ej œwiat³oœci, abyœmy poznaj¹c Boga
w widzialnej postaci zostali przezeñ porwani do umi³owania rzeczy niewidzialnych i radowali
siê mi³oœci¹ nadprzyrodzon¹ w Bogu wychwalaj¹c nieskoñczone mi³osierdzie Bo¿e ( ks.
Wac³aw Œwierzawski ).
Najœwiêtszy duszê m¹ ukry³ w Ranie Swej, w najg³êbszej mi³oœci Swej, abym
nieustannie by³a na Krzy¿u Jego, i jako ofiara ca³opalna p³onê³a mi³oœci¹ Jego i w Duchu
Jego przekaza³a ca³e Dzie³o Jego dla pokrzepienia wszystkich zagubionych i cierpi¹cych
dusz. Podczas pisania jestem z³¹czona z Ukochanym, który dosyæ czêsto pobudza mnie
do pisania nie tylko spraw duchowych, ale i doczesnych przez które uœwiêcamy siê, dlatego
te¿ do umys³u mego wciskaj¹ siê nieustannie myœli Pana naszego, które nie chcia³abym
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Udrêczona na kontemplacyjnym Krzy¿u Jezusa Chrystusa nabywam odwagi Jego i dochodzê
w Nim do poznania prawd Jego, które odwiecznie by³y przeznaczone na duszê m¹, tak¿e
m¹droœci¹ Jego poprzez moj¹ stronê internetow¹ “ uderzy³am ” w ca³y zniewolony œwiat,
który z nad wyraz wielk¹ zaciek³oœci¹ próbuje narzuciæ lewicowo - liberalny re¿im, abyœmy
tylko nie ¿yli w wolnoœci i mi³oœci Ukochanego.
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. W moim odwiecznym i tak
trudnym powo³aniu zaufa³am heroicznej dobroci Bo¿ej, dziêki której Opatrznoœæ Bo¿a
obficie wynagradza mi wszystkie udrêki i przeciwnoœci zwi¹zane z Dzie³em Niebios, bo
poprzez to wszystko stokroæ wiêcej otrzyma³am i ju¿ wype³ni³am pod wzglêdem pisemnym
wolê Pana naszego czyli wype³ni³ siê plan zbawienia wzglêdem duszy mej.
Jezus Chrystus dokona³ wielkiego Dzie³a Odkupienia na K r z y ¿ u, który sta³
siê narzêdziem Odkupienia rodzaju ludzkiego, tak¿e wszystko mieœci siê w Nim, bo w³aœnie
K r z y ¿ sta³ siê prawdziwym god³em naszego ¿ycia, dlatego te¿ dusza wybrana przez Boga
do ods³oniêcia tak niezwyk³ej tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ( czyli dusza ma ), której
nie da wyjaœniæ siê prawami natury musia³a byæ naznaczona w szczególny sposób Krzy¿em
i ¿ycie jej musia³o przebiegaæ drog¹ Krzy¿a Chrystusowego, bo innej drogi do Stwórcy
i Jego tajemnic nie ma i byæ nie mo¿e.
Z W transcendentalnej mi³oœci i wolnoœci Trójjedynego Boga w szczególny sposób
by³am namaszczona k r z y ¿ e m przez moj¹ krzywdê moraln¹ z 9. 10. 1985 r. zwi¹zan¹
z bezprawnym nie nadaniem mi stopnia doktora, tak¿e ten b³ogos³awiony znak sta³ siê
wyrazem b³ogos³awieñstwa Wszechmog¹cego na spe³nienie powierzonej mi misji czyli Bo¿ym
zasiewem na prowadzenie tak trudnego Dzie³a Jego, które dokonuje siê przy mi³osnym
akompaniamencie cierpieñ, ofiar i modlitw. Tê najboleœniejsz¹ próbê ¿ycia mego przetrwa³am
dziêki Panu naszemu, który pozwoli³ duszy mej wejœæ w niezwykle wstrz¹saj¹c¹ tajemnicê
mêki i œmierci Swej, w której ona prze¿ywa³a i widzia³a z dramatyczn¹ bolesn¹ wyrazistoœci¹
niewys³owione cierpienia Jego, kiedy On by³ obra¿any, opluwany, katowany a¿ do zabicia
w³¹cznie. Skoro zbawienie nasze dokona³o siê poprzez Paschê mêki, œmierci i zmartwychwstania
Pana naszego Jezusa Chrystusa, to i duchowe Dzie³o Jego, które prowadzê w Nim równie¿
dokonuje siê poprzez Niego, aby w radoœci wielkanocnego poranka dusza ma mog³a zas³u¿yæ
sobie na wiekuiste zbawienie w Ukochanym.
Mistrz Niebieski nigdy nie czyni niczego bez powodu i s³usznoœci, i ¡ wszystkie
rzeczy porusza wed³ug ich w³aœciwego sposobu ¢ ( Œwiêty Tomas z Akwinu ), dlatego te¿
coraz bardziej utwierdza mnie w rzeczach niebieskich, tak¿e wytrwale i cierpliwie wykonujê
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Niebieskiego wysz³am poza siebie sam¹, tak¿e otworzona na dzia³anie Ducha Œwiêtego
i w pe³nej jednoœci z Trójc¹ Œwiêt¹ za wstawiennictwem Jutrzenki Zarannej Maryi idê
przez mêkê i krzy¿ ( £k 24, 26 ), aby w ¿yciu przysz³ym dusza ma wesz³a do wiekuistej
chwa³y Królestwa Niebieskiego.
To wielkie szczêœcie obcowaæ z Trójjedynym Bogiem w g³êbi duszy, gdzie nie
dochodz¹ obrazy materialne i panuje niezm¹cony spokój oraz g³êbokie milczenie, i nie
przedostaj¹ siê te¿ stworzenia, i gdzie dusza zostaje podniesiona do rzeczy ponad materialne,
do zjednoczenia w Bogu (Jan od Anio³ów). Z woli Bo¿ej jednoczê siê z Bogiem i w Nim
wkorzeniam siê w ¿ycie Jego, aby w Jego Duchu wejœæ w zmartwychwstanie, i mieæ
pokój i mi³oœæ wieczn¹, dlatego te¿ Nauczyciel Niebieski naucza córkê Sw¹ i tchn¹³
w ni¹ Ducha Mi³oœci Swej, tej mi³oœci, która przesz³a przez próbê K r z y ¿ a, tak¿e
poprzez duszê m¹ ukazuje moc Sw¹. Bóg ¯ywy w Trójcy Jedyny coraz bardziej ods³ania
siê mi, tak¿e nieprzerwanie reagujê na nadprzyrodzone impulsy Jego id¹c œwiêtymi œladami
Jego i niczym nie przejmuj¹c siê, bo wszystko to, co ziemskie jest nietrwa³e, przemijaj¹ce,
a w Bogu wszystko jest zrównowa¿one i wieczne, dlatego te¿ muszê przyzwyczajaæ
siê do tego, ¿e “ kogo mi³uje Bóg, tego karze ” ( Hbr 12, 6 ).
Kap³an Niebieski da³ mi moc Sw¹, abym zrealizowa³a duchowe Dzie³o Jego, dlatego
te¿ walczê w Imiê Jego, bo z góry wiem, ¿e i tak wszystko stanie siê zgodnie z wol¹
Jego, bo On jedyny jest zmartwychwstaniem i ¿yciem ( J 11, 25 ). W moim odwiecznym
powo³aniu przenikniêta Bóstwem Ukochanego zrobi³am wszystko to, co jest w mocy mej,
a resztê dokona ju¿ Pan nasz, który ma pieczê nad wszystkim, i On najlepiej wie, co jest
najlepsze dla Dzie³a Jego. Ca³e moje odwieczne powo³anie powstawa³o w cierpieniu,
pokorze i ciszy, aby mog³o ono wyjœæ na obecn¹ Sodomê i Gomorê, która ju¿ jest
przygotowana na tak wielkie duchowe Dzie³o Pana naszego.
W fizycznych, jak i w duchowych bólach uparcie realizujê odwieczne powo³anie
swe, które jest niezawodn¹ odtrutk¹ i olbrzymim l e k a r s t w e m na antypolskie
i antynarodowe dzia³ania decydentów z³a, którzy w zawrotnym tempie buduj¹ cywilizacjê
œmierci. Umar³am dla œwiata, ale moja duchowa misja skierowana jest w³aœnie do tego nad
wyraz oziêb³ego, bluŸnierczego, niewdziêcznego, œwiêtokradzkiego i bezbo¿nego œwiata,
tak¿e cia³em jestem na ziemi, a duchem w Niebie, i duch mój w Duchu Bo¿ym rozumie
te niepojêtoœci Wszechw³adnego, które pochodz¹ z nie z tego œwiata. Pe³na ufnoœci
w mi³osierdzie Bo¿e z wielk¹ wiar¹ i ¿arliwoœci¹ urzeczywistniam Plan Ojca Przedwiecznego
przez Ducha Œwiêtego w Jezusie Chrystusie, tak¿e w ciemnej nocy wiary czuwam i adorujê
krzy¿, i idê z Jezusem przez lata ¿ycia Jego i jednoczê siê z Nim, aby prze¿yæ po
chrzeœcijañsku spotkanie z Nim. Zawsze bêdê broni³a pos³annictwa swego, w którym mam
zachowaæ siê przed podstêpnymi knowaniami wrogów, tak jak Jezus przed Herodem, który
chcia³ zg³adziæ Chrystusa ( Mt 2, 13 ) i pokrzy¿owaæ odwieczne Plany Bo¿e.
W swoim doczesnym pielgrzymowaniu z woli Najœwiêtszego cierpieniami by³am
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duszy mej zatopiæ siê w mi³oœci Ukochanego, dlatego te¿ rozœwiecona œwiat³em Jego
nieustannie pod¹¿a ona do bezdennej, mi³osnej g³êbiny Jego, która znajduje siê w Majestacie
Jego. Dusza ma pragnie jedynie tylko towarzystwa Boskiego Oblubieñca, który mistycznymi
strza³ami Swymi mi³oœnie zrani³ j¹, tak¿e ona nieustannie wo³a do Niego, aby On wypala³
w niej wszystkie niedoskona³oœci, które pozwoli³yby jej w idealnej czystoœci przeobraziæ
siê w Niego.
W moim odwiecznym powo³aniu s¹ rzeczy bardzo trudne i niemo¿liwe do przekazania
bez pomocy Trójcy Œwiêtej i Niepokalanej i wiem, ¿e dusza ma musia³a osi¹gn¹æ odpowiedni
poziom duchowy, aby wejœæ w tajemnice Bo¿e odwiecznie jej przeznaczone. W Dziele Pana
naszego urealniam, aktualizujê i uobecniam nieustann¹ prawdê Jego, któr¹ czyniê w mi³oœci,
dziêki wstawiennictwu Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki M a r y i, tak¿e zdajê sobie sprawê z tego,
¿e w tak wielkiej nadprzyrodzonej misji nale¿y byæ œciœle skoncentrowanym wokó³ Krzy¿a
i zmartwychwsta³ego Chrystusa, centralnych tajemnic naszej wiary.
Na mojej drodze krzy¿owej coraz bardziej zaczynam zatapiaæ siê w mêce i œmierci
Ukrzy¿owanego prosz¹c Go, aby da³ mi mocy Swej do wytrwania w Nim oraz, ¿ebym
zawsze mia³a dobr¹ pamiêæ do koñca swoich ziemskich dni, bo przecie¿, aby pisaæ w Nim,
to wymagana jest dobra pamiêæ i zdrowy umys³, bo przecie¿ w podesz³ym wieku wielu
ludzi cierpi na demencjê, natomiast je¿eli chodzi o moich rodziców, którzy zmarli
z powodu nowotworu czwartego stopnia oraz bli¿szych czy dalszych kuzynów, to oni wszyscy
mieli bardzo dobr¹ pamiêæ i to do koñca swoich dni.
Poprzez K r z y ¿ dokona³o siê zbawienie i poprzez Krzy¿ dokona³o siê ods³oniêcie
tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, bo Krzy¿ to klucz do wszystkich tajemnic Bo¿ych, gdzie
dusza moja z woli Bo¿ej odtwarza³a w sobie obraz Boskiego Mistrza, który obdarza j¹
Chwa³¹ Sw¹. Ods³oniêcie tej Boskiej tajemnicy mog³o powstaæ tylko przez dar Boga, bo
wszystkie dary s¹ darami Boga i tajemnica ta mieœci siê w ramach struktury teologicznej,
teologii mistycznej czyli posi¹œæ j¹, to byæ przenikniêtym Bóstwem Chrystusa i poznaæ
zmartwychwsta³ego Zbawiciela, i dziêki Chrystusowi poznaæ Boga.
Boski Odkupiciel, któremu zawierzy³am we wszystkim prowadzi mnie poprzez wiarê,
pokorê i pos³uszeñstwo do Siebie przemawiaj¹c ustami moimi, a w³aœciwie pisanym s³owem
mym, które piszê w Nim, tak¿e Umi³owany oœwieca mnie wewnêtrznie i nape³nia wszystkim
we wszystko (Ef 1, 23), abym poprzez pryzmat œwiata nadprzyrodzonego przekaza³a œwiatu
ca³¹ swoj¹ nadprzyrodzon¹ misjê wraz z najtrudniejsz¹ tajemnic¹ Jego, która zwana jest
tajemnic¹ Trójk¹ta Bermudzkiego. Ods³oniêcie tej Boskiej 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 jest mo¿liwe, dziêki Odkupieniu rodzaju ludzkiego krwi¹ Chrystusow¹,
tak¿e ca³a moja droga mistyczna odbywa siê, dziêki cnocie boleœci w sprawiedliwoœci,
wolnoœci i pokoju Mistrza Niebieskiego, który prowadzi dusz¹ m¹ na wiekuiste gody
w Sobie, tak¿e przez uczestnictwo dusza ma staje siê Bogiem, aby w stanie agonalnym
byæ œwiadkiem nadprzyrodzonej rzeczywistoœci.
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dostosowywali j¹ do miary swej, do ograniczonego umys³u swego tworz¹c w³asne s¹dy,
b³¹dz¹c i podaj¹c nieudolne interpretacje oraz zniekszta³caj¹c odwieczne prawdy, a przecie¿
wiadomo, ¿e têpota ludzka jest niezdolna siêgn¹æ do takiej wysokoœci, aby rozwi¹zaæ tê
nadprzyrodzon¹ tajemnicê Bo¿¹. Wch³on¹æ umys³em Stwórcy tê omawian¹ tajemnicê, to
znaczy trzeba zapomnieæ, ¿e jest to cokolwiek godnego podziwu, bo wówczas mo¿na wejœæ
na fa³szyw¹ i wymuszon¹ pokorê, i w drodze tej trzeba iœæ przez autentyczn¹ pokorê,
która przedstawia nam niezaprzeczaln¹ prawdê Bo¿¹ ( Thomas Merton ). Poprzez K r e w
Jezusa Chrystusa dokona³o siê ods³oniêcie odwiecznej tajemnicy Bo¿ej Trójk¹ta Bermudzkiego,
i ¿adna dusza pe³na b³êdów i grzechów nie mog³aby wejœæ w obrêb Bo¿y poznania
tajemnic Bo¿ych, ¿eby nie ³aska Bo¿a.
Poznaæ i ods³oniæ œwiatu tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego, zwyciê¿yæ tak wielki Plan
Bo¿y mo¿na jedynie w znaku K r z y ¿ a, tak¿e dusza ma jako wybrana do tego celu
musia³a byæ gotowa z pomoc¹ zastêpu Bo¿ego do walki za Koœció³ katolicki, a poza tym
trzeba by³o wejœæ w Bogu w wymiar ponadczasowy, wieczny, historyczny, ale oczywiœcie
najpierw trzeba by³o wszystko rozpatrywaæ w wymiarze doczesnym za pomoc¹ jêzyka
symbolów, który jest trudny do rozszyfrowania. Ponadto posi¹œæ w Bogu tê tajemnicê, to
nie tylko dotrzymaæ towarzystwa i staæ u Boku Chrystusa przy ³amaniu chleba, ale tak¿e
byæ przy piciu kielicha goryczy oraz dobra znajomoœæ mistyki z podstawami teologii, tak¿e
w duchowych ksi¹¿kach swych jasno i logicznie przedstawi³am wiedzê o Bogu, ³aski Bo¿e
w powi¹zaniu z w³asnymi wiêkszymi prze¿yciami.
Idê drog¹ zbawienia w œwietle Maryi i czujê siê tak jakbym by³a poza œwiatem,
w Boskim œwietle, który na wskroœ przesi¹kniêty jest nieskoñczon¹ doskona³oœci¹, tak¿e
wszystkie moje cierpienia by³y przeogromnymi b³ogos³awieñstwami, bo one pomog³y mi
zg³êbiæ tajemnice Bo¿e, które prze¿ywam wspólnie z Chrystusem w wolnoœci Jego i od
samego pocz¹tku wejœcia w tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego wiedzia³am, ¿e mam potrzebn¹
moc by dzieliæ cierpienia tej drogi, która mieœci³a siê w Ranach Zbawiciela ( Iz 53, 4-5).
Moja ciernista i mi³osna droga œwiêtoœci urodzajna w najprzeró¿niejsze boleœci przebiega
w wiekuistym œwietle ¿ycia wiecznego, dlatego te¿ z woli Umi³owanego dusza moja tak
czêsto zanurza siê w mi³oœci Jego, która przebóstwia j¹ w Niego. Tak wielk¹ odwagê
i si³ê do kontynuowania tak przeogromnego nadprzyrodzonego zadania czerpiê od Pana naszego
Jezusa Chrystusa, który jest jedynym moim Przewodnikiem Duchowym i bez mi³oœci Jego
nikt nigdy nie ods³oni³by tajemnic Jego, które zawarte s¹ w Nim.
Ca³e moje odwieczne powo³anie dzieje siê wed³ug S³owa Bo¿ego ( £k 1, 38 ), i jak
ju¿ to wielokrotnie wczeœniej zaznacza³am w publikacjach swych, ¿e nie jest mo¿liwe, aby
rozum ludzki móg³ poj¹æ tak wielk¹ nadprzyrodzon¹ tajemnicê Bo¿¹ tajemniczych znikniêæ
bytów skoñczonych w nieskoñczonej Przestrzeni Bo¿ej, a poza tym nie mo¿e tutaj byæ
absolutnie ¿adnej mowy o poœrednictwie stworzeñ, bo wszelkie z³¹czenia ze stworzeniami
i s³uchania ich rad oddalaj¹ od celu, bo przecie¿ jest to sprawa jedynie Trójcy Œwiêtej
i za Ich przyczyn¹ za wstawiennictwem Gwiazdy Morza Maryi wszystko dokonuje siê wed³ug
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powo³ana do poznania tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, tak wielkiego dzie³a ascezy
mistycznej, abym mog³a w Chrystusie w pe³ni czasów ods³oniæ j¹ dla ca³ego œwiata, dlatego
te¿ od samego pocz¹tku wejœcia na drogê œwiêtoœci musia³am umrzeæ ca³kowicie dla w³asnej
natury, dla œwiata, dla rzeczy doczesnych i duchowych, i piæ z Jezusem Chrystusem kielich
goryczy (Mt 20, 29) oraz nieœæ swój krzy¿ ( J 12, 25 ), aby dusza moja mia³a zapewnione
¿ycie wieczne. Aby doznaæ ³aski zrozumienia tak nad wyraz wielkiej tajemnicy Trójk¹ta
Bermudzkiego, to trzeba niekiedy doznaæ jednoczeœnie ³aski poznania swojej wielkiej nêdzy
i niegodnoœci, jak to podaje Czcigodny S³uga Bo¿y Kardyna³ Stefan Wyszyñski, tak¿e
aby wydaæ duchowy owoc ods³oniêcia tej Boskiej tajemnicy, to trzeba byæ znakiem Boga
¯ywego - Jego ¿ycia, œmierci i zmartwychwstania przepojonym na wskroœ duchem Chrystusa
tj. mi³oœci¹, sprawiedliwoœci¹ i pokojem, aby móc d¹¿yæ do nieskoñczonych wartoœci œwiata
wiecznego.
Je¿eli opiera³abym siê na rozumie, to nigdy bym nie wesz³a na prawid³ow¹ drogê
ods³oniêcia tajmnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, bo w tak wielkiej sprawie nale¿y opieraæ siê
tylko i wy³¹cznie na w i e r z e, dlatego te¿ idê za jedynym œwiat³em i wzorem Jezusem
Chrystusem w zupe³nym zaparciu siê siebie, tak co do zmys³ów, jak i co do ducha na sam
szczyt Góry Karmel, aby dusza moja spotka³a siê z Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem ( J 14, 6 ).
Pragnê zaznaczyæ, ¿e zawsze idê za heroicznym i mistycznym œwiat³em Bo¿ym odrzucaj¹c
wszelkie wizje, objawienia, s³yszalne g³osy czy ekstazy na rzecz wiary w ciemnoœci, aby
z woli Bo¿ej w idealnej karmelitañskiej doskona³oœci za pomoc¹ Niepokalanej, która stoi
ponad proroctwem, ponad konfliktem, ponad wszystkim posi¹œæ tajemnice odwiecznie
przeznaczone na duszê m¹ (Thomas Merton). Nauczyciel Niebieski w tajemniczy, duchowy
sposób obcuje z dusz¹ m¹ i przekazuje mi tajemnice Swe, które przerastaj¹ rzeczywistoœæ
naturaln¹, i które mo¿na osi¹gn¹æ w czystej mi³oœci przebóstwionym umys³em Jego.
Bóg zst¹pi³ z Nieba i w drodze przeistoczenia poprzez W c i e l e n i e sta³ siê
cz³owiekiem, i jak pisze Œwiêty Tomasz z Akwinu: ¡ tajemnica Wcielenia w najwy¿szym
stopniu przekracza nasz rozum, trudno bowiem wyobraziæ sobie, ¿eby Bóg móg³ zrobiæ coœ
bardziej cudownego ni¿ to, ¿e prawdziwy Bóg, Syn Bo¿y sta³ siê prawdziwym cz³owiekiem ¢,
i by³a to tajemnica od dawnych wieków ukryta, tak jak tajemnica T r ó j k ¹ t a
B e r m u d z k i e g o, ale przysz³y czasy na ujawnienie tajemnicy Wcielenia, a obecnie
nadesz³y czasy na ods³oniêcie tajemnicy, gdzie byty skoñczone gin¹ w tajemnych miejscach
na œwiecie. Pragnê jeszcze raz zaznaczyæ, ¿e poznaæ w Bogu tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego,
to znaczy wzi¹æ od Chrystusa stygmaty Jego Krzy¿a, a ponadto nie mo¿e tutaj byæ mowy
o ludzkim spe³nianiu ¿yczeñ, ale musi byæ zachowane pos³uszeñstwo wobec poleceñ
Bo¿ych, aby móc tê tajemnicê Bo¿¹ zobaczyæ w Chrystusie, tak¿e tutaj nie mo¿na polegaæ
ani na sobie, ani na innych ludziach, lecz jedynie na Bogu, nie mo¿na te¿ mieæ ¿adnych
ziemskich pragnieñ, dlatego te¿ dusza wybrana do tego celu musia³a byæ silna w wierze, aby
nie ulec przeciwnoœciom ¿ycia, aby móc zwyciê¿yæ z³oœæ œwiata, bo wszelka krótkotrwa³a
m¹droœæ tego œwiata jest g³upstwem u Boga (1 Kor 3, 18). Boski Oblubieniec poprzez moje
¿ycie da³ wiele œwiadectw z punktu widzenia naukowego i nadprzyrodzonego, aby Dzie³o
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¿ycia swego prowadzê œwiadomie i zawsze odpowiadam Bogu na ka¿de wezwanie Jego,
aby umo¿liwi³ wcielenie Swe w ¿yciu mym.
Na swojej przemijaj¹cej, mi³osnej i ciernistej drodze œwiêtoœci jestem wierna
mi³osnym natchnieniom Ducha Œwiêtego, dlatego te¿ w swoich duchowych ksi¹¿kach
przedstawi³am sprawy Ostatecznej Prawdy, która jest wiekuist¹ œwiat³oœci¹ ca³ego
Wszechœwiata. Poprzez tak bolesne doœwiadczenia, upokorzenia, choroby i najprzeró¿niejsze
ziemskie uœciski za spraw¹ pod³oœci ludzkiej, które nieustannie przybijaj¹ mnie do Krzy¿a
Pana naszego, z woli Jego otrzyma³am dar cierpienia, tak¿e nieustannie przebywam
w krainie cierpieñ, w której bolesne ¿¹d³o cierpieñ przekszta³cone jest w niebiañsk¹
s³odycz. Za wstawiennictwem Najœwiêtszej Maryi Panny idê za Jej ukochanym Synem Jezusem
Chrystusem, dziêki któremu spróbowa³am niewielki r¹bek goryczy boleœci Jego, tak¿e
wchodz¹c na zbawcz¹ drogê Jego ju¿ dawno wiedzia³am, ¿e bêdê cierpia³a w Ukrzy¿owanym
i bêdê te¿ przeœladowana tak jak On, który przecie¿ rzek³: “ Bêdziecie w nienawiœci
u wszystkich z powodu mego imienia ” (Mt 10, 22) tym bardziej, ¿e prowadzê tak wielk¹
nadprzyrodzon¹ misjê, która skierowana jest do ca³ego œwiata i wszystkich nastêpnych pokoleñ.
W Duchu Œwiêtym otrzymujê swoj¹ pe³niê, która odwiecznie by³a zamierzona
przez Boga i poprzez misterium zmartwychwsta³ego Chrystusa i naszego zmartwychwstania
w Chrystusie d¹¿ê do upragnionego celu w Chrystusie. ¯yjê ¿yciem zmartwychwsta³ego
Chrystusa, którego zmartwychwstanie przed³u¿a siê w nas poprzez Wielk¹ Noc; i czekam
na drug¹ paruzjê, na powtórne przyjœcie Pana, kiedy “ przyjdzie s¹dziæ ¿ywych i umar³ych ”
( Pismo Œwiête, W. Œwierzawski ). Spotykam siê z Chrystusem w Eucharystii, który obdarza
mnie ukrzy¿owan¹ mi³oœci¹ i jednoczy mnie w Sobie, abym mog³a skosztowaæ ju¿ tu na
tej ziemi przedsmak Nieba oraz, aby duchowa misja ma by³a napojem duchowym dla ca³ej
wspó³czesnej ludzkoœci, jak i potomnych, aby owce Jego zawsze na mi³oœæ ukrzy¿owan¹
odpowiada³y m i ³ o œ c i ¹ K r z y ¿ a. Poprzez dary Ducha Œwiêtego dusza moja dosyæ
czêsto znajduje siê w Troistoœci Bo¿ej i 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
bardziej kosztuje i wch³ania ona 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 te nadprzyrodzonoœci Jego. Dusza ma jeszcze jest niedoskona³a, ale stanowi
zwart¹ ca³oœæ w Panu naszym, który œwiat³oœci¹ Sw¹ rozprasza jej ciemnoœci zniewolonego
œwiata, który za nic ma okrutne brzmiê wojny czy te¿ bóle bliŸnich, które s¹ nie do
zniesienia, bo przecie¿ sodomici nigdy nie wtapiaj¹ siê w problemy i cierpienia niewinnych
ludzi, bo dla nich najwa¿niejsza sprawa to przemoc i nêkanie narodów w imiê spaczonych praw.
W tej przemijaj¹cej doczesnoœci dusza ma, która podczas snu otrzyma³a dar opuszczania
w Bogu czasoprzestrzeni trwa w Synu i Ojcu Przedwiecznym poprzez Ducha Œwiêtego,
tak¿e w mi³oœci Trójjedynego Boga nie ma ona lêku, bo jeœli mia³aby jakiekolwiek lêki
tzn., ¿e jeszcze nie wydoskonali³a siê ona w mi³oœci Ukochanego (1 J 4, 18), który jest
jedyn¹ œwiat³oœci¹ w ca³ym Wszechœwiecie ( 1 J 1, 5 ). Jako córka Boskiego Mistrza nie
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duszê m¹ i wprowadza j¹ w Misterium Krzy¿a, w którym znajduj¹ siê niepojêtoœci prawd
nadprzyrodzonej rzeczywistoœci. Najprzeró¿niejszej maœci ch³ostania pod postaci¹ chorób,
trudnoœci i niepowodzeñ upodobniaj¹ mnie do Ukrzy¿owanego, który uni¿y³ siê a¿ do samej
œmierci krzy¿owej (Flp 2, 8), tak¿e z pokor¹, cichoœci¹ i cierpliwoœci¹ dŸwigam swój krzy¿
dla Ukochanego, który ma s³owa ¿ycia wiecznego ( J 6, 68 ).
Zbawiciel poprzez Swój Krzy¿, zwiastowanie, wniebowst¹pienie Swe oraz przez
ustanowienie Najœwiêtszego Sakramentu nieustannie wybawia duszê m¹ z side³ szatañskich,
z ducha nieczystoœci i œmierci, od grzechu ka¿dego (Litania do Najœwiêtszego Imienia Jezus),
aby mog³a ona przebywaæ jedynie w œwiat³oœci wiecznego œwiat³a, które jest œwiat³em
Chwa³y Jego. Jako córka Boga ukocha³am prawdê Bo¿¹ tzn. ukocha³am ukrzy¿owanego
Jezusa Chrystusa i prze¿ywam oraz odbieram wszystkie boleœci Jego zwi¹zane z upad³ym
œwiatem, gdzie zatrute owce prowadz¹ walkê z cz³owieczeñstwem, godnoœci¹ i prawd¹.
W tych przemijaj¹cych fizycznych bólach, przeciwnoœciach i najprzeró¿niejszych udrêkach
i osch³oœciach Boski Oblubieniec otacza mnie niebiañsk¹ czu³oœci¹ i wsparciem Swym,
tak¿e umocniona w Nim z pe³nym oddaniem pracujê dla Niego Samego i Koœcio³a Jego,
co w przysz³ym ¿yciu pozwoli duszy mej wejœæ w œwiêtoœci w Bramy Nieba, aby wiecznie
mi³owaæ Pana naszego w OjczyŸnie Jego.
K C i s z a na nadprzyrodzon¹ misjê m¹ od duchownych dostojników katolickiego
Koœcio³a mia³a nad wyraz zbawienn¹ moc jedynie do momentu, gdy pisa³am duchowe
ksi¹¿ki, bo ona w spokoju pozwoli³a dokoñczyæ mi Dzie³o Bo¿e, ale w obecnej dobie
czasów to ignorowanie odwiecznego powo³ania mego sta³o siê ju¿ takie nie tylko nieludzkie,
ale nawet niekatolickie, co jest wyraŸnym sygna³em, ¿e Koœció³ ma bardzo niedojrza³ych,
niedouczonych i nieuduchowionych duchownych synów, którzy w pe³ni czasów bêd¹ musieli
przyznaæ siê do pora¿ki swej. W Dziele Bo¿ym zaufa³am jedynie Boskiemu Oblubieñcowi,
który nigdy nikogo nie zawiód³ i nie zawiedzie, je¿eli dusze w ca³ej pe³ni oddadz¹ siê Mu.
Za wstawiennictwem Niepokalanej w Bogu wype³ni³am w ca³ej pe³ni duchowe Dzie³o
Pana naszego, który obieca³ mi z w y c i ê s t w o, tak¿e nie mam sobie nic do
zarzucenia i jestem spokojna o koñcowy werdykt od Ojca Œwiêtego i to na pewno nie od
Papie¿a Franciszka, który zapadnie wiele lat po œmierci mej po wnikliwym przebadaniu
misji mej przez Kongregacjê Nauki Wiary na chwa³ê wiekuistych Niebios.
Ta b e z d u s z n a c i s z a na duchowe Dzie³o Bo¿e, które odwiecznie by³o
przeznaczone na duszê m¹ przyczyni³a siê do tego, ¿e w tajemnicy paschalnej œmierci
i zmartwychwstania Boskiego Odkupiciela podjê³am decyzjê o nag³oœnieniu misji mej, bo
innego sposobu nie ma, aby ona trafi³a do wszystkich grzesznych owiec Boga nie tylko
tych, które pracuj¹ na szkodê cz³owieka nie broni¹c godnoœci ludzkiej, prawd naturalnych,
ani te¿ Bo¿ych, ale równie¿ do tych cierpi¹cych, jak i odwa¿nych, które w cierpliwoœci
ufni w moc Ducha Œwiêtego pod¹¿aj¹ za Panem naszym, aby otrzymaæ w Nim wiekuiste
zbawienie. Przy moich tak licznych i uci¹¿liwych chorobach, które oczywiœcie nie s¹
zaraŸliwe w ka¿dej chwili mogê zasn¹æ w Panu naszym i id¹c spaæ nie wiem ? czy bêdzie
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wewnêtrznej wiedzy mej, i nie zni¿ê siê te¿ do bezsensownych rad i jakichkolwiek
oœwiadczeñ, gdyby oczywiœcie takie przysz³y. W mojej nadprzyrodzonej misji do koñca
nie ust¹piê a¿ bêdzie otworzony jej przewód badawczy, bo tego wymaga ode mnie Pan
nasz Jezus Chrystus, który nakreœli³eœ ¿ycie me za przyczyn¹ Œ w i ê t e g o J a n a o d
K r z y ¿ a, który duchowoœæ m¹ ukszta³towa³ na podstawie dzie³ swych, tak¿e idê pewn¹
drog¹ duchow¹ bez ¿adnych zakrêtów, która prowadzi do portu zbawienia. Jako cierpi¹ca
córka Nieœmiertelnego ca³y czas przebywam w misterium Ukochanego wype³niaj¹c w Nim
wolê Jego i nikt nie zag³uszy sumienia mego, bo ¿yjê w mi³osnej mi³oœci Stwórcy, który
tak czêsto poch³ania duszê m¹ ogniem niebiañskiej radoœci Swej, tak¿e ¿yjê tylko Bogiem
i Nim jestem sterowana, dlatego te¿ za nic mam jakiekolwiek doradztwa ziemskie, które
przeciwstawne s¹ zamierzeniom Bo¿ym.
Wesz³am w gêstwinê kontemplacyjn¹ K r z y ¿ a i jak to piszê to boli mnie
jednoczeœnie krêgos³up, w¹troba, prawa rêka, bo przecie¿ mam zwiotczenie miêœni
stawowych g³ównie prawej rêki, to jeszcze niesamowicie kaszlê, bo mam astmê, a z tego
kaszlu boli mnie ca³a klatka piersiowa i trochê serce, a ponadto krew mi z nosa leci, bo
przy mojej nadciœnieniowej chorobie mam rozregulowane ciœnienie i muszê ju¿ braæ dwa
razy na dobê leki, abym nie dosta³a wylewu krwi do mózgu. Jakby tego ma³o by³o, to trzy
dni temu Ÿle obciê³am sobie du¿y poznokieæ u lewej nogi, który a¿ tyle dni mi narywa,
a poza tym bol¹ mnie oczy i opuszki palców u obu r¹k, bo mam od lat alergiê, tak¿e
jak widaæ mam ca³¹ filharmoniê bólow¹ w swoim ciele. Wszystkie cierpienia zarówno
fizyczne, jak i duchowe wzmacniaj¹ mnie w drodze krzy¿owej, na której kontemplujê
ukrzy¿owanego Chrystusa, który g³ównie w cierpieniu przekazywa³ duszy mej tajemnice Swe,
które mo¿na poj¹æ jedynie w Krzy¿u Jego w prawdziwej mi³oœci Jego, bo tylko prawdziwa
mi³oœæ rodzi poznanie ( 1 J 4, 7 - 8), a ca³e ¿ycie Jezusa Chrystusa jest œwiadectwem danej
tej prawdzie ( J 17, 4 - 6; 18, 37 ).
Udrêczona na kontemplacyjnym K r z y ¿ u Pana naszego nabywam odwagi Jego
i dochodzê w Nim do poznania prawd Jego, które odwiecznie by³y przeznaczone na duszê
m¹, tak¿e m¹droœci¹ Jego poprzez moj¹ stronê internetow¹ oraz umieszczanie moich
komentarzy na Twitterze “ uderzam ” w ca³y zniewolony œwiat, który z nad wyraz wielk¹
zaciek³oœci¹ próbuje narzuciæ lewicowo - liberalny re¿im, abyœmy tylko nie ¿yli w wolnoœci
i mi³oœci Ukochanego. Od samego pocz¹tku wejœcia na umi³owan¹ Górê Doskona³oœci
przyjê³am ochoczo ¿yciow¹ misjê sw¹, aby móc w prawdzie, mi³oœci i pokoju Pana naszego
przemówiæ 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.
Z pomoc¹ Opatrznoœci Bo¿ej ca³y czas urzeczywistniam odwieczny Plan Niebios,
aby ruszyæ sumieniami najwy¿szej klasy teologów z ramienia Kongregacji Nauki Wiary,
którzy w pe³ni czasów na wniosek Papie¿a Franciszka @Pontifex_pl lub te¿ nastêpcy jego
maj¹ bardzo wnikliwie przestudiowaæ ca³e duchowe Dzie³o Niebios, które pomo¿e wielu
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Niebieskiego ¿yæ jedynie Œwiêt¹ Ewangeli¹ Jego, co ju¿ jest niewielkim zadatkiem ¿ycia
wiecznego. Na duchowej drodze mej nic nie zatrzymuje mnie i nie wi¹¿e z tym przemijaj¹cym
œwiatem, który ceni przemijaj¹ce grzesznoœci, ale poprzez realizacjê duchowej misji mej
obejmujê ca³y zniewolny œwiat zawsze modl¹c siê i pracuj¹c dla niego, aby ul¿yæ w mêce
Panu naszemu, który tak bardzo cierpi w dzieciach Swych, tak¿e nigdy nie ustanê a¿ do
samej œmierci swej, aby móc wykonaæ w Boskiej ³askawoœci Jego odwieczny testament Jego
w stosunku do duszy mej.
K Ka¿dego dnia w niezmierzonych m¹droœciach i potêgach S³owa Przedwiecznego
dojrzewa owoc Dzie³a Jego, które w duchowej jednoœci prowadzê razem z Nim, tak¿e
wszystko odbywa siê pod znakiem œwiêtoœci, w które wkomponowane s¹ przecudowne znaki
czasu, które daj¹ prawdziwe i skuteczne œwiadectwo nadprzyrodzonej misji mej. K a p ³ a n
N i e b i e s k i nieustannie przenika duszê m¹ Sob¹ jednoczeœnie daj¹c jej znaæ o Sobie
poprzez tak liczne znaki czasu, które oœwiecaj¹ jej drogê duchow¹, aby w pe³ni blasku
Jego moc¹ Jego mog³a ona uderzyæ w ca³y relatywizm moralnym, który prowadzi dusze
do wiecznego potêpienia.
Oblubieñca Niebieskiego odnalaz³am w Krzy¿u, od którego nieprzerwanie czerpiê
œwiat³o i si³ê do przezwyciê¿ania prób i trudnoœci, aby móc w pe³nej jednoœci z Ojcem,
Synem i Duchem Œwiêtym kontemplowaæ tajemnice Bo¿e, które zawarte s¹ w K r z y ¿ u,
poprzez który uczymy siê ¿yæ w pokorze, pokoju i komunii oraz przebaczeniu ( Œwiêty
Jan Pawe³ II-gi ). Jestem wierna odwiecznemu powo³aniu swemu i w znaku Chrystusowego
Krzy¿a przedstawi³am jak najdoskonalej i najczytelniej, jak tylko potrafi³am Dzie³o Niebios,
które zawsze pisa³am ca³ym sercem, jak i dusz¹ sw¹ na Chwa³ê Pana naszego, który nie
tylko cierpi, ale i te¿ odpoczywa w samej twierdzy duszy mej. Je¿eli podczas pisania wracam
do grzesznej doczesnoœci, to wówczas w sposób szczególny odbieram mêkê Odkupiciela
i mimo, ¿e dusza ma przepe³niona jest niesamowit¹ gorycz¹ tych przeokropnych grzechów,
to jednak cierpi¹c kona ona z têsknoty za Ukochanym i jednoczeœnie przeprasza Go
za wszystkie grzechy œwiata, które tak bardzo rani¹ Go i prosi Go o mi³osierdzie Jego.
Na z a k o ñ c z e n i e p o d s u m u j ê, ¿e w œwietle zmartwychwsta³ego Chrystusa
w œwietlistej m¹droœci Jego wszystko odczytujê w Nim, i duchowymi ksi¹¿kami, listami,
publikacjami i komentarzami napisanymi w Bogu pobudzam do dzia³ania duchowieñstwo,
aby móg³ rozpocz¹æ siê proces badawczy nadprzyrodzonej misji mej, która nale¿y
ca³kowicie do Pana naszego, w którym jako jedynym odnajdujemy prawdziwy sens ¿ycia.
Przebywaj¹c w misterium Zbawiciela w duchowych ksi¹¿kach poda³am najwa¿niejsze fakty
z ¿ycia mego za czasów komuny, postkomuny i obecnego lewicowo-liberalnego totalitaryzmu,
gdzie zawsze prominenci z³a z absurdaln¹ przemoc¹ nêkaj¹, dyskryminuj¹, a nawet zabijaj¹
owce Bo¿e nie daj¹ce siê zniewoliæ przez ich pe³ne nienawiœci zaœlepione ideologie, które
przecie¿ nie szanuj¹ ¿ycia od poczêcia a¿ do naturalnej œmierci, za nic maj¹ te¿ godnoœæ
ludzk¹, a poza tym odrzuceni s¹ najubo¿si, g³odni, spragnieni, skrzywdzeni, upoœledzeni
oraz oddane dzieci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela Flak

