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 Asceza mistyczna ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego

Odwieczne    znikanie    bytów    skoñczonych    w    tajemnych   miejscach   na   œwiecie,
g³ównie  w  obszarze  Trójk¹ta  Bermudzkiego  zosta³o  stworzone  w  Chrystusie  (Kol 1, 16-17) 
i   w   Nim   przybiera  kszta³t,  i  zosta³am  powo³ana  do  istnienia  i  wezwana,  abym  wzrasta³a 
w   Jezusie   Chrystusie   i   przekaza³a  w  Nim  tê  niepojêt¹  tajemnicê  Jego.  Na  mojej  drodze 
œwiêtoœci,  która w pierwszym etapie zmierza³a do ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego 
najpierw  w  ma³ej  czêœci  wszystko  poznawa³am  za  pomoc¹ przyrodzonego sposobu poznania 
przez  formy  zmys³owe  i  wszystko  to,  co jest mo¿liwe do osi¹gniêcia w tym ¿yciu, ale w ca³ej 
pe³ni  tê  tajemnicê  Bo¿¹  mo¿na  poznaæ  w  sposób  jedynie  duchowy  bez  form  zmys³owych.
Jako  byt  stworzony  wyposa¿ony  w  materiê,  podlegaj¹cy  czasowi jestem zmienna, skoñczona 
i  niedoskona³a,  i  z  woli  Bo¿ej  wchodzi³am  w  tê  omawian¹  tajemnicê  Bo¿¹,  która  jest  mi
odwiecznie  przeznaczona,  i  która  wci¹¿  tkwi  i  bêdzie  tkwi³a  na  powierzchni  pozaczasowej 
rzeczywistoœci,  i  która  odwiecznie  by³a  mi  przeznaczona,  o  czym mówi¹ znaki czasu, które
udokumentowa³am  w  Dziele  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego
i  trochê  w  nastêpnych  moich  duchowych  ksi¹¿kach,  a jest ich wiêcej jak 3 000 (trzy tysi¹ce),
i  nale¿y  z  nimi  skrupulatnie  siê  zaznajomiæ, a wówczas nie bêdzie jakichkolwiek niejasnoœci.
Do  grzeszników  trzeba  dotrzeæ  przede  wszystkim  znakami  czasów,  poprzez  które sk³adam 
przekonywuj¹ce   œwiadectwo   nadprzyrodzonej   misji   mej,   która   jest  dzie³em  ³aski  Bo¿ej, 
która  przecie¿  pracuje  ze  mn¹  (1 Kor 15, 10).

Byæ  godnym  wch³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,   to   trzeba  byæ  czystym
we  wszystkim  nie  mog¹c  iœæ  na  ¿adne  kompromisy  ze  zniewolonym  œwiatem, bo tajemnica 
ta   zwi¹zana   jest   ze   œwiêtoœci¹,   a   przecie¿   Bóg   powo³a³   nas   wszystkich  do  œwiêtoœci 
(1 Tes 4, 7)   i   do   wolnoœci   w   Jezusie  Chrystusie  (1 Kor 7, 22;  Ga 5, 1),  a  ponadto  nale¿y 
s³u¿yæ  Bogu  z  przeogromn¹  wiar¹  i  czciæ  Go  ze  wzglêdu  na  to,  kim  jest  On,   a   nie   dla 
innych  celów  (Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a),   i   w   tej  wielkiej  sprawie  Bo¿ej  nie  mo¿na  iœæ  na 
³atwiznê,  bo  tutaj  nale¿y  wyobcowaæ  siê  z  przyrodzonych  spraw,  rzuciæ  wszystko  i zerwaæ 
ograniczone   kontakty,  a  ponadto  umartwiaæ  siê  i  ci¹gle  wracaæ  do  Boga  oraz  modliæ  siê, 
bo  postêp  duszy  w  doskona³oœci  idzie  wraz  z  postêpem  w  wierze.

Znikanie   bytów   skoñczonych   realnie  istnieje  w  czasie  przemijaj¹cego  œwiata  i  ma 
zwi¹zek  z  duchowym  œwiatem,  i  jest  to  byt  wystêpuj¹cy  zewnêtrznie i nale¿y do metafizyki 
bytu,   ale   nale¿y   tutaj   rozpatrywaæ   wszystkie   aspekty  -  metafizyczny  i  religijny,   to  jest 
teologiczny.   Za   wstawiennictwem   Najœwiêtszej   Maryi  Panny  w  Trójjedynym  Bogu  dusza 
ma   by³a  wprowadzana  w  nadprzyrodzone,  kontemplacyjne  poznanie  i  wlewan¹  mia³a  moc
Bosk¹  oraz  œwiat³o  Boskie,   aby   odwieczn¹   tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego  odwiecznie 
przeznaczon¹  dla  niej  pojmowa³a  rozumem  Samego  Boga.

Œmieræ niewinna Jezusa Chrystusa na Krzy¿u,  który  ofiarowa³  siê  za  ca³¹  ludzkoœæ 
jest   punktem   kulminacyjnym   ofiary   zapocz¹tkowanej  u  progu  ¿ycia  ludzkiego  Chrystusa, 
i  od  tej  kulminacji  zapocz¹tkowana  jest  tajemnica  Bo¿a  Trójk¹ta  Bermudzkiego.   Tak   jak 
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o f i a r a   na  Kalwarii  dokona³a  siê  w  ca³ej  pe³ni,  bo  przecie¿  œmieræ  Chrystusa  na Krzy¿u 
zawiera   w   sobie   wszystkie   elementy   ofiary  o  wartoœci  nieskoñczonej,   tak  i  dusza  moja 
musia³a  umrzeæ  sama  sobie,  aby  z  woli  Bo¿ej  w  sposób bezkrwawy, prawdziwie, doskonale 
i  widocznie  poj¹æ  w  Bogu  tê  tajemnicê, aby nastêpnie przekazaæ j¹ œwiatu, aby zadoœæuczyniæ 
za  grzechy  ludzkoœci.

Jestem   wspó³uczestniczk¹   synostwa   Bo¿ego    i    ca³e   moje   odwieczne   powo³anie 
przekaza³am  za  pomoc¹  s³ów  i  pojêæ,  gdzie  z  woli  Bo¿ej  wesz³am w tajemn¹ otch³añ Bo¿¹ 
tajemniczych  znikniêæ  bytów  skoñczonych,   i   to  co  wyrazi³am  jest  nieskoñczenie  wiêksze,
i  tego  nie  wyrazi siê ziemskim jêzykiem,  jedynie  poprzez  ³askê,  któr¹  zyskaliœmy na Chrzcie 
i  która  zosta³a  nam  uproszona  przez  Jezusa  Chrystusa,  Jego  œmierci¹ i zmartwychwstaniem. 
Przenikam  i  zg³êbiam  tajemnice  wiary,  które  s¹  nam dane przez Stwórcê i za poœrednictwem 
Ducha Œwiêtego,  który  jest z Boga  (1 Kor 2, 7; 10, 12) mia³am objawion¹ stopniowo tajemnicê 
Bo¿¹  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  która  w  przedziwny sposób zosta³a zawarta w Piœmie Œwiêtym, 
co  czym  dok³adnie  napisane  jest  w  Dziele  Bo¿ym.

Tajemnicze   znikanie   bytów   skoñczonych  w  œwiecie  nieskoñczonym  znajduje  siê
w  sferze  ciemnej  nocy  wiary  i  dzieje  siê  od  momentu,   kiedy   mrok   ogarn¹³   ca³¹  ziemiê
a¿  do  godziny  9 - tej  (Mt 27, 45),   a   w  tym  te¿  samym  czasie  zosta³y  odpuszczone  liczne 
grzechy  i  ³otr,  który  by³  po  prawicy  jeszcze  tego  samego  dnia  by³ w raju z Panem Jezusem 
(£k 23, 43),  tak¿e  wejœæ  w  posiadanie  tej  Boskiej  tajemnicy,  to  znaczy  znaæ  Chrystusa, jak 
On   zna   nas  (1 Kor 13, 12)   oraz   widzieæ   Tego,   który   widzi   odwieczne   znikanie  bytów 
skoñczonych  w  innym  œwiecie.  Tajemne  znikanie  bytów  zmiennych w przejœciowym œwiecie 
wystêpuje  realnie  w  jednoœci  nieskoñczonej  i  jest nierozerwalnie zwi¹zane z  Nieskoñczonym
Bytem,  to  jest  z  Bogiem,   i   w   tê   o t c h ³ a ñ    t a j e m n ¹   mo¿e    wejœæ   jedynie   dusza 
nieœmiertelna,  która  jest  niezniszczalna  co  do  gatunku,  i  nale¿y  do  istoty  cz³owieka razem 
z   materi¹,   i   razem  z  ni¹  jest  powodem  identycznoœci  gatunkowej  cz³owieka  (Mieczys³aw 
Gogacz).

Z  Podczas   mistycznych   nocy   dusza   moja   dosyæ   czêsto   opuszcza  w  Bogu  cia³o
i  w  wielkiej  nadziei  przebywa ona czasowo w niezg³êbionych tajemnicach wielowymiarowego 
œwiata,  tak¿e  kiedy  ona  wraca  do  krat  cielesnych,   to  te  przeskoki  nadzwyczaj  wykañczaj¹ 
j¹,  bo  przecie¿  s¹  to  przeskoki z upojnego Nieba do szarej, brudnej rzeczywistoœci doczesnego 
œwiata,  które  mo¿na  porównaæ  jedynie  do  piek³a,  a  w  najlepszym  wypadku do dna czyœæca,
gdzie  niezmiernie  cierpi¹  dusze  niezbawione,  ale  w  niewidzialnym œwiecie. Z tych upojnych, 
nocnych  lewitacji  dusza  ma  du¿¹  czêœæ  przekazuje  do  pamiêci  mej,   i  ten  niewielki  r¹bek 
niedostêpnych   i   niewidzialnych   tajemnic   Bo¿ych,    które   mo¿emy   odbieraæ   tylko   wiar¹ 
opart¹  na  rozumie  przekaza³am  na  polecenie  Zbawiciela  w  duchowych  ksi¹¿kach  swych.

¡  S³oñce  zaæmi³o  siê  i  zas³ona  przybytku  rozdar³a  siê  przez  œrodek ¢ ( £k  23,  45 ), 
i   wg.  Œw.  Mateusza:  ¡ A  oto  zas³ona  przybytku  rozdar³a  siê   na   dwoje   z   góry   na   dó³,
ziemia  zadr¿a³a  i  ska³y  zaczê³y  pêkaæ.   Groby  otworzy³y  siê  i  wiele  cia³  Œwiêtych,   którzy
umarli  powsta³o.  I  wyszed³szy  z  grobów  po  Jego  zmartwychwstaniu,  weszli  oni  do Miasta 
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Œwiêtego   i  ukazali  siê  wielu  ¢  ( Mt  27,  51 - 53 ).  Od  ¡ pêkniêcia   zas³ony   przybytku  ¢
datuje  siê   znikanie   bytów   skoñczonych   w   œwiecie  nieskoñczonym  na  znak  przeokropnej 
mêki  i  œmierci  Jezusa  Chrystusa,  kiedy  ludzkoœæ  targnê³a  siê  na  Byt  Nieskoñczony,  bo  na 
Samego   Boga   dopuszczaj¹c   siê   Bogobójstwa.    Wch³anianie   bytów   skoñczonych   mo¿na
widzieæ  sposobem  duchowym  i  pomimo,  ¿e  jestem  daleko  od  tego,  ale  id¹c  w  g³¹b duszy 
swej  dzieje  siê  to  tak,  jak  gdyby  w  obecnoœci  mojej.

Skoro   dusza   moja   zosta³a   wybrana  przez  Boga  do  poznania  i  przekazania  œwiatu
tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego,  to  musia³a  ona  wykazaæ  olbrzymi hart ducha, niez³omn¹ 
wiarê  w  pomoc Ró¿y  Duchowej  Maryi,  a  poza  tym  ca³a  jej  dzia³alnoœæ  musia³a  wyp³ywaæ 
jedynie  z  mi³oœci,   a  nie  ze  strachu.  Ta  wielka  tajemnica Królestwa Niebieskiego objawiona
by³a mi w Chrystusie wewn¹trz duszy mej, gdzie jest Królestwo Bo¿e,  i  gdzie mieszka Chrystus 
(Ef 3, 2-7),  i  za  przyczyn¹  Ducha  Œwiêtego  wesz³am  w za¿y³oœæ z Chrystusem i przenika³am
tê  tajemnicê  odwiecznie  mi  przeznaczon¹  (1 Kor 2, 10).   Poprzez   Dzie³o  ascezy  mistycznej 
ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  oddycham  atmosfer¹  tych  dni,  kiedy przesz³o 
2000 lat  temu  Jezus  Chrystus  odda³  ¿ycie  za  nas,  aby  nas  odkupiæ  i  zbawiæ;  i  poprzez  to 
Dzie³o  Bo¿e  prze¿ywam  liturgiê  obecnoœci Maryi, która jest moc¹ Zwyciêstwa, Matk¹ Prawdy 
i  ¯ycia,  i  która  nieustannie  uobecnia  Jezusa  Chrystusa  i  czuwa  nad  Dzie³em  Swym.

Najmi³osierniejszy  Jezus  Chrystus  11. 04. 1986 roku   obieca³   duszy   mej,  kiedy  ona
opuœci³a  w  Nim  czasoprzestrzeñ,  ¿e  ods³oni  jej tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego i dotrzyma³
obietnicy  Swej  objawiaj¹c  mi  tyle  z  tej  tajemnicy,  ile  uzna³ za s³uszne, dlatego te¿ unika³am
nadmiernego  jej  zg³êbiania,  bo przecie¿  mam zachowaæ  czystoœæ  serca  dziêki pos³uszeñstwu 
i   mi³oœci   braterskiej,   ofierze   z   samych   siebie  i   doskona³emu   poddaniu  siê  woli  Bo¿ej 
we  wszystkim (Thomas Merton).  Dusza  ma  tysi¹ce  razy  opuszcza³a  w  Bogu czasoprzestrzeñ
podczas  mistycznych  nocy,  a  tylko  jeden  raz  by³o  jej  s¹dzone  widzieæ  proces wch³aniania
bytów  skoñczonych  (statki, samoloty, ludzie)  z  Trójk¹ta  Bermudzkiego, które przemieszczane 
s¹  do  niewidzialnej,  niepojêtej  i  nieskoñczonej  przestrzeni,   a  by³o  25. 11. 1989 r.,  o  czym
dok³adnie  opisa³am  to  wszystko  w  Dziele  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy Trójk¹ta 
Bermudzkiego  w  ksiêdze  nr. 6  E,  tak¿e  nie  bêdê  tego  kopiowaæ,  bo  tak  nakazuje mi Duch 
Œwiêty   i   trzeba   siê   z   tym   d o k ³ a d n i e   z a z n a j o m i æ   tym   bardziej,  ¿e  dusza  ma 
by³a  w  Bogu  w  innym  uk³adzie  s³onecznym,  gdzie  jest  ¿ycie  czyli jak widaæ wyjawiam tyle
na  obecn¹  dobê  czasu,  co  mogê  w  Bogu  wyjawiæ,  co  i  tak  jest  to  ju¿  szokiem  dla  wielu
teologów.   Mimo,    ¿e    dusza    moja    widzia³a   w   Bogu   ca³y   proces   wch³aniania   bytów 
skoñczonych,  które  znajduj¹  siê  w  takiej  jakby  pró¿ni,  gdzie  na  sta³e s¹ zawieszone, ale nie 
wesz³a  ona  w  otch³añ  poch³oniêtych  tych   bytów,  i  jak  widaæ  ma  pozostaæ  jedyne to jedno 
mistyczne  doœwiadczenie.  Dawniej  by³am  pewna  jak  naukowo  p³ywa³am po oceanach œwiata
na  naukowych  amerykañskich  i  kanadyjskich  statkach   przep³ywaj¹c  nawet  parê  razy  przez
Trójk¹t  Bermudzki,  i  jak  mieszka³am  te¿  nad  samym  Trójk¹tem  Bermudzkim,   bo  na  Key
West  na  Florydzie  w  Stanach  Zjednoczonych,  ¿e  byæ mo¿e bêdê mia³a objawione coœ wiêcej,
ale  myœlenie  moje  a  Bo¿e,  to  wiadomo,  ¿e  to  s¹  przeciwstawne  bieguny  i  ma  siê  spe³niæ 
przede  wszystkim  wola  Bo¿a  w  stosunku  do  mojego  odwiecznego powo³ania. W duchowym 
Dziele  Bo¿ym,   które   w   Bogu   prowadzê  potrzebny  by³  czas,  abym  dojrza³a  duchowo  do 
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ods³oniêcia  œwiatu  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  i  w rzeczy samej nigdy nie wiedzia³am 
kiedy,  gdzie  i  w  jaki  sposób  bêdzie  przekazana  ta  tajemnica  dla  ca³ej  ludzkoœci, bo tylko 
Jeden  Bóg  wie,  i  w  naszym wymiarze nie mo¿e dokonaæ siê w pe³ni ods³oniêcie tej tajemnicy,
bo   przecie¿  to  jest  sprawa  dla  duszy,   która   znajduje  siê  w  Bogu  poza  czasoprzestrzeni¹, 
a  poza  tym  w  naszym  czasie  brak  jest  g³êbi  Bo¿ej. 

ZapowiedŸ  Chrystusa zawsze wype³ni siê w pe³ni czasów zgodnie z odwiecznym Planem 
Bo¿ym,  aby to co niemo¿liwe zosta³o przekazane dla przyrodzonego œwiata zgodnie ze s³owami: 
¡ dla  Boga  nie  ma  nic  niemo¿liwego ¢ (£k 1, 37).   Tak   jak   niemo¿liwe  z  punku  widzenia
ludzkiego  by³o  ¿ycie  mistyczki,  stygmatyczki  i  wizjonerki  Czcigodnej S³ugi Bo¿ej   M a r t y 
R o b i n,   która   ponad   radoœæ   przek³ada³a  cierpienie,  ponad  spoczynek  przek³ada³a  walkê, 
i  Jezus  Chrystus cierpia³ w niej poza czasem, poza przestrzeni¹, lecz w Chwale Swej,  i  w³aœnie 
ona  jakby  przekroczy³a  granicê  œmierci  lub przynajmniej ¿y³a na szczytowej drodze pomiêdzy
czasem  a  wiecznoœci¹  (Marta  Robin),   tak  jak  znajduje  siê  rozwi¹zanie  tajemnicy  Trójk¹ta 
Bermudzkiego  na  granicy  czasu  i  wiecznoœci.    

M a r t a   R o b i n   (ur. 13 marca 1902 r., zm. 6 lutego 1981 r.)   wzór  cierpienia  przez
ostatnie  40 lat  nic  nie  jad³a  i  nie  pi³a,  i  tylko  jeden  raz  w  tygodniu przyjmowa³a Komuniê
Œwiêt¹,  która  by³a  jakby  wch³aniana,   bo   nie  mog³a  jej  prze³kn¹æ,  i  cierpia³a  ona  w  nocy 
grobowej,  ale  zawsze  pozostawia³a   ból   w   tyle,   i   bolesne   jej   cierpienia  by³y  po³¹czone 
z  rozkosz¹  niebiañsk¹,    i   jej   przypadek   jest   na   pograniczu   tego,  co  nieprawdopodobne 
i  tego,  co  niemo¿liwe,  tak  jak  ods³oniêcie  tajemnicy  Trójk¹ta Bermudzkiego. Jezus Chrystus
wybra³   Martê   Robin,   aby   ona  prze¿ywa³a  w  sposób  najbardziej  g³êboki  po  Matce  Bo¿ej 
mêkê  Jego,  a  ponadto  Ukrzy¿owany  powiedzia³  jej,   ¿e   ju¿   nikt   na   œwiecie   nie   bêdzie 
prze¿ywa³  mêki  Jego  w  sposób  tak  ca³kowity  jak  ona.   Marta   Robin   cierpia³a   z  ka¿dym 
rokiem  coraz  bardziej i by³a zatopiona w Tajemnicy Krwi,  bo przecie¿ wszyscy mamy oczyœciæ 
siê  poprzez   K r e w   B o ¿ ¹,   która   sp³ywa  z  wod¹  chrztu  i  z  rozgrzeszeniem  kap³añskim 
w  konfesjonale,   aby  Zbawiciel  móg³  w  nas  z³o¿yæ  dar  Swojego  zmartwychwsta³ego  Cia³a 
zdjêtego  z  Krzy¿a  (ks. Wac³aw  Œwierzawski).  Marta  Robin  poprzez  stygmaty niewyra¿alnie 
cierpia³a  i  nieprzerwanie  ³¹czy³a  siê  z  M¹droœci¹  Bo¿¹, i jest znakiem czasu, który prowadzi³ 
duszê   moj¹   do   poznania   i   ods³oniêcia   œwiatu   tajemnicy  Trójk¹ta   Bermudzkiego,  która
zatopiona   jest   we   K r w i   B o ¿ e j.

Z  punktu  widzenia  uczonych,   to   co   niemo¿liwe   jest   granic¹   ku  której  zd¹¿a  to, 
co   nieprawdopodobne,   to   co   niemo¿liwe   jest   przy   obecnym   stanie   nauki  tym,  co  jest
absolutnie   nieprawdopodobne,   nieprawdopodobnoœci¹   ca³kowit¹   (Jean   Guitton),    tak   jak
ods³oniêcie   tajemnicy   Trójk¹ta    Bermudzkiego.   Jean   Guitton   francuski   filozof   i   teolog
katolicki   napisa³   ksi¹¿kê  o  Marcie  Robin  przyje¿d¿aj¹c  do  niej  i  razem  spêdzi³  z  ni¹  40
godzin,  gdzie  ona  przekazywa³a  mu  ¿ycie  swe,  bo  przecie¿  nie  by³a  ona  w stanie nic pisaæ
i w³aœnie w tej ksi¹¿ce jest udokumentowane,  ¿e za jej ¿ycia dusza jej czêsto w Bogu opuszcza³a
cia³o   bêd¹c   nawet   w   innych   uk³adach  s³onecznych  potwierdzaj¹c  te¿,  ¿e  jest  inne  ¿ycie
w  innym  uk³adzie  s³onecznym,   co  sama  mogê  to  powiedzieæ  na  podstawie  prze¿yæ  duszy
mej,  która w Trójjedynym Bogu tak czêsto opuszcza czasoprzestrzeñ podczas mistycznych nocy. 
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Czcigodna   S³u¿ebnica   Bo¿a    M a r t a    R o b i n    utorowa³a    drogê   mojej   drodze
krzy¿owej,  ¿e  mam  siê  na  kogo  powo³aæ,  bo  oprócz  niej  nigdzie nie wyczyta³am, ¿eby ktoœ
mia³  takie  ³aski  jak  jej  dusza,  ¿e  podczas  mistycznych  nocy  tak  czêsto w Bogu wychodzi³a
z  cia³a,   aby   przemieszczaæ   siê   poza   czasem   i   poza   przestrzeni¹.  Podczas  tak  licznego
opuszczania  przez  duszê  m¹  cia³a  mego,   co   wszystko   to  dzieje  siê  w  Bogu,  przez  Boga 
i  z  Bogiem  w  niepojêtych  przestworzach  Bo¿ych  dusza ma spotka³a siê ze œwiêtobliw¹ dusz¹ 
M a r t y   R o b i n   i  to  parê  razy,  a  poza  tym  duch  duszy  mej  czasami  odczuwa ducha jej
duszy,  tak¿e  proszê  jej  duszê,  aby  wstawia³a  siê  u  Najœwiêtszego o godne wype³nienie misji
mej.   Marta  Robin  by³a  i  jest  poœredniczk¹  pomiêdzy  Chrystusem  a  ludŸmi,   tak¿e   biorê
z  niej  przyk³ad  zostawiaj¹c  wszystko w tyle, nawet wszystkie atrybuty Bo¿e, aby móc zag³êbiæ 
siê  w  tym  co  Ojciec  Niebieski  nazywa  Istot¹,  i  gdzie  w  jasnym,  nadprzyrodzonym œwietle 
widaæ  równie¿  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego,   bo  w  wiecznoœci  nie  ma  tajemnic,   tam
jest  tylko  widzenie  Boga. 

Tajemnicze  wch³anianie  bytów  skoñczonych przez inny œwiat odbywa siê bez udzia³u 
duszy  mej,  która  jedynie  z  dala  ogl¹da Królestwo Niebieskie i biernie poznawa³a tê tajemnicê 
Bo¿¹,   tak¿e   jest   to   p o z n a n i e   Samego   Boga  i  rozkoszy  Samego  Boga,  i  ¡ poznanie 
to  jest  zjednoczeniem,   a  zjednoczenie  to  polega  jakby  na  dotkniêciu  duszy  przez  Samego 
Boga,  i  odczuwa  siê  wiêc  tutaj  i  kosztuje  Same  Bóstwo,  chocia¿  nie  tak jawnie i wyraŸnie 
jak  w  przysz³ej  chwale ¢ (Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a).  Nikt  nie  wejdzie  w  pró¿niê  Bo¿¹, gdzie 
znajduj¹  siê  byty  zmienne  w  œwiecie  niezmiennym,  dopóki  nie  oczyœci  siê  ze wszystkiego, 
i  zanim  Bóg  nie  nape³ni  go  mi³oœci¹  Sw¹,  i  nie  wprowadzi  w  ciszy  i spokoju do wiecznej 
Otch³ani Swej  (Pnp 2, 4).  Do  ods³oniêcia  tajemnicy Bo¿ej Trójk¹ta Bermudzkiego przynagla³a 
mnie  mi³oœæ  Jezusa  Chrystusa,  który  odda³  ¿ycie  Swe,  by  zbawiæ  nas,  i abyœmy mieli ¿ycie 
wieczne  w  Nim  ( J 3, 16 ),   a   poniewa¿  od  Niego  wyp³ywaj¹  wszystkie  ³aski,   dlatego  te¿ 
nieprzerwanie  kierujê  siê  mi³oœci¹  Jego   i   zachowujê   przykazania   Jego,   i  pragnê  chocia¿ 
minimalnie  odp³aciæ  siê  Jemu  za  dar  ¿ycia i za ³askê Odkupienia w³aœnie poprzez ods³oniêcie 
œwiatu  tej  przedziwnej  tajemnicy  Niebios,  która  odwiecznie  by³a  zaplanowana  na dusz¹ m¹.

Mistrz  Niebieski  udziela  duszy  mej  b³ogos³awionych  ³ask  Swych,  i  poprzez  dzie³o 
ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,   które  latami  prowadzi³am 
w  Nim  rozlewa  radoœæ  Sw¹  na  ca³y  zniewolony  œwiat  i  wszystko  przekaza³am  w realizacji 
do  Boga,  bo  ta  tajemnica  Bo¿a  mieœci  siê  ponad  naszymi  w³adzami i wszystkimi rzeczami, 
i  zawarta  jest  w  Bogu.  Bez  specjalnych  natchnieñ  Ducha  Œwiêtego nie dosz³abym nawet do 
bram  tajemniczych  wch³oniêæ  bytów  skoñczonych  przez  inny  œwiat, i równie¿ nie dosz³abym 
te¿  wtedy,  gdybym  zda³a  siê  tylko  na  rozum  i  nag¹  wiarê  (Thomas  Merton).

�  Do   przyjêcia   ³ask   Bo¿ych   dusza   musi   byæ   ca³kowicie  wyniszczona  w  swych
dzia³aniach  naturalnych,  wyzuta  z  nich,  wolna,  spokojna,  cicha  i  pogodna  na  sposób Bo¿y.
Wcielenie  zawiera  m¹droœæ  najwy¿sz¹ i najsmakowitsz¹ ze wszystkich dzie³ Bo¿ych   (Œwiêty
Jan od Krzy¿a).  � £aska  nie  niszczy  natury,  lecz  j¹  doskonali.  Byty skoñczone, z racji swej
zale¿noœci  od  Boga,  s¹  niejako  z  koniecznoœci  otwarte  na  Niego,  absolutnie  autonomiczny
i  zamkniêty  byt  skoñczony  by³by  sprzecznoœci¹  terminów.  Wszechœwiat  stworzony  -  a nie 
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mo¿e  byæ  ¿adnego  innego  -  jest  z  koniecznoœci  nie  tylko  wszechœwiatem  skoñczonym lecz
tak¿e  otwartym   (Eric  Lionel  Mascall).

Poznawaæ  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego,   to   patrzeæ  tylko  oczyma  wiary,  bo 
kto  nie  ma  wiary  nie  zobaczy  niczego  w  Krzy¿u,   a  nawet  bêdzie  patrzy³  na  bezbronnoœæ 
Ukrzy¿owanego  (ks. Wac³aw  Œwierzawski).   Tamto   wydarzenie   mêki   i   œmierci  Chrystusa 
w  tamtym  wymiarze  czasu  jest  uobecnione  obecnie  poprzez  ods³oniêcie  tajemnicy  Trójk¹ta 
Bermudzkiego,   bo   z   woli   Bo¿ej  przesuwane  jest  w  sferê  ponadczasow¹,  i  bêdzie  trwa³o 
wiecznie   a¿   po   wszystkie   dni   jako   widzialny  dowód  mêki  i  œmierci  Zbawiciela.  Tylko 
Chrystus  zna³  sekret  ods³oniêcia  œwiatu  tej  tajemnicy  co  do  sposobu,  jak  i  co  do czasu jej 
przekazania  przeze  mnie,  tajemnicy  Swej,   która   uto¿samia   siê   z  planem  M¹droœci  Jego, 
tak¿e   wszystko   ods³aniane   jest   kluczem   zmartwychwsta³ego  Chrystusa,  bo  jedynie  przez 
Krzy¿  zmartwychwstaje  siê,   ale   na   S¹dzie   Ostatecznym   bêdzie  wszystko  wyjawione,  co 
obecnie  jest  ukryte.

Ojciec  Niebieski,  który  jest  sensem  ca³ego  Wszechœwiata  i  sensem  wszystkich  dusz 
przyszed³  do  serca  mego  ( Ap  22, 20 ),   abym   rozumem   Jego,   dziêki  œwiat³u  id¹cemu  od 
zmartwychwstania  Jego  przez  wiarê,  która  daje nam poznaæ misterium Jego przekaza³a œwiatu 
tajemnicê  znikania  bytów  skoñczonych  w  œwiecie  nieskoñczonym.  Wesz³am  w  bezpoœredni 
kontakt  z  Jezusem Chrystusem i z woli Bo¿ej w Duchu Œwiêtym, w Duchu Zmartwychwsta³ego 
Jezusa  Chrystusa  jestem  nieustannie  odmieniana,  aby  poprzez przebóstwienie byæ Pierwszym 
i Ostatnim (Ap 2, 8;  Iz 48, 12), Pocz¹tkiem i Koñcem (Ap 22, 13), tak¿e wiedza ma o misterium 
Bo¿ym  jest  nieustannie  pog³êbiana,  dlatego te¿  dojrzewam do teologii kontemplacyjnej,  aby 
odwieczny  cel  Bo¿y  przeznaczony  dla  duszy  mej  poznawaæ  poznaniem  Bo¿ym.

� Chocia¿  ¿ycie  kontemplacyjne  polega  szczególnie na dzia³aniu intelektu, to ma ono
swój pocz¹tek w woli.   Poniewa¿  jednak  koniec  musi  odpowiadaæ  pocz¹tkowi,  wynika  st¹d,
¿e  koniec  i  cel  ¿ycia  kontemplacyjnego  mieœci siê w woli,  tak¿e ktoœ raduj¹cy siê widzeniem
Boga,   którego   kocha,   doznaje   (w³aœnie   przez   tê   radoœæ  z  widzenia)  wzmocnienia  swej
mi³oœci   ku   Bogu.  Tak   wiêc   ostateczna   doskona³oœæ   ¿ycia   kontemplacyjnego   polega  na 
fakcie, ¿e  prawda  Bo¿a  jest  nie  tylko  ogl¹dana,  ale  i  kochana   (Œwiêty Tomasz z Akwinu).
� Kontemplacja  jest  nasileniem  wiary,  które  przemienia  wiarê w coœ na podobieñstwo wizji.
Lecz  nie  jest  to  “ogl¹danie”,  gdy¿  kontemplacja  jako  czysta  wiara jest ciemniejsza od samej
wiary.  Wielka  zagadka  wiary  le¿y  w  “chrzcie” (zanurzeniu),  w  œmierci  i  ofierze  Chrystusa.
Mo¿emy  oddaæ  siê  Bogu  tylko  wtedy,   gdy   Chrystus   przez  Sw¹  ³askê  “umrze  i  na  nowo
zmartwychwstanie”  w  nas  duchowo   (Thomas  Merton). 

Od  samego pocz¹tku  tajemnica  Trójk¹ta  Bermudzkiego  zakorzeniona  jest  w Bogu, 
tak¿e  wszystko  to  zawarte  jest  w  Ksiêdze  Dziejów  Apostolskich  zwanej  Ewangeli¹  Ducha 
Œwiêtego,  i  tajemnica  ta  jest  otwarta dla wszystkich dzieci Bo¿ych, a poj¹æ j¹ mo¿na umys³em 
Samego  Stwórcy  jedynie  cz³owiek  wolny,  oddany  tylko  i  wy³¹cznie  Bogu,   bo  wszystko to
co  ziemskie  powoduje   wiele  roztargnienia,  niezadowolenia  i  duch  jest  rozproszony,   tak¿e 
jedynie  w   mi³oœci  i  nadziei  rodzi  siê  si³a  i  moc  Bo¿a.   Ta   tajemnica   Bo¿a  zapisana  jest 
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w  Ksiêdze  ¯ycia  Baranka  ( Ap 21, 27 ),   na   któr¹   trzeba   spojrzeæ   poprzez  ponadczasow¹
wizjê  Apokalipsy,  i w pewnym stopniu pomogli mi rozwik³aæ j¹ Ojcowie Koœcio³a, Wyznawcy, 
Prorocy,   Pasterze,   Œwiêci,  jak  i  Mistycy,  ale  najbardziej   Œ w i ê t y   J a n   o d   K r z y ¿ a, 
który   wyraŸnie   przekaza³   cyt.:  �  Gdy   dusza   z   rozmyœlania  wchodzi  w  stan  wy¿szy,  tj. 
postêpuj¹cych,  dzia³a   ju¿   Sam   Bóg.  Ogranicza  wiêc  jej  w³adze  wewnêtrzne,  odbieraj¹c 
rozumowi - oparcie,  woli - s³odycz,  a  pamiêci - rozwa¿anie.  Bóg  bowiem  zaczyna tu udzielaæ
siê  duszy  nie  przez  zmys³y,  jak  to  przedtem  czyni³ za pomoc¹ rozumowania, które kojarzy³o
i  dzieli³o  poznanie,   lecz   za   pomoc¹   czystego   ducha,   w   którym  nie  ma  ju¿  rozwa¿ania 
sukcesywnego.   Udziela  siê  jej  prostym  aktem  kontemplacji,   do   której   nie   dosiêgaj¹   ani 
zmys³y  zewnêtrzne,  ani  wewnêtrzne  ni¿szej  czêœci  cz³owieka.  St¹d  pochodzi, ¿e wyobraŸnia 
i  fantazja  nie  mog¹  oprzeæ  siê  na  ¿adnym  rozwa¿aniu,   ani  te¿  w  przysz³oœci  nie  opr¹  na 
nim  swej  stopy.   

Tajemne  znikanie  bytów skoñczonych w tajemnych miejscach na  œwiecie nie podlega 
warunkom  naturalnym,  które  podlegaj¹  okreœlonym  rytmom geofizycznym i astronomicznym, 
i   dlatego   te¿   nie   jest   to   sterowane   przez   okreœlony   czynnik  œrodowiska  i  nie  podlega 
zegarowi  biologicznemu,  bo  wszystko  to  dzieje  siê  poza czasem, poza przestrzeni¹ i zawarte 
jest  w  Bogu.   Wiara   nadprzyrodzona  ods³ania  mi  prawdy  najwy¿sze  i  odwieczne  znikanie 
bytów  skoñczonych  w  bycie  nieskoñczonym  tak  jak  tajemnica  Wcielenia  do  koñca  nie jest 
jasno  znana,  bo  to  s¹  tajemnice  Bo¿e,  które  s¹  tajemne  i  niezrozumia³e  dla  ludzi,  ale  dla 
Boga  nie ma nic niemo¿liwego i wszystko duszy mej zosta³o przekazane zgodnie z odwiecznym 
Planem  Bo¿ym  (£k 1, 37).

Odwiecznie   zosta³am   przeznaczona   do   g³oszenia   Ewangelii   Pañskiej,    która   jest
zwi¹zana  z  najboleœniejsz¹  tajemnic¹  Bo¿¹  i  wszystkie  znaki  czasu,  które prowadzi³y duszê 
m¹ do ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego s¹ po to,  aby œwiat pozna³,  ¿e Oblubieniec
Niebieski  pos³a³  mnie  (J 17, 23).  S³owo Wcielone poprzez mi³oœæ i nieskoñczone mi³osierdzie 
Swe  zaw³adn¹³  dusz¹  m¹,   aby  ona  ¿y³a  tajemnicami  Jego  i  po  wype³nieniu  zadania,   jako 
zwyciêzca  zasiad³a  na  tronie  po  prawicy  Ojca  w  Chrystusie  (Ap 3, 21).   Mam   zapewnione 
œwiat³o  ¿ycia,  bo  idê  za Chrystusem (J 8, 12) i ¿yjê wed³ug rytmu ukazanych tajemnic Bo¿ych, 
które  pozwalaj¹  mi  w  Duchu  Œwiêtym  przebiæ  siê  w  ciemnoœci  nieogarnionego misterium, 
aby  dotrzeæ  do  Boga  w  Trójcy  Œwiêtej  Jedynego  i  posi¹œæ  tê  tajemnicê  Bo¿¹  (ks. Wac³aw 
Œwierzawski).

�  Misterium   to   tajemnica   Jezusa  (Kol 4, 3)   i   tajemnica  tego  dzie³a,  które  Jezus
stworzy³,  dzie³a  z  Nim  scalonego i zjednoczonego.  A Królestwo Bo¿e to wcielenie misterium,
to  “ Chrystus  w  nas ”  (2 Kor 13, 5),   to   interwencja   Boga  udzielaj¹cego  nam  uczestnictwa
w  swojej  naturze  ;   Misterium  objawi³o  siê  w  tajemnicach  ¿ycia  Chrystusa,  a te tajemnice
s¹  obecne  i  dostêpne  w  Liturgii.  Chrzeœcijanin  musi  Misterium poznawaæ z Pisma Œwiêtego,
mi³owaæ  w  Liturgii  i  Chwaliæ  ¿yciem   (ks. Wac³aw  Œwierzawski).

Posi¹œæ  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  to  du¿o  mi³owaæ  Jezusa  Chrystusa,  a nie 
rozmyœlaæ  (Œwiêta  Teresa  z  Avila)  i  nade  wszystko  ukochaæ  Go,  aby  dusza  mog³a  zbawiæ 
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siê,  a  poniewa¿   k l u c z   tej  Boskiej  tajemnicy  mieœci  siê  w  s³owach: ¡ Jam  jest  Pierwszy 
i  Ostatni i ¯yj¹cy.  By³em  umar³y,  a  oto  jestem  ¯yj¹cy  na  wieki  wieków  i  mam   k l u c z e 
œmierci  i  Otch³ani  ¢ (Ap 1, 17),  i  prawda  jej  ods³oniêcia  rodzi³a  siê  dziêki trynitarnej ¿ywej
interwencji  Bo¿ej  w  duszy  mej,  jako  odwiecznie  wybranej   i   przekazywana  jej  by³a  przez 
Syna  Bo¿ego.  Tajemnica  ta jest nieroz³¹cznie zwi¹zana z misterium œmierci Jezusa Chrystusa, 
dlatego  te¿  dusza  ma  jako  wybrana  do  tego  celu  musia³a nosiæ stygmaty mêki uwielbionego 
Cia³a  Jezusa  Chrystusa  i  stygmaty  Koœcio³a,  Jego  Cia³a  Mistycznego.  

Poprzez  metafizykê,  naukê  filozoficzn¹  bytu, która zgodnie z w³aœciwym przedmiotem 
intelektu  mo¿noœciowego,  identyfikuje wewnêtrzne i zewnêtrzne pryncypia bytu jednostkowego 
(Mieczys³aw Gogacz)  przekaza³am  prawdê  metafizyczn¹  tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego 
istniej¹c¹  w  Bogu,  której  przyczyn¹  by³a  mêka  i  œmieræ  Jezusa Chrystusa, a skutki s¹ i bêd¹ 
widoczne  a¿  po  wszystkie  dni.   W   czystoœci   we   wszystkim,   w   czystej  wierze  wykonujê 
œwiadomie  z  najg³êbsz¹  mi³oœci¹  odwieczn¹   misjê,  która  nad  wyraz  upaja  duszê  m¹  wraz
ze  wszystkimi  jej  w³adzami, bo przecie¿ ona dosyæ czêsto jest orzeŸwiana obfitoœci¹ mi³osnych
darów  Najœwiêtszego,   dziêki   którym   ona   smakuje   i  poznaje  najwy¿sze  i  najznakomitsze
niepojêtoœci  Pana  naszego,  który  poprzez  ods³oniêcie  tajemnych znikniêæ skoñczonych bytów 
w  niepojêtej  rzeczywistoœci Swej prowadzi j¹ do bytu natury idealnej, duchowej, niematerialnej, 
pozaczasowej,  pozaprzestrzennej  tj. do  Siebie  Samego,  gdzie  nie  ma  ruchu  i  wszystko  jest 
wieczne.

Duch   Œwiêty   przebywa  w  duszy   mej  ( J 14,  17 )   i   poprzez   Ducha   Tego  widzê
Ojca  Niebieskiego  (J 14, 19),  który  jest  wzorem  prawdy  ¿ycia, dlatego te¿ Kap³an Niebieski, 
który  da³  mi  Ducha  Swego  scala  moje  rozbite  serce  i  przepe³nia  je  mi³oœci¹,   ucz¹c  mnie 
na  ka¿dym  kroku  pos³ugi  jednania  ( 2 Kor  5, 18 ),  co  jest  przyczyn¹,  ¿e  dusza  moja  coraz 
czêœciej  mêczy  siê  w  tych  cielesnych  kratach,  bo przecie¿ udrêki, najprzeró¿niejsze osch³oœci
i  cierpienia  przeszkadzaj¹  jej  mi³owaæ  Oblubieñca  Niebieskiego.    ¯yjê   duchem  gorliwoœci 
apostolskiej  i  Duch  Zmartwychwsta³ego  Chrystusa  nape³nia  mnie  Bogiem,  abym prowadzi³a 
Dzie³o  Chrystusa  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta Bermudzkiego, w którym
s¹  przed³u¿ane  czyny  i  s³owa  Chrystusa.

Intensywnie  rozwa¿am  S³owo  Bo¿e   i   stykam  siê  z  Pocz¹tkiem  i  Koñcem  poprzez
Eucharystiê,  która  jest  pe³na  Bóstwa  (Kol 1, 19;  2, 9),  i  w  duszy  mej  p³onie  coraz wiêkszy 
mi³osny  ogieñ,  który  rozœwieca  ciemne  mroki  nocy  Bo¿ej.  Inspirowana jestem przez œwiat³o 
Bo¿e  i  chodzê  tymi  drogami,  co  chodzili  Œwiêci  wprost  do  Jezusa  Chrystusa,  który zerwa³
wiêzy œmierci (Dz 2, 23-24),  dlatego  te¿  zbli¿am siê do Boskich tajemnic,  którymi nieustannie
¿yjê  i  pog³êbiam  studia  teologiczne,   które   s¹   pomocne   dla   bezpoœredniego   apostolstwa.
Mistyczny  Ojciec  Niebieski  przygotowuje  mnie  poprzez  ca³y  rok liturgiczny do prze¿ywania
paschalnego  misterium  Chrystusa  i  Koœcio³a,   i  prowadzi  duszê  m¹   przez   d i a l e k t y k ê 
pokuty  i  œwiat³oœci,  oczyszczania  i  oœwiecenia,  krzy¿a  i  zmartwychwstania  do zjednoczenia 
z  mi³oœci¹  Sw¹  (ks. Wac³aw  Œwierzawski).  Staram  siê  coraz  pe³niej  i  coraz  doskonalej ¿yæ 
tajemnicami  Jezusa  Chrystusa,  który  odda³  ¿ycie  za  tych,  których  umi³owa³ i za mi³oœæ daje 
nam  ¿ycie  wieczne,  i  za  tê  mi³oœæ  tak  drogo  zap³aci³,   dlatego  te¿  z  woli  Ukrzy¿owanego 
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za  przyczyn¹  mistycznych  ³ask  w  duchu  umartwiania  i pokuty, w ca³kowitym pos³uszeñstwie 
wype³niam   odwieczne   zadanie   powoli  wyjawiaj¹c  tajemnicê  Bo¿¹  Trójk¹ta  Bermudzkiego
odwiecznie  przeznaczon¹  na  duszê  m¹,  a  wszystko  to  dokonuje  siê  w  Duchu  Œwiêtym, bo
przecie¿  tylko  � dziêki   nieustaj¹cej   pracy   Ducha   Œwiêtego   w  sprawowaniu  Eucharystii,
codziennie   powtarzanej,   K o œ c i ó ³   uobecnia   dla   nas   misterium   Chrystusa   przez   ca³y 
rok  w  ustalonych  dniach  i  okresach:   objawia   Jego   Oblicze  we  wszystkich  os³onach  roku
koœcielnego   ( Ks. Wac³aw  Œwierzawski ).   �  K o œ c i ó ³   jest   Chrystusem.   Duch   Œwiêty
stanowi  niejako  ³¹cznik “jest”,  bo  w  rzeczywistoœci Chrystus i Koœció³ tworz¹ jedno w Duchu
Œwiêtym,   to   w   Duchu   Œwiêtym   Chrystus   otwiera  dla  Koœcio³a  Swoje  misterium  krzy¿a
i  zmartwychwstania,  a  Koœció³  moc¹  Ducha  jest  Jego  obecnoœci¹,   w   którym  Jezus  Swoje
ukrzy¿owane    Cia³o   dziêki   zmartwychwstaniu   jednoczy   siê   z   ludŸmi,    Swoim    Cia³em
Mistycznym,  z  Cia³em  pneumatologicznym  “ w  jednym  Duchu  (en Pneumati)  jedno  Cia³o ”
(1 Kor 12, 13)   (ks. Wac³aw  Œwierzawski).   

Z   ogromn¹   ³askawoœci¹   pozwalam   prowadziæ  siê  œladami  Chrystusowymi  do  celu
odwiecznie  mi  przeznaczonego,  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. 
Poprzez    dzie³o   ascezy   mistycznej   ods³oniêcia   tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  adorujê
Ojca  Przedwiecznego  nieskoñczon¹  mi³oœæ  Jego,   która   sk³oni³a   Go   do  oddania  w³asnego 
ukochanego  Syna,  aby  ratowa³  œwiat,  który  jest  zagubiony  przez  grzech  œmiertelny  i liczne 
wspó³czesne  grzechy  (Czcigodna  S³u¿ebnica  Bo¿a  Marta  Robin).

 
Boski   Odkupiciel,   który   otworzy³  nam  bramê  ¿ycia  wiecznego  uwalniaj¹c  nas  od

ograniczeñ  œmierci  i  z³a  ( Benedykt  XVI - ty )  przez  ca³y  czas  rozjaœnia  mnie  Sob¹,   i  gdy 
w  mistycznych  nocach  dusza  ma  opuszcza  w  Nim  czasoprzestrzeñ,  to  wchodzi  ona w Nim 
w  nieskoñczone  g³êbie  Jego,  w  niepojête  wiecznoœci  Jego.   Dziêki   Panu  naszemu  poprzez 
œmieræ  Jego  wesz³am  w  nowe  ¿ycie  Jego,  i  dusza  ma  upaja  siê  najœwiêtszymi tajemnicami 
Jego,  które  w  duchu  prawdy,  nadziei  i  mi³oœci  Jego  tak  bardzo  wzbogacaj¹  i  umacniaj¹ j¹ 
w  duchowym  œwiecie  Jego.   W   duchowym   ¿yciu   mym   by³y  nawet  takie  lata,  ¿e  prawie
ka¿dej  mistycznej  nocy  mia³am  jak¹œ  niezwyk³oœæ,   w   której   nie   zawsze  dusza  ma  poi³a 
siê  mi³oœci¹  Troistego  Boga,   który   niejednokrotnie   objawi³  siê  jej  w  niepojêtej  piêknoœci 
Swej,   ¿e   nawet   czasami   zosta³a  ona  oœlepiona  i  pora¿ona  blaskiem  Bóstwa  Jego,   tak¿e 
Umi³owanemu  dziêkujê,  ¿e  z  ³askawoœci  i  dobroci  Jego dusza ma tak czêsto wstêpuje w Nim 
do  niepojêtej  otch³ani  Jego,  aby  móc  poznawaæ niepojêtoœci nad niepojêtoœciami Jego. Dusza 
moja  dobrze  wie,   co  znajduje  siê  za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci,   bo   przecie¿,   kiedy 
ona  by³a  w  Bogu  poza  cia³em  swym,  to  wiadomo,  ¿e  by³a ona poza wszelk¹ zmys³owoœci¹, 
tak¿e  w  zjednoczeniu  mistycznym  w  Panu  naszym  lewitowa³a   ona   jako   czysta   o f i a r a 
mi ³ o œ c i   Ukochanego,  i  by³a  w  Nim  nawet  w  najwiêkszych  rozkoszach  upojnego Nieba.
�  Poznanie   mi³osne   przewy¿sza   poznanie   tylko   rozumowe.    M i ³ o œ æ   zapala   têsknotê 
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za  Bogiem.  Rozum  nie  jest  do  tego  zdolny.  Jedynie   m i ³ o œ æ  sprowadza  Boga  do duszy.
Kontemplacja   osi¹ga   swoj¹  doskona³oœæ  jedynie   w   m i ³ o œ c i   jednocz¹cej  z  Bogiem  
(Diego  De  Estella).  

Przebywaj¹c   w   przyrodzonym    œwiecie,    gdzie    czas   i   zmiana    s¹    wewnêtrznie 
zwi¹zane   ze   œwiatem   przyrodzonym   -   niemo¿liwe  jest  ods³oniêcie  odwiecznej  tajemnicy 
Trójk¹ta  Bermudzkiego  bez  interwencji  Kap³ana  Niebieskiego,  bo przecie¿ ta tajemnica Jego 
wkracza  w  pozaczasowoœæ  Wszechœwiata  Jego   i   odwieczne   znikanie   bytów  skoñczonych 
w  tajemnych  miejscach  na  œwiecie,   które   zazêbia   siê   o   czasowoœæ   œwiata   stworzonego 
mo¿na  zrozumieæ  jedynie w œwietle pozaczasowoœci Pana naszego w kontemplacji mistycznej,
która � jest  ogl¹daniem  Boga,  które  rodzi  siê  w  czystej  mi³oœci.  Kontemplacja ta jest darem 
Bo¿ym,  który  ca³kowicie  przekracza wszystkie naturalne zdolnoœci poznawcze duszy, i którego
nikt  nie  potrafi  osi¹gn¹æ  przy  pomocy  w³asnych  wysi³ków.  Ale  Bóg  udziela  go duszy w tej
samej  mierze, w  jakiej  ona  wyzby³a  siê  sk³onnoœci  do  rzeczy,  które  nie maj¹ nic wspólnego 
z Bogiem   (Thomas Merton).  � Najbardziej  pewn¹  oznak¹  kontemplacji wlanej w mrokach
ciemnoœci  jest  potê¿na,  tajemnicza,  a  jednak  prosta  si³a  przyci¹gaj¹ca,   która  trzyma  duszê
uwiêzion¹  w  tej  ciemnoœci  i  mrokach.   Chocia¿   dusza  jest  przepe³niona  uczuciem  smutku
i  przygnêbienia,  nie  pragnie  jednak  wyrwaæ  siê  z  tego  stanu  osch³oœci.  Dozwolone radoœci,
œwiat³a  i  pokrzepienia  jakie  daje  porz¹dek  naturalny,  nie  tylko  nie  mog¹  stanowiæ  dla  niej
¿adnej  si³y  przyci¹gaj¹cej,  ale  wrêcz  przeciwnie dzia³aj¹ na ni¹ odpychaj¹co. Wszystkie dobra
stworzone  wywo³uj¹  u  niej  jedynie niepokój i nie potrafi¹ jej zadowoliæ. Równoczeœnie jednak
roœnie  w  niej przekonanie, ¿e pe³niê radoœci i pokoju bêdzie mog³a znaleŸæ tylko w tej samotnej
nocy  osch³oœci  i  wiary   (Thomas  Merton).

Moja   nadprzyrodzona   misja   ma   trwa³e   fundamenty,   bo  oparta  jest  na  krzywdzie
moralnej  zwi¹zanej  z  bezprawnym  nie  nadaniem  mi  stopnia  doktora,   który  powinnam  ju¿
otrzymaæ  zaraz  po  obronie  tj. 11.07.1985 r.,  bo  przecie¿  by³o  pe³ne  wymagane  kworum  na
Wydziale  Rybactwa  Morskiego  w  Szczecinie, ale nie¿yj¹cy ju¿ dziekan Aleksander Winnicki,
który  wszystkiemu  jest  winien  nie  bra³  udzia³u  w  g³osowaniu  mimo,  ¿e  by³,  aby  zabrak³o
jednego  g³osu,  aby nastêpnie za  trzy  miesi¹ce  9.10.1985 r.  zwo³aæ  nastêpne  g³osowanie  bez 
udzia³u  recenzentów,   którzy   napisali   dobre  recenzje,  aby  zrealizowaæ  swój  perfidny  plan,
a   w   rzeczy   samej  to  tak  byæ  musia³o,  o  czym  nawet  powiedzia³  mi  Sam  Pan  Jezus,  bo 
przecie¿  bez  tego  drogocennego  fundamentu  nie  zrealizowa³am  woli  Bo¿ej  i nie wesz³abym
te¿  w  niepojête  tajemnice  Bo¿e,  które  bez  wiary  dusza ma w Bogu poznaje.  Moja  duchowa 
misja  oparta  jest  o  fundamenty  katolickiej  wiary  jedynej  prawdziwej,   bo  przecie¿   ona
odbywa  siê  jedynie   dziêki   zbawczej   œmierci   i   zmartwychwstaniu   Pana   naszego   Jezusa
Chrystusa,   który  w  pokoju,  radoœci  i  m¹droœci  Swej  przeprowadza  mnie  w  Sobie  poprzez 
niepojête  drogi  Swe,  dlatego te¿ poprzez duchowe Dzie³o Jego nieustannie jestem zjednoczona 
z  Nim  Samym   czyli  zapatrzona  w  Niego  doœwiadczam  prawdziwej  mocy Ducha Œwiêtego. 
Nikt  nie  zdo³a  duszy  mej  od³¹czyæ  od  mi³oœci  Pana naszego, który jest drog¹, celem, prawd¹ 
i   ¿yciem  jak  to  powiada  nam   Pismo  Œwiête,   tak¿e   w   prawdziwej  i  doskona³ej  jednoœci 
z  Ukochanym  nieustannie   ¿yjê   Nim   œpiewaj¹c   w   duchu   przez  siebie  u³o¿ony  hymn  ku 
Trójcy  Œwiêtej  i  Niepokalanej.
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Ka¿de   Dzie³o   Bo¿e   musia³o  byæ  dobrze  wypalone   w   tyglu   najprzeró¿niejszych
cierpieñ   i   w  duchowym   Dziele   Bo¿ym   c i e r p i e n i e   nie   opuszcza   mnie   ani  o  krok
i  w  nieustanym  cierpieniu,  które  niejednokrotnie  jest prawie niewytrzymywane realizujê wolê
Bo¿¹ w Najœwiêtszej Trójcy  za  poœrednictwem  Matki Bo¿ego ¯ycia  M a r y i,  która wyjedna³a 
nam  œwiat³o  Ducha  Œwiêtego.   Za   wstawiennictwem   Matki   Bo¿ej   M a r y i   � w  s³aboœci 
mo¿emy staæ siê silni  (por. 2 Kor 12, 10)  i  otrzymaæ ³askê dope³nienia braków udrêk Chrystusa 
dla  dobra  Jego  Cia³a,   którym   jest   Koœció³  (por. Kol 1, 24);    Cia³a,   które   na  obraz  Cia³a 
zmartwychwsta³ego  Pana  zachowuje  rany,  znak  ciê¿kiej  walki,  ale  s¹  to  rany przemienione 
na  zawsze  przez  mi³oœæ   (Papie¿  Franciszek). 

Matka   Mi³osierdzia   M a r y j a   wspomaga  duszê m¹ w duchowej drodze prowadz¹cej 
na   szczyt   chrzeœcijañskiej   doskona³oœci,   i   mimo   nêdzy   mej   z   radoœci¹  i  wzruszeniem
doœwiadczam  wiekuistej  radoœci  i  œwiat³oœci,   która   z  tak  wielkim  natê¿eniem  promieniuje 
ze   zmartwychwsta³ego   Pana   naszego.    Od   kiedy   wesz³am   na   schody   mistycznej   Góry
Karmel,  to  zawsze  przebywam  w  œwietle  wiary i ducha, co wszystko to nape³nia mnie energi¹
i  entuzjazmem  Umi³owanego,   który  jest  przecie¿  naszym  ¿yciem  (Flp 1, 21),  jedyn¹  nasz¹ 
drog¹,  prawd¹  i  nadziej¹  (J 14, 6).  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. 
Za  wstawiennictwem  Najœwiêtszej   M a r y i   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.

Ka¿de   Dzie³o   Bo¿e   trzeba   okupiæ  wielkimi  cierpieniami,  aby  mog³o  utrzymaæ  siê
wiecznie  na  Œwiêtej  Skale  Bo¿ej,  dlatego  te¿  w  mi³osierdziu  Bo¿ym napisa³am a¿ tak wiele
duchowych  ksi¹¿ek,  publikacji  i  listów  do  duchowieñstwa,  co  wszystko  to  po  œmierci  mej
po   d³ugim   procesie  badawczym  w  Kongregacji  Nauki  Wiary  pomo¿e  “ powaliæ ”  wrogów
chrzeœcijañstwa  i  wrogów  antynarodowych,  którym  brak  jest czystoœci serca, bogactwa ducha
Bo¿ego i poziomu Bogobojnych dzieci Bo¿ych.  Poprzez duchowe Dzie³o Bo¿e,  które prowadzê 
w  stwórczej  i  odkupieñczej  mi³oœci  Boskiego  Odkupiciela  szerzê  duchowe  Królestwo Jego, 
w  zwi¹zku  z  czym  ¿yjê  odrobin¹  raju  wiecznego,   który   pozwala  duszy  mej  zanurzaæ  siê 
w  tajemnicy  œmierci  i  zmartwychwstania  Ukochanego, i to tylko dlatego,  ¿e przyjê³am Œwiêty 
Chrzest.  Zjednoczona  z  Nieœmiertelnym  w  tajemnicach zbawczej œmierci i zmartwychwstania 
Jego  poprzez  duchowe  Dzie³o  Jego,   które   prowadzê   w   Nim   g³oszê   Jego   Samego,   jak
i  duchowe  ¿ycie  w  Nim,  które  pozwala  duszom  oddanym  ju¿  za  ¿ycia  staæ siê odblaskiem 
Jego   czyli   ¿yæ   w   œwietle  niepojêtej  mi³oœci  i  prawdy  Jego  w  chwale  Jego,  która  bêdzie 
jaœnia³a  i  rozprzestrzenia³a  siê  na  inne  dusze.   

Nieustannie   kszta³tuje   mnie   Duch   Adwentu  i  Wcielenia,   Duch   Wielkiego   Postu 
i  Mêki  Chrystusowej,  Duch  Zmartwychwstania,  Duch  Œwiêty  po  zes³aniu  Ducha  Œwiêtego, 
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który  jednoczy  i  scala  wszystkie  tajemnice  Chrystusowe,   ale   ju¿   zaszczepione  w  naszym
sercu,   i   dziêki   Œwiêtej   i   ¯ywej   Komunii   latami   coraz  bardziej  dociera³am  do  wnêtrza
Trójcy  Œwiêtej,   gdzie  zawarta   jest   tajemnica  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  która  odwiecznie
jest  mi  przeznaczona  ( ks. Wac³aw  Œwierzawski ).  Ojciec  Niebieski  nape³nia  mnie  radoœci¹, 
pokojem  i  szczêœciem  ju¿  na  tej  ziemi  i  szlifuje  moj¹  doskona³oœæ,   abym  by³a  czytelnym 
œwiadectwem  dla  ludzi stoj¹cych obok, a poniewa¿ dwa przeciwieñstwa nie mog¹ równoczeœnie 
wspó³istnieæ  w  tym  samym  podmiocie,   dlatego  te¿  z  woli  Wszechmog¹cego  dochodzê  do 
mi³osnego  zjednoczenia,  aby  widzieæ  siebie  w  Nim,  a  Jego  w  sobie,  przez  co  dusza  moja 
bêdzie  widzia³a  œwiat,  jak  i  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego  (Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a).

Na  Kalwarii  by³a  ofiara  krwawa  i  nast¹pi³a  œmieræ,   gdzie   Chrystus  umiera  do  tej
pory,  ale  w  sposób  bezkrwawy  podczas  Mszy Œwiêtej, tak i ods³oniêcie odwiecznej tajemnicy 
Bo¿ej   Trójk¹ta   Bermudzkiego   odby³o  siê  w  sposób  bezkrwawy,   aby   dusza   moja  mog³a 
zaœwiadczyæ  wszystko  to,  co  trwa  od  momentu  œmierci Zbawiciela i Odkupiciela do tej pory, 
i  trwaæ  bêdzie  po  wszystkie  dni  a¿  do  skoñczenia  œwiata.    Z a s ³ o n a   tajemnicy Trójk¹ta
Bermudzkiego  mog³a  byæ  ods³oniêta  tylko  w  Chrystusie,  a  poniewa¿  dusza  ma  zwraca siê 
nieustannie  do  Ojca  Niebieskiego   to   z a s ³ o n a,    która  spoczywa  w  moim  sercu wkrótce 
opadnie,  i  po  od³¹czeniu  siê  duszy  mej  od  cia³a  spotka  siê  ona  na  uczcie  Godów Baranka 
w  Mieœcie  Œwiêtym  Wiecznego  Miasta  (Ap 19, 9).  Poprzez  wiarê  przez  Chrystusa w Duchu 
Œwiêtym  od  Eucharystii  przechodzê  do  Trójcy Œwiêtej i s³ucham wszystkiego,  co mówi Duch 
do  Koœcio³ów,  aby  móc  zasi¹œæ  na  tronie  Bo¿ym  z  Jezusem  Chrystusem  (Ap 3, 20-22).  

Kiedy  podczas  mistycznych  nocy  dusza  ma  opuszcza³a  w  Bogu  cia³o,  to wiele setek 
razy  by³a  ona  przenikana  Samym  Bogiem  czyli  Bóg  dotyka  j¹  w  sposób  mistyczny,  i  ona 
rozumem  Jego  rozumie  niepojête  tajemnice  Jego,  a poza tym Boski Oblubieniec dosyæ czêsto 
z  wielk¹  mi³oœci¹  mówi  do  niej,  tak¿e ona jest nad wyraz rozmi³owana w Nim.  Pragnê³abym 
tê  przes³odk¹  s³odycz  kochania  przelaæ  na  papier  czy  te¿  ekran  komputerowy,   ale   to   nie 
jest  mo¿liwe,  bo  to  trzeba  wszystko  prze¿yæ,  aby  zrozumieæ,  tak¿e  mamy dbaæ o zbawienie 
duszy,  aby  nie  cierpia³y  one  wiecznie  w  piekle,  gdzie  dusze  sma¿¹ siê  w  diabelskim ogniu 
we w³asnym astralnym ciele,  na  widok  którego  od razu mo¿na umrzeæ,  ale dusza ma wszystko 
to   przetrwa³a   w   Bogu,   aby   te   okropnoœci   przekazaæ   antycywilizacji  œmierci,  k³amstwa 
i  najprzeró¿niejszych  wypaczeñ,  aby  nigdy  nie  mia³a  ona  z³udzeñ, co do realnie istniej¹cego 
piek³a.   Ca³e    swoje    odwieczne   powo³anie   realizowa³am   w   najciemniejszej   nocy  wiary,
a  nastêpnie  w  nocy  ducha  pojmuj¹c  umys³em Samego Boga tajemnice Jego, które odwiecznie
by³y  przeznaczone  na  duszê  m¹,  a  � przez  to  niewyraŸne  i  ciemne  poznanie  Bóg ³¹czy siê
z  dusz¹  wznios³ym  i  Boskim  sposobem.  Bowiem  to  ciemne  i mi³osne poznanie, którym jest
wiara,  jest  w  tym  ¿yciu  takim  samym  œrodkiem  do Boskiego zjednoczenia  jakim do jasnego 
ogl¹dania  Boga  jest  w  ¿yciu  wiecznym  œwiat³oœæ  chwa³y   (Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a).

Transcendentalny   Trójjedyny   Bóg  z  woli  Swej  wprowadzi³  duszê  m¹  w  utajone 
i  nieprzeniknione  tajemnice  Swe,   tak¿e   ona   bardzo   czêsto   w   jednej  jednoœci,   w  jednej 
istnoœci  znajduje  siê  w  Nim  w  bezkresie  pozaczasowym,   gdy  we  œnie  opuœci  ona  w  Nim
czasoprzestrzeñ,   dlatego  te¿  Dzie³o  Jego  upaja  mnie  tak  przeogromn¹  radoœci¹  i  mi³oœci¹, 
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¿e   tego   nie   da   wys³owiæ   siê.   Z  pomoc¹   Boskiego   Oblubieñca   duchowe   Dzie³o   Jego 
przekaza³am  w  dostêpnym  i  w zrozumia³ym œwietle, aby nikt nie pos¹dzi³ mnie o jakiekolwiek 
niedorzecznoœci,   dlatego   te¿   poprzez   walkê   i   cierpienie   muszê   obroniæ   je   na  Chwa³ê 
Ukochanego,  a  moja  rola   na   ziemi   skoñczy  siê   wówczas,  gdy  rozpocznie  siê   p r o c e s 
b a d a w c z y   jego  w  Kongregacji  Nauki  Wiary  w  Stolicy  Piotrowej.

Tajemnicze  znikania  bytów  skoñczonych  w  innym œwiecie mo¿na jedynie poznawaæ 
w  relacji  do  Boga  w  Trójcy  Œwiêtej  Jedynego,   i   opieraæ   siê   na  mocy  i  m¹droœci  Bo¿ej
(1 Kor 2, 2-5),  dlatego  te¿  wszystko  mo¿na  zrozumieæ  jedynie w duchu Bo¿ym  (1 Kor 2, 14)
poprzez   rozwa¿anie   tej   tajemnicy   przez   ca³y   rok   liturgiczny,  ka¿dego  tygodnia,  kiedy
obchodzimy  pami¹tkê  zmartwychwstania  Pañskiego.  � Rok  liturgiczny  -  jednostka   szybko 
mijaj¹cego   czasu,   niesie   w   sobie   coœ,   co  opiera  siê  czasowi,  co  trwa³e,  niezniszczalne,
wieczne.   Wed³ug  koncepcji  chrzeœcijañskiej  rok  liturgiczny,  który  rozpoczyna  siê  w  ka¿dy 
Adwent  i  powtarza  cyklicznie  swój  okreœlony  odcinek  czasu,   nie   biegnie  po  okrêgu,  lecz 
wstêpuje  jak  spirala  ku  górze.   Rok   liturgiczny  jest  najprawdziwsz¹  i  najpewniejsz¹  drog¹ 
prowadz¹c¹  do  duchowej  dojrza³oœci,  do  pe³ni  Bo¿ej  w  cz³owieku, poniewa¿ rok liturgiczny
to  Sam  Chrystus,  który  trwa  w  Swoim  Koœciele.   Chrystus,  który  teraz  ¿yje  i  teraz  dzia³a 
dla   nas   i   dla   naszego  zbawienia,  który  jest  naszym  ¿yciem   (ks. Wac³aw  Œwierzawski).
� Dusza   odrywaj¹c   siê   od   wszystkiego,   co   mo¿e   pojmowaæ   i   poznawaæ  drog¹  ducha
i  zmys³ów  powinna  szczerze  pragn¹æ,  by  mog³a  dojœæ  do  tego, czego w tym ¿yciu nie mo¿e 
poznaæ  i  wch³on¹æ  jej  serce.  Po  odrzuceniu  tego  wszystkiego,  co  czuje, czego wewnêtrznie
i  zewnêtrznie  doœwiadcza  lub  mo¿e  doœwiadczaæ  i  odczuæ  w  ¿yciu,  niech  szczerze pragnie 
dojœæ  do  tego,  co  przekracza  wszelkie  uczucie  i  doznanie   (Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a).
   

Poznanie  nadprzyrodzonej  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  przez  duszê  wybran¹ 
przez   Boga   jest   równoznaczne   ze   skazaniem  jej  na  upokorzenia,  umartwienia  i  niedolê, 
jednak¿e   to   wszystko   zamienione   jest   w  p³on¹ce  lampy  dla  duszy  tej,  która  tak  bardzo 
kocha  Boga  (Marta  Robin).   Poj¹æ  tê  Bosk¹  tajemnicê,  to  pozbyæ  siê  nienawiœci  i  posi¹œæ 
wolnoœæ  wobec  klêsk  czy  sukcesów,  i  d¹¿yæ  do  zbawienia,   które   jest   nie  z  tego  œwiata, 
pozaziemskie,  aby  móc  w  wiecznej  OjczyŸnie  umys³em  Bo¿ym  zrozumieæ  j¹,  i  jak  z  tego 
wyraŸnie  wynika,  to  ¿eby  poznaæ  w  ca³ej  pe³ni  tê  niepojêt¹  tajemnicê  Bo¿¹,   to   tutaj   nie 
trzeba  wypuszczaæ  rakiet w pust¹ przestrzeñ, ani ¿adnych wypraw naukowych, bo w tej sprawie 
Bo¿ej  trzeba  iœæ  w  g³¹b  siebie,   aby   wyjœæ   z   siebie   w   Przestrzeñ  Bo¿¹,  bo  w  tej  misji 
wszystko  ma  uwewnêtrzniæ  siê,  ca³kowicie  uwewnêtrzniæ.

Na  mojej  drodze  mistycznej  wszystkie  w³adze  pozostawi³am  u  podnó¿a mistycznego
statku,  aby  po  szczeblach  mistycznych  dusza  moja  mog³a  dojœæ  do  zjednoczenia  z Boskim
Oblubieñcem    i    posi¹œæ    odwieczn¹    tajemnicê    Trójk¹ta   Bermudzkiego,   co   mia³am   to
przepowiedziane  w  mistycznym  œnie  ze   statkiem  z  23. 11. 1984 r.,   podczas  którego  dusza 
moja  mog³a  byæ  wy³¹czona  z  cia³a,  ale  ja  tego  nie  wiem i byæ mo¿e dowiem siê po œmierci,
jeœli   bêdzie  taka  wola  Bo¿a,  tak¿e  od  tego  proroczego  snu  w  wielkiej pokorze nieustannie
p³ynê  na  pe³nym,  duchowym  Morzu  Bo¿ym,  na  którym  odczuwam  ciê¿ar  nêdzy  swej,   ale 
zachowujê  spokój  wœród  zmiennych  kolei  ¿ycia  swego.  W  tym mistycznym œnie osi¹gnê³am
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wszystkie szczeble niebiañskiego statku Bo¿ego,  gdzie  wokó³  mnie  by³  rozpostarty  o  c e a n, 
który  przecie¿  i  tak  jest  zawsze  wokó³  dusz  naszych,   bo   przecie¿   my   jako   dzieci  Bo¿e 
p³yniemy  po  niewidzialnych  drogach  Bo¿ych  do  portu  zbawienia,  a  poza  tym  w  przenoœni 
mistycznej  Koœció³  jest  równie¿  Statkiem  Bo¿ym,   i   ja  jako  córka  Boga  do  koñca  ¿ycia
swego  bêdê  p³yn¹æ  na  mistycznym  statku,  aby  dusza  ma  mog³a  byæ  zbawiona.

� Kiedy  dojdzie  do  tego  stanu  (zjednoczenie mi³oœci)  nie  godzi  siê  duszy zajmowaæ 
innymi  zewnêtrznymi  zajêciami  i  æwiczeniami,  które  mog³yby  j¹  powstrzymaæ  choæ  trochê 
od  pozostawania  w  mi³oœci  z  Bogiem,   chocia¿by   mog³y   wydatnie   prowadziæ   do   s³u¿by 
Bogu.  Bo  ma³a  iloœæ  tej  czystej  mi³oœci  jest  cenniejsza  w  oczach  Boga   i   jest  z  wiêksz¹ 
korzyœci¹  dla  Koœcio³a  ni¿  wszystkie  dzia³ania  razem wziête, nawet jeœli wydaje siê, ¿e dusza 
jest  bezczynna.   Dlatego   jeœli   dusza   ma  choæ  czêœæ  tego  stopnia  samotnej  mi³oœci,  czyni 
siê  wielk¹  krzywdê  i  jej  i  Koœcio³owi,  jeœli  nawet  na  krótki  czas  zechce  siê  j¹  wyci¹gn¹æ 
do  czynnej  pracy  i  œwiatowych spraw, choæby bardzo wielkiej wagi   (Œwiêty  Jan od Krzy¿a).

Dusza  moja  podczas  snu  tysi¹ce  razy  opuszcza³a  w  Chrystusie  cia³o  swe,  i  w  tych
Bogobojnych  ³askach  do  których  odwiecznie  by³a  przysposobiona,   ¿eby  otrzymywaæ  je  od
Pana  naszego  zaledwie  kilkadziesi¹t  razy  znalaz³a  siê  ona  w  niepojêtej,  mi³osnej  przepaœci
Majestatu   Najœwiêtszego,   aby   w   g³êbiach  pokoju  Umi³owanego  poznawaæ  nieskoñczon¹
wielkoœæ  Jego.   Skoro  Nieœmiertelny  dopuœci³  duszê  moj¹  do  Swojego  Boskiego  Szczêœcia, 
¿e  ona  od  czasu  do  czasu  pe³n¹  miar¹  rozkoszuje  siê  niepojêt¹ mi³oœci¹ Jego i tajemnicami
Jego,  które  znajduj¹  siê  w  niebiañskiej  OjczyŸnie  Jego,  to  wiadomo,   ¿e   dusza   moja  jest
niezwyciê¿ona  w  Nim,   tak¿e   ¿adne   gromy,   b³yskawice  i  pioruny  nie  powal¹  j¹,  bo  ona
zanurzona  jest  w  Boskim  Oblubieñcu,  który  zala³  j¹  mi³oœci¹  Sw¹.  Z  mistycznej drogi mej
jasno  wynika,  ¿e  z  woli  Trójjedynego  Boga  dusza  ma  kosztuje nie tylko Przedsionek Nieba, 
ale  i  równie¿  i  samo  Niebo,  bo  przecie¿  w  Bogu  wesz³a  ona  w  najwy¿sze poznanie Bo¿e,
co  dokona³o  siê  to  w  zjednoczeniu  habitualnym,  dziêki  ma³¿eñstwu duchowemu 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.

�  Zjednoczenie   habitualne  jest  tym,  które  przeobra¿a  substancjê  duszy  i  korzenie
w³adz.  Zjednoczenie  przeobra¿aj¹ce  jest  zwyciêstwem  Boga,  które wieñczy d³ugie ataki Jego
mi³oœci.   Bóg   bêdzie   teraz   panowa³  w  spokoju  ustalonego  ³adu.   Dokonane  przeobra¿enie
i ostateczne  opanowanie duszy gwarantuj¹ trwa³oœæ tego podboju   ; � Okreœlenie: ma³¿eñstwo
duchowe   wyra¿a   ten   stan   duchowy   z   ca³ym   orszakiem  objawieñ,  ³ask  nadzwyczajnych
i   oœwieceñ   kontemplacyjnych,   które   wskazuj¹,   ¿e   dusza  ju¿  osi¹gnê³a  go.  Zjednoczenie
przeobra¿aj¹ce  oznacza  rzeczywistoœæ,   która  tworzy  ten  stan  duchowy,  mianowicie  stopieñ
mi³oœci  realizuj¹cej  doskona³e  zjednoczenie  z Bogiem na skutek przeobra¿enia i podobieñstwa
mi³oœci   (O. Maria  Eugeniusz  od  Dzieci¹tka  Jezus  OCD).

W  odwiecznym powo³aniu mym zawsze usilnie prosi³am Ojca Niebieskiego (Ap 22, 20),
abym   jak   najczytelniej   przekaza³a   œwiatu  poznan¹  ju¿  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego, 
która   do   tej   pory  by³a  interpretowana  przez  tak  wiele  b³êdnych  i  spaczonych  religii,  aby
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mi³oœæ   Jego   by³a   lepiej   znana  a¿  po  krañce  ziemi  ( Dz 1, 6-8 ),  i  ods³oniêcie tej  Boskiej 
tajemnicy  odbywa³o  siê  w  prostocie  i  jednoœci  teologicznej,  i  mo¿liwe  jest  do  ods³oniêcia, 
dziêki  prawid³owemu  odczytywaniu  Objawienia  przekazanego  przez  Bibliê  i  wyjaœnionego 
przez  Tradycjê  (Œwiêty  Tomasz  z  Akwinu).  Jako  byt  rozumny,  skoñczony,  dziêki w³adzom 
naturalnym  dusza  moja  jak  wybrana  przez  Boga   do   poznania,  a  nastêpnie  ods³oniêcia  tej
omawianej  tajemnicy  pozna³a j¹ w Bogu na  drodze objawienia i za przyczyn¹ Ducha Œwiêtego
zosta³a  wyniesiona  do  poziomu  ¿ycia  Bo¿ego,   aby   mog³a   ona  przekroczyæ  barierê  œwiata 
skoñczonego,  bo  przecie¿  to  wszystko  dzieje  siê  dziêki aktywnoœci nadprzyrodzonego œwiata 
poza  umys³em  bytów  materialnych   i   trwa   nieprzerwanie   od  momentu  przeokropnej  mêki 
i   œmierci   Chrystusa,  i  trwaæ  bêdzie  a¿  po  wszystkie  dni.  Poprzez  tajemnicze  wch³anianie 
bytów  skoñczonych  przez  inny  œwiat  nieustannie  odtwarzam wydarzenia, które mia³y miejsce 
XX  wieków  temu   tak   jak   Komunia   Œwiêta,   która   jest   przyjmowana  na  pami¹tkê  mêki 
i œmierci Jezusa Chrystusa  (1 Kor 11, 23-24).  Czcigodna  S³u¿ebnica  Bo¿a   M a r t a   R o b i n 
przekaza³a,   ¿e   Objawienie   mia³o   równie¿   miejsce   na  innych  planetach  dla  innych  istot 
rozumnych,  bo  Obraz  Optyczny  Mêki  Pañskiej  obecny  jest  w Przestrzeni, gdzie przesuwa 
siê  On  z  szybkoœci¹  œwiat³a   i   bez   w¹tpienia   nie   osi¹gn¹³   on   jeszcze   kresów  kosmosu
(Jean  Guitton).

Zjawisko  znikania  bytów skoñczonych w Przestrzeni Bo¿ej jest rzecz¹ obc¹ wszelkiemu 
zmys³owi  i  przypad³oœciom  uczuæ,   gdy¿   jest  zetkniêciem  siê  czystych  substancji  tj.  duszy 
i   cia³a  ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ),   tak¿e   to   wszystko   mieœci  siê  ponad  naszym  ziemskim
bytem  mimo,  ¿e  ma  zwi¹zek  ze  œwiatem  przyrodzonym,  dlatego  te¿ naturalnymi sposobami 
poznania  nie  mo¿na  tej  tajemnicy  ods³oniæ.  Skoro odwiecznie zosta³am wybrana do poznania
tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  to  wiadomo,  ¿e  bez  ³aski  Bo¿ej  nic  nie  osi¹gnê³abym
i  Bóg  czêsto  dzia³a  w  duszy  mej,   a   � wówczas  dusza  otrzymuje  bez  ¿adnego  osobistego
wysi³ku   obfite   ³aski   i   s³odycze   niebiañskie.  Wówczas  Bóg  wszystko  daje,  bo  dusza  jest 
z  Nim  zjednoczona  przez  uczucia  mi³oœci.  Nieprzyjaciel  nie  ma  tu  ju¿  wiêcej  wstêpu,  tak 
jak  zimno  nie  mo¿e  dzia³aæ  na  rozpalone  ¿elazo, tak¹  jest  modlitwa  skupienia    (Juan de
Los Angeles czyli Jan od Anio³ów). W modlitwie skupienia  J a n   o d   A n i o ³ ó w  rozró¿nia
trzy  rodzaje  skupienia. � Pierwszy,  kiedy  rozum  ograniczony  w  swojej zwyczajnej funkcji
jakby odpoczywa,  a  dusza  pogr¹¿a  siê  w  milczeniu, kiedy ju¿ nic nie zag³usza spokoju duszy. 
Gdy  coœ  zbli¿a  siê  z  dala,  by zak³óciæ  jej  spokój,  ona  natychmiast  daje znak, by wstrzymaæ
to,  co  mo¿e  zam¹ciæ  jej  spokój.  Takie  skupienie  jest  wysokim  osi¹gniêciem.  Jest specjaln¹ 
³ask¹.   Drugi   rodzaj  skupienia  wystêpuje  wtedy,  kiedy  rozum  jeszcze  zdaje  sobie  sprawê
z  tego,  co  dzieje  siê  w  duszy,   nawet   ma   nad  tym  pewn¹  kontrolê,  by  œledziæ,  co  dzieje 
siê   w   niej.   Trzeci   rodzaj   wystêpuje,   gdy   cz³owiek   pogr¹¿a   siê   jakby  w  ca³kowitym 
zapomnieniu  i  nie  pamiêta,  co  robi³  przez  pewien  czas,  albo  gdzie  znajduje  siê.  Pyta wiêc 
innych  -  co  dzia³o  siê  ze  mn¹  i  gdzie  by³em ?   Skupienie   to  po  pewnym  czasie  zamienia 
siê   w   zwyczajny   stan  i  dusza  mo¿e  wróciæ  do  takiego  skupienia  bez  wiêkszego  wysi³ku 
i  przygotowania.  

� W  zjednoczeniu  mistycznym  dusza  nie  jest  tak  sposobna  do  rzeczy Bo¿ych, nigdy
nie  ma  tak  jasnego  jak  w  tym  stanie  oœwiecenia  wewnêtrznego   i   poznania   wielmo¿noœci 
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Pañskiej.  Mo¿e  to  zdawaæ  siê  rzecz¹  niepodobn¹,  bo  jeœli  w³adze, a wraz z nimi zmys³y, tak
s¹ tu poch³oniête, ¿e poniek¹d wydaj¹ siê jak gdyby martwe, jak¿e dusza mo¿e jeszcze rozumieæ,
¿e poznaje tê tajemnicê ?  Tego  ja  nie wiem, nie wie tego bowiem ¿adne stworzenie   (Œwiêta
Teresa  od  Jezusa).   Poprzez   Niedzielê   Wielkiego  Postu,  poprzez  Niedzielê  Mêki  Pañskiej
(Niedzieli   Palmowej)   wesz³am   w    nadprzyrodzon¹   tajemnicê   Trójk¹ta   Bermudzkiego, 
która  le¿y  pomiêdzy  czasem  a  wiecznoœci¹,   i   która   jest   niewidoczna   dla  przyrodzonego
œwiata  i  nie  mo¿na  jej  w  proporcjonalny  sposób  uczyniæ  widoczn¹,  a  w  ka¿dym  razie  nie 
dla  szerokiego  krêgu  ludzi  o  stêpionym  zmyœle  religijnym  (Walter  Nigg).  

¡  Temu,  który   ma   moc   utwierdziæ   was  zgodnie  z  Ewangeli¹  i  moim  g³oszeniem 
Jezusa    Chrystusa,   zgodnie   z   objawion¹   tajemnic¹,   dla  dawnych  wieków  ukryt¹,  teraz 
jednak  ujawnion¹,  a  przez  pisma  prorockie  na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom 
obwieszczon¹,  dla  sk³onienia  ich  do  pos³uszeñstwa  wierze,  Bogu,  który  jedynie  jest m¹dry, 
przez  Jezusa  Chrystusa,  niech  bêdzie  chwa³a  na  wieki  wieków.  Amen ¢ (Rz 16, 25-27). 

Z  Oprócz    teologii    dogmatycznej   poprzez   metafizyk¹,   eklezjologiê,   chrystologiê,
mariologiê,  teologiê  mistyczn¹,  teologiê  moraln¹    z   woli   Bo¿ej  wesz³am  w  rzeczywistoœæ
nadprzyrodzon¹  odwiecznych  znikniêæ  bytów  skoñczonych w innym œwiecie,  które wystêpuje 
w  bycie  stworzonym   i   jest   relacj¹  istniej¹c¹  realnie  miêdzy  bytami  œwiata  przejœciowego 
i  nieprzemijaj¹cego,  i  tajemnicê  tê  mo¿na  poznaæ  jedynie  duchowo,  a ca³ej pe³ni, gdy dusza
w   Bogu   opuœci   czasoprzestrzeñ,   a    p r z y c z y n ¹    s p r a w c z ¹   poch³aniania   statków, 
samolotów   i   ludzi   by³a,   i   jest   mêka   i   œmieræ   Jezusa   Chrystusa.  Dusza  moja  podczas 
przekroczenia   progu   œmiertelnego   w   Panu   naszym  podczas  snu  znajdowa³a  siê  zarówno 
w  przeb³ogich  ciemnoœciach   czy   te¿   nawet   w   jasnoœciach   nad  jasnoœciami  niebiañskich 
promieni   wœród   których   niejednokrotnie  widzia³a  Umi³owanego  swego,  w  oczach  którego 
widzia³a  niepojêt¹  mi³oœæ  Jego,  a  czasami  te¿  i  mêkê  Jego. 

Skoro   z   woli   Najpotê¿niejszego   dusza   moja   wielokrotnie,    chocia¿   krótkotrwale
przebywa³a  w  niebiañskich  rozkoszach  Jego,  gdy  we œnie opuszcza³a w Nim czasoprzestrzeñ,
to  przecie¿  wiadomo,  ¿e  ona  nieustannie  wpatrzona  w  Ukochanego ci¹gle zmierza do Ÿród³a 
prawdziwej   m¹droœci   Jego.   Dusza   moja   pozna³a   ju¿   niewielki   skrawek   tajemnic  Pana
naszego   w   ciemnoœciach   wiecznej   nocy,    które   niejednokrotnie   rozjaœnione   by³y   przez 
odwieczn¹,  bezcenn¹  œwiat³oœæ,  radoœæ  i  mi³oœæ,   dlatego  te¿  jej  tak  spieszno  do  Boskiego
Oblubieñca.  W  bezdennym,  wiekuistym  œwietle  dusze  zbawione  za¿ywaj¹ wiekuistej chwa³y
Wszechmocnego   i   nie   mog¹   wprost   nadziêkowaæ   siê   Ukochanemu   za  tyle  niepojêtych 
rozkoszy,  jakie  zgotowa³  im  w  wiekuistym  Niebie,  co  mo¿e  poœwiadczyæ to dusza ma,  gdy 
z  woli  Jego  krótkotrwale  by³a  ona  tam  w  Nim.

W   tym   doczesnym    pielgrzymowaniu   nieustannie   ¿yjê  Panem  naszym,  który  ¿yje 
w  duszy  mej,   i   dziêki  czu³ej  ³asce  i  mi³oœci  Jego,   która  nigdy  nie  opuszcza  mnie  dusza
ma   jest   nad    wyraz   rozkochana  w  Nim,   tak¿e  wewnêtrznie  rozmawiam  i  obcujê  z  Nim 
poprzez  teksty  Jego,  które  niejednokrotnie  czytam w Œwiêtej Ewangelii Jego i niejednokrotnie
te¿   przelewam   na   ekran  komputerowy  w  duchowym  Dziele  Jego.   Wiadomo,   ¿e   Dzie³o 
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Bo¿e,  które  prowadzê,  to  nie  jest  na  moje  mo¿liwoœci,  ale  w Boskim Oblubieñcu wszystko 
zrealizujê, co odwiecznie przeznaczy³ On na duszê m¹,  dlatego  te¿  dziêki ³asce Bo¿ej w swoim
wewnêtrznym  ¿yciu  w  wielkim  uciszeniu  i  czujnoœci  na  sprawy  Stwórcy  przyjmujê prawdy
Jego,  które  zosta³y objawione przez Niego. W duchowym Dziele Bo¿ym niezwyciê¿onego Pana 
naszego  z  wielk¹  odwag¹  czyni³am  i  czyniê  wszystko  to,   co   jest   mo¿liwe   do  spe³nienia 
na  tej  ziemi,   tak¿e  znalaz³am  siê  w  bólach  rodzenia  zadania  Wszechmocnego  daj¹c  przez 
to  przyk³ad,  ¿e  mo¿na  zawsze trwaæ  z  Ukochanym,  dziêki któremu jesteœmy skoncentrowani 
jedynie  na  duchowym  ¿yciu.

Poprzez   moje   odwieczne   powo³anie   dane   mi   od    Ojca  Niebieskiego  uczestniczê 
w   zbawczej   misji   Jego,   tak¿e   po   mojej   œmierci   pozostawiê   swój   duchowy   testament
w   postaci   moich  duchowych  ksi¹¿ek,  publikacji  i  listów skierowanych  do  duchowieñstwa,
co  wszystko  to  napisane  by³o  w  Bogu,  który  z  wielkiego  niebytu wyprowadzi³ duszê m¹ do 
istnienia  w  Sobie  i  z  Sob¹,   dlatego   te¿   w  samotni  kontemplujê  Pana  naszego  jednocz¹c 
siê   coraz   bardziej   z  Nim  przy  jednoczesnym  realizowaniu  duchowego  Dzie³a  Jego,  które 
wprowadzi³o  duszê  m¹   do  pe³ni  wiekuistego  ¿ycia  Jego.

Z  woli  niewidzialnego  Ojca  Przedwiecznego  pracujê  w  stwórczej  m¹droœci  Jego, co
pozwala   duszy   mej   wejœæ   w   bezmiar   nieœmiertelnych  i  niezniszczalnych  tajemnic  Jego,
dlatego   te¿   z   pe³nym   oddaniem  i  wytrwa³oœci¹  trwam  w  mi³oœci  Ukochanego  w  œwietle 
tych  tajemnic  Jego.  Nape³niona  Duchem  Boskiego  Odkupiciela  pod¹¿am  za Nim naœladuj¹c 
Go  we  wszystkim,  w  zwi¹zku  z  czym  doœwiadczam Go w sobie, a szczególnie w dotkliwych 
cierpieniach  czy  te¿  w  wytrwa³ej ¿arliwej pisemnej modlitwie, która odbywa siê w trynitarnym 
misterium  zbawienia.

R o z u m   nie   mo¿e  poj¹æ  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  bez  ³aski,  bez  cnót 
wlanych,  bez  ascezy,   która  sk³ada  siê  na  ¿ycie  mistyczne,  bo  w  tê  tajemnicê  Bo¿¹  trzeba 
wejœæ  za  spraw¹  Boga  w  ciemn¹  noc  wiary,  w  najwiêksz¹  ciemnoœæ  Bo¿¹,  bo tylko wiara 
mo¿e  wynieœæ  cz³owieka  poza  granice  jej  w³asnej,  skoñczonej  inteligencji,   aby  móc  poj¹æ 
przebóstwionym  umys³em  nadprzyrodzone  prawdy.   Widzenia  bytów  skoñczonych  w  innym
œwiecie  nie  mo¿emy  osi¹gn¹æ  za  poœrednictwem  rzeczy  stworzonej,  bo  to le¿y poza naszym 
rozumem,   ale  Bóg  ¿¹da,   abym  pos³ugiwa³a  siê  rozumem  o  tyle,  o  ile  to  mo¿liwe,  bo  to
widzenie   mo¿e   dokonaæ   siê   jedynie   w   bezpoœrednim   zjednoczeniu  uwielbionego  ducha 
ludzkiego  z  Bo¿¹  Istot¹  (Thomas  Merton).

�  Mówi   np.   Œ w i ê t y   T o m a s z   z   A k w i n u,   ¿e   Bóg   wybieraj¹c   kogoœ  do 
Siebie,  dla  jakiegoœ  celu,   tak  go  przygotuje   i   takie  mu  daje  ³aski,   ¿e  wybrany  cz³owiek 
nadaje  siê  do  zamierzonego  celu.  Podobnie  te¿  Bóg  wybra³  Maryjê  na  Matkê  Syna Swego 
i  da³  Jej  pe³niê  ³ask,  i  wywy¿szy³  ponad wszystkie stworzenia, ub³ogos³awi³ ponad wszystkie 
niewiasty  i  przez  to przygotowa³ J¹ na godn¹ Matkê Swego Jednorodzonego Syna   (O. Albert 
Wojtczak).  Ca³e  moje  powo³anie  powoli  urzeczywistnia  siê  w  Panu  naszym, który w duchu
mi³oœci   i   prawdy  Swej   przeprowadza   mnie  w  Sobie  poprzez  najprzeró¿niejsze  cierpienia
i  przeciwnoœci  czyli  pod¹¿am  œwietlistym  szlakiem  Stwórcy  odwiecznie  przeznaczonym  na 



- 18 -

dusz¹  m¹.   Z  woli  Pana  naszego  wysz³am  do  ludzi,   aby   moc¹   Jego   przekazaæ  odrobinê
bezmiaru niepojêtych tajemnic,  które  mieszcz¹ siê w Ÿródle mi³oœci i radoœci Jego, które mo¿na 
poj¹æ  jedynie  w  g³êbokiej  mi³oœci  Jego,  a  poniewa¿  jestem uodporniona na z³o zadawane mi 
z  ka¿dej  strony,   w   zwi¹zku  z  czym  zmierzy³am  siê  z  niegodziwcami  tego  œwiata,  którzy 
przebywaj¹   w   ba³wochwalczym   kulcie   serwowanym   przez   siebie   samych,   aby  poprzez
bolesn¹  prawdê  mogli  oni  oczyœciæ  siê  i przejœæ do chwa³y cierpieñ i mi³oœci Chrystusowego 
Krzy¿a.  � T a j e m n i c a    K r z y ¿ a   jest   tajemnic¹  nadziei i oparcia,  jest tajemnic¹ wiary,
jest  tajemnic¹  mi³oœci  i  ¿ycia.   Nie  ma  innego  rozwi¹zania  na  twej  planecie,  nie  ma  innej 
sensownej  odpowiedzi  na  cierpienia  jak  tylko  ta  odpowiedŸ,  której  udzieli³  Sam Jezus. Da³ 
odpowiedŸ   nie   przez  teoriê,  nie  przez  wyg³oszone  referaty,  ale  przez  Krzy¿    (O.  Stefan 
Ro¿ej  ZP).  �  Krzy¿   jest   drog¹,   któr¹  przechodzi  siê  do  Chwa³y.  Kult  Krzy¿a  prowadzi 
do  Eucharystii,  do  Cia³a  umêczonego  Boga,  który  zmartwychwsta³  i  objawi³ Swoje Bóstwo. 
Dzie³o   Chrystusa   zosta³o   zakoñczone.   Nasze  jeszcze  nie.   Przekaza³  je  Zbawiciel  w  rêce 
Koœcio³a,   aby  dokonaæ  tego  samego  dzie³a  w  ka¿dym  cz³owieku.   Po  dwóch  tysi¹cach  lat 
jesteœmy  garstk¹  tych  ludzi,   którzy   przychodz¹   do  Krzy¿a  Chrystusowego  i  do  Chrystusa 
uwielbionego  w  Eucharystii,  aby  w³¹czyæ  siê  w  to   jedno  wielkie  Cia³o  Koœcio³a,   którego 
G³ow¹   jest   Chrystus.   On  ¿yje  w  nas  i  przemienia  nas  w  Siebie,  Nieœmiertelny,  Wieczny 
i  Mi³uj¹cy.   Krzy¿,   symbol   najbardziej   nieludzkich   cierpieñ   i   œmierci,   staje  siê  dla  nas
teofani¹,  miejscem  objawienia  Boga  i  Jego  mi³oœci.  Koœció³ sk³ada poca³unek na tym znaku, 
na  tym  drogocennym  symbolu,  bo  wierzy  w  objawion¹  w  nim  Agape  Boga   (ks. Wac³aw 
Œwierzawski).

� Koœció³  nie  produkuje  artyku³ów  wiary.  Nie  objawia,  bo nie ma nic do objawienia.
Jest  natomiast  stra¿nikiem  Prawdy objawionej przez Boga. Prowadzony przez Ducha Œwiêtego
jest  jednym,  prawdziwym  i  autorytatywnym  interpretatorem  tej  Prawdy.   Skarbiec  wiary  do
którego  dzier¿y  klucze,  jest  zestawem  pojêæ  o  Bogu.  S¹  to stwierdzenia, w które wierzymy.
Wierz¹c  w  nie,  potrafimy  z  pomoc¹  intelektu  i  œwiat³a  ³aski  dotrzeæ   do   pewnego  stopnia
zrozumienia  rzeczy  Bo¿ych   (Thomas  Merton). 

Na  duchowej  drodze  mej  w  wielkiej  pokorze,  czystoœci  i  pos³uszeñstwie  ca³kowicie
poœwiêci³am  siê  Boskiemu  Oblubieñcowi,   w   którym   jestem   jedn¹   jednoœci¹  ( Ef  2, 14 ), 
i  w  jaœniej¹cym  odblasku  rzeczywistoœci  Jego  wyœpiewujê  pieœñ  dziêkczynienia  dla  Niego, 
tak¿e  œmia³o  mogê  powiedzieæ,  ¿e  “ teraz  zaœ  ju¿  nie  ja  ¿yjê,  lecz ¿yje we mnie Chrystus ”
( Ga 2, 20 ).    Ca³a    moja   nadprzyrodzona   misja   odbywa   siê   zgodnie   z   zamys³em   Ojca
Przedwiecznego  objawionym  nam  przez  Syna  Jego  Jedynego  Jezusa  Chrystusa,  tak¿e wcale 
nie  martwi  mnie  brak  jakiejkolwiek  reakcji  od  duchowieñstwa  na  tak liczne wysy³ki me, bo
nad  wszystkim  ma  pieczê  Stwórca,  który  ogrom  razy  wprowadzi³  duszê  moj¹  w szczêœcie 
i  mi³oœæ  trwaj¹c¹  bez  koñca  tj.  wieczn¹.   Oœwiecona   œwiat³em   Pana   naszego   nieustannie 
realizujê  i  spe³niam  siê  w  Nim,  tak¿e  z  wielk¹  pasj¹  w duchu wyrzeczenia siê wielu rzeczy, 
ale   w   pokorze   i   czystoœci  pod¹¿am   za   Umi³owanym,   któremu  jako  jedynemu  jestem 
we  wszystkim  pos³uszna,  a  poniewa¿  moja  wola  ju¿  dawno  z³¹czy³a  siê  z  wol¹  Stwórcy, 
w  zwi¹zku  z  czym   nawet  w  chwilowych  utrapieniach  czy  te¿  udrêkach przebywam zawsze 
w  wiecznej  radoœci  Niebios.  W  zjednoczeniu  ze  Zbawicielem  piszê  w Imiê Jego, i z mi³oœci 
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do  Niego  niejednokrotnie  cierpiê  duchowo  nieprzerwanie  zanurzaj¹c siê  w wype³nianiu woli 
Jego,  tak¿e  w  ca³ej  pe³ni  odda³am  siê  Mu,  bo  tylko  w  Nim  doœwiadczam  mi³oœci  Jego.

W   tak  wielkiej  misji  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  Bóg  dokona³ 
w   duszy   mej   nowego   Wcielenia   S³owa,    aby   poprzez   ni¹   przed³u¿yæ   tajemnicê   Sw¹, 
i  ods³oniêcie  tej  wielowiekowej  tajemnicy  nie  jest  mo¿liwe  dla  duszy  wybranej  w pow³oce 
jej  fizycznego  cia³a    lecz   po   opuszczeniu   go   w   Panu  naszym,   bo   to   wszystko  mo¿na 
ogl¹daæ  jedynie  oczyma  duszy,  gdzie  dusza  musi  byæ  przeobra¿ona w Boga, � nie by³oby to
bowiem  prawdziwe i ca³kowite przeobra¿enie,  gdyby dusza nie przeobrazi³a  siê w Trzy Osoby
Trójcy  Przenajœwiêtszej  w  stopniu  jasnym  i  wyraŸnym   (Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a). 

Tajemnicze  znikanie  bytów  skoñczonych w œwiecie przejœciowym jest pewn¹ okreœlon¹
faktycznoœci¹,   która   jest   przejawem   istnienia   wystêpuj¹cego   realnie  w  œwiecie  duchowo
- materialnym,  i  stanowi  akt  i  mo¿noœæ  jako  byt  jednostkowy,  i  ujmowany  jest  ze wzglêdu
na   istotê   w   œwiecie  przemijaj¹cym  jako  forma  i  materia,  i  wszystko  to  podlega  prawom 
Bo¿ym.   Nale¿y  tutaj  zaznaczyæ,  ¿e  akt  i  mo¿noœæ,  które  s¹  koniecznymi  elementami  bytu 
s¹  nierozerwalnie  zwi¹zane  ze  sob¹  i  nie  ma  mo¿noœci  bez  aktu,  nawet  gdyby  ta mo¿noœæ 
by³a  materi¹  (Mieczys³aw  Gogacz). 

Gdy   by³am   u   podnó¿a   mistycznej   Góry   Karmel,   to  najpierw  tajemnicê  Trójk¹ta 
Bermudzkiego  rozpatrywa³am  szczegó³owo   poprzez  fizykê  morza,  astronomiê, meteorologiê
i  klimatologiê  morsk¹,  oceanografiê,  a nastêpnie wesz³am w filozofiê i teologiê, w teologiczn¹
strukturê  katolicyzmu,   która  � znajduje  swe  apogeum  w  kontemplacji  mistycznej,  popartej
nie  agnostycyzmem,  lecz  teologi¹  spekulatywn¹  i  filozofi¹, które odnosz¹ siê z najwy¿szym
szacunkiem  do  œwiat³a  ludzkiego  rozumu   (Thomas  Merton).   Je¿eli   chodzi   o   � teologiê
spekulatywn¹ to zmierza ona � do przenikniêcia g³êbi Objawienia o tyle,  o  ile  to jest mo¿liwe
dla  intelektu  oœwieconego  wiar¹  i  pos³uguj¹cego  siê  metod¹  rozprawy  (discource).   Oprócz
spe³nienia  tego  podstawowego  dla  siebie  zadania,  teologia  rzuca  tak¿e  œwiat³o na wszystkie
inne  nauki,  zarazem trzeŸwo wykorzystuj¹c dla swych celów ich zdobycze   (Thomas Merton).

W  katolickiej  mistyce  za  wstawiennictwem  Najœwiêtszej Maryi Panny zosta³a w Bogu 
ods³oniêta  tajemnica  Trójk¹ta  Bermudzkiego, a � katolicka  mistyka nie jest w ¿adnym sensie 
azylem,  do  którego œwiêci uciekli przed niezrozumia³ym Wszechœwiatem: jest to ukoronowanie
i  chwa³a  ducha  ludzkiego.  Zaspakaja  ona wszelkie aspiracje teologii, metafizyki i kosmologii,
które  znajduj¹  sens  i  zrozumia³oœæ  we  Wszechœwiecie,  gdy¿  jest on “przesycony Majestatem
Boga”   (Thomas  Merton).   Poprzez   wszystkie   poruszenia  i  objawienia  Bo¿e  przekaza³am 
odwieczn¹  tajemnicê   Bo¿¹  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  w  której do tej pory sprawy przyrodzone 
i  nadprzyrodzone  by³y  w  opozycji,  co  jest  niemo¿liwe,  poniewa¿  wszystko  to  jest  ze  sob¹ 
powi¹zane  i  tworzy  ca³oœæ. Odwieczne znikanie bytów skoñczonych dzieje siê na tle stwórczej, 
zachowawczej  i  niewyczerpanej  aktywnoœci  Boga,   i   tak   wa¿ny   problem  istnieje  i  istnieæ 
bêdzie  jako  normalna  funkcjonalnoœæ  œwiata  na  pami¹tkê  mêki  i  œmierci  Jezusa  Chrystusa.

Z  Odwieczna  tajemnica  znikania  samolotów,  statków  i  ludzi  w tajemnych miejscach 
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na   œwiecie   dzieje  siê  w  przestrzeni  i  w  czasie  w  porz¹dku  skoñczonym,  materialnym  jak
i  nieskoñczonym,  niematerialnym,  gdzie  zachowany  jest  œcis³y zwi¹zek i wzajemna harmonia 
pomiêdzy  obydwoma  œwiatami,  to  jest  przyrodzonym i nadprzyrodzonym, i jest ona wynikiem 
œmierci  Jezusa  Chrystusa,  a  mo¿liwa jest do ods³oniêcia, dziêki zmartwychwstaniu Zbawiciela
i  dokona³a  siê  w  Chrystusie  kluczem  wielkopi¹tkowej  ofiary,  a  dusza  wybrana do tego celu
czyli  moja  musia³a  byæ  nierozerwalnie  z³¹czona  z  Jezusem  Chrystusem  w  Duchu Œwiêtym, 
co  dzieje  siê  przez  przyjmowanie  Zbawiciela  w  Eucharystycznym  Chlebie. Nieprzerwanie 
kontemplujê  mêkê  Jezusa Chrystusa, bo ta omawiana tajemnica zwi¹zana jest z najokropniejsz¹ 
mêk¹  i  œmierci¹  Samego  Boga,   bo   On  Siebie  Samego  wyda³  za  nas  w  ofierze  (Ef  5, 2), 
abyœmy  przyjmuj¹c Cia³o Jego stali siê ofiar¹ dla Niego, tak¿e mêka, œmieræ i zmartwychwstanie 
ci¹gle   dokonuje   siê   w   Koœciele   poprzez   Misterium   Przenajœwiêtszej  Eucharystii.   Ju¿
podczas  mojej  Pierwszej Komunii Œwiêtej,  kiedy mia³am 9 lat Pan Jezus wyraŸnie powiedzia³
w  twierdzy  duszy  mej  powtarzaj¹c  to  trzy  razy:  ¡ Córko   Moja,   przeznaczy³em   ciebie  od
ca³ej   wiecznoœci   do   celu,   który   zwi¹zany   jest   ze   strasznym   grzechem   œmiertelnym ¢,
co   mam   dok³adnie   opisane   to   nawet   na   mojej   internetowej   stronie  annaanielaflak.eu 
w  pasku  nr. 33   “Rzeczy  z  nie  z  tego  œwiata”  na  str. 2. 

�  E u c h a r y s t i a   jest   Pasch¹   Koœcio³a.   Jest  w  Niej  bowiem  nie  tylko  œmieræ 
i  zmartwychwstanie  Chrystusa,  ale  nasza  -  nas  uczestników  -  œmieræ  dla  grzechu  i  wzrost 
w   Œwiat³oœci   Boga.   Bo   jak   woda   Chrztu,   która   p³ynie  z  przebitego  Boku  Jezusa,   jak
rozgrzeszenie  w  Sakramencie  Pokuty,  które  jest  wpisane  w  misterium  paschalnego Baranka 
zabitego  za  grzechy,   tak  samo  Eucharystia  jest  ustanowiona  w  Chrystusie:   w   Jego  Mêce 
jako  Baranka   i   w   Jego  zmartwychwstaniu,   dziêki   któremu   uobecnia  siê  On  nieustannie 
w   ka¿dorazowym   “ dziœ,   tu   i   teraz ”,    w    sprawowanej   przez   wszystkie   wieki   a¿   do 
skoñczenia   œwiata  ( Mt  28,  20 )  œwiêtej  liturgii.   Dziêki   cudowi   zmartwychwstania   Cia³o 
Chrystusa   sta³o   siê   i   wci¹¿   staje   siê   Eucharysti¹.   ;    Ten,   który  umar³  i  Sam  powsta³
z   martwych,   to   mo¿e   tak¿e   przeistoczyæ  chleb  i  wino  w  Swoje  Cia³o.   I   dlatego  wiara 
w  Eucharystiê  mieœci  siê  w  wierze  paschalnej:   Chrystus   przemienia   chleb  w  Cia³o  moc¹ 
zmartwychwstania   (ks. Wac³aw  Œwierzawski). 

Poj¹æ  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  to  ¿yæ  w  sercu  tego  œwiata, ale tylko dla
nadprzyrodzonego  œwiata,   aby   poprzez   paschaln¹   nadziejê   i   paschaln¹  mi³oœæ  przekazaæ 
œwiatu  poprzez  tê  tajemnicê  Orêdzie  Bo¿e:   nie   zabijajcie   nienarodzone   niechciane  dzieci
Bo¿e  w  obozach  œmierci,  w  obozach  zag³ady,   niech   te   diabelskie   p³ody  matek  nie  maj¹ 
miejsca  w  œwiecie  i  znikn¹  na  ca³¹  wiecznoœæ,   i  niech  bêd¹  jedynie  b³ogos³awione  p³ody, 
które  s¹  Œwi¹tyni¹  Bo¿¹,  gdzie  Zbawiciela  trzeba  czciæ  w  duchu  i  prawdzie,  a  nie zabijaæ 
(J 4, 24).  Ju¿  przecie¿  œwiat  zabi³  Dawcê  ¯ycia,  ale  Bóg  wskrzesi³  Go  z  martwych,  czego
my  jesteœmy  œwiadkami  (Dz 3, 15),  ale  dalej  zabijaj¹  Go  nie  wiedz¹c o tym,  ¿e ju¿ za ¿ycia 
s¹  potêpieni. Dzieci   gwa³tu   te¿   maj¹   duszê  i  te  niewinne  dzieci¹tka  niejednokrotnie  te¿
s¹  mordowane  w  aborcyjnych  klinikach  œmieci.   Gdybym   nie   mia³abym  ³aski  zrozumienia
dzieciobójstwa  w  aborcyjnych  rzeŸniach,   to  nigdy  Rodzice  Niebiescy  nie  powo³aliby  mnie 
do  poznania  i  ods³oniêcia  œwiatu tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, która jest nadprzyrodzon¹ 
tajemnic¹   i   nale¿y   do   Królestwa   Niebieskiego.   W   pewnym   momencie   mojego   ¿ycia 



- 21 -

Zbawiciel  da³  mi  ³askê  Sw¹,  abym  umys³em przebóstwionym zrozumia³a przeokropny grzech
mordowania  niewinnych  niechcianych  dzieci  w³¹cznie  z  dzieæmi,  które  s¹ wynikiem gwa³tu, 
ale  tê  tajemnicê  muszê  zabraæ  do  grobu.

Na   duchowej   drodze  mej  dzia³am  w  Chrystusie  w  Bogu  poprzez  Ducha  Œwiêtego
za  wstawiennictwem  Niepokalanej,  tak¿e  w  muzycznej,  idealnej  ciszy, która niejednokrotnie 
zak³ócona   jest   przez  odg³osy  tego  œwiata  dojrzewam  do  pe³nej  komunii  z  Panem naszym,
który  na  sta³e  wpisany  jest  we  mnie.  Poœwiêci³am  ¿ycie  swe z wielkiej mi³oœci do Boskiego 
Oblubieñca, aby oœwieciæ œwiat prawd¹ Jego, w zwi¹zku z czym porwana duchem Umi³owanego
gorliwie  wykonujê  umi³owan¹  wolê  Jego,  poprzez  któr¹  sta³am  siê misjonark¹ mi³oœci Jego, 
który  w  mi³osiernej  ufnej  mi³oœci  nape³nia  mnie  radoœci¹  i  pokojem  Swym  oœwiecaj¹c mój
umys³,  dlatego  te¿  mam  nad  wyraz  rozpalon¹  duszê  m¹  jak  i  serce  me,  w zwi¹zku z czym
jestem  zawsze  radosna,   bo   nawet  w  cierpieniu  smutek  mój  w  radoœæ  przemienia  siê,   bo 
zawsze przecie¿ jestem na krzy¿u z Ukochanym, który tak bardzo nape³nia mnie ³askami Swymi.

W   rozwi¹zaniu   tajemnicy   Trójk¹ta   Bermudzkiego   zawsze   by³y  blokady  zrobione
z  ludzkiego  grzechu,   z   ludzkiej   nienawiœci,   z   ludzkiego   buntu   i  wszyscy  rozwi¹zuj¹cy 
porywali   siê   na  zg³êbienie  tej  tajemnicy  Boga  metodami  wynalezionymi  przez  cz³owieka, 
a   przecie¿  tutaj  liczy  siê  tylko  mi³oœæ,   która   jest   Ÿród³em   poznania   Boga   przez   duszê 
kontemplacyjn¹. ¡ Mi³oœæ  jest  silna,  ufna,  przenika  g³êboko  i gwa³townie zdobywa wszystko. 
Nic  jej  nie  wstrzyma  dopóki  nie  osi¹gnie  tego,  czego  szuka.  Mi³oœæ  przenika  do  wnêtrza, 
bada  g³êbie  tajemnic  Bo¿ych.   ¯adna   wiedza   nie   jest   doskona³a,  jeœli  jej  nie  towarzyszy 
mi³oœæ ¢ (Diego  de  Estella).   Do   samego   j¹dra   tej  omawianej  tajemnicy  mog³a  dostaæ  siê
tylko  i  wy³¹cznie  mi³oœæ,   bo   mi³oœæ   jedynie   podnosi   ku   Bogu   i   jednoczy   z   Bogiem,
a   umys³   jedynie   podchodzi  pod  bramê  pa³acu  i  rozum  tam  nie  wejdzie,   jeœli  go  mi³oœæ 
tam  nie  wprowadzi  (Jan  od  Anio³ów).  Rozwi¹zanie   tej  tajemnicy  mieœci  siê  poza  granic¹ 
œwiata  widzialnego  w  nieprzezroczystej  materii,  gdzie  nie  istniej¹  prawa przestrzeni i czasu, 
i   aby   poj¹æ   j¹   to   nale¿y   œwiadome   w³¹czyæ   siê   w   misterium  Boga  w  akt  anamnezy,
przeistoczenia  i  epiklezy  (ks. Wac³aw  Œwierzawski).

W  sposób  nadprzyrodzony  w  pe³ni  czasu  i tak  ju¿  opad³a zas³ona tajemnicy Trójk¹ta 
Bermudzkiego (2 Kor 3, 16)  dla  duszy  mej  jako  wybranej  przez  Boga,   która   ¿yje  Duchem 
Œwiêtym i idzie bolesn¹,  ale œwietlan¹ drog¹ krzy¿ow¹ i nieprzerwanie szuka Ojca Niebieskiego,
aby  móc  radowaæ  siê  w  Nim  (Flp  4, 4).  Nie  otrzyma³am  ducha  œwiata,  lecz  Ducha,  który 
jest  z  Boga  dla  poznania  tajemnicy  Trójk¹ta Bermudzkiego i g³oszê j¹ nie uczonymi s³owami 
ludzkiej  m¹droœci,   lecz   pouczona   przez   D u c h a   przek³adam   d u c h o w e   sprawy  tym, 
którzy   s¹   z   D u c h a  (1 Kor 2, 12-13).   Mam   byæ   naœladowczyni¹  Chrystusa,  dlatego  te¿
jako  dziecko  umi³owane  mam  postêpowaæ  drog¹ mi³oœci, bo Chrystus nas umi³owa³ i Samego 
Siebie  wyda³  za  nas  w  ofierze  (Ef  5, 1-2).   Ca³e   moje  odwieczne  powo³anie  dokonuje  siê 
w  wielkiej  mi³oœci  ( 1 Kor 16, 14 ),  i  Duch  Œwiêty  nieustannie  przychodzi  z  pomoc¹  mojej 
s³aboœci  (Rz 8, 26)   i   w   Chrystusie   ods³ania  mi  wszystko  (Kol 1, 17).  Poprzez  prawdziw¹ 
wiarê,   w   niewidzialnej   Trójcy   Œwiêtej   zosta³a   duszy   mej  w  Bogu  ods³oniêta  tajemnica
Trójk¹ta Bermudzkiego, która upamiêtnia to jedyne  w  swoim  rodzaju   wydarzenie   a b l a c j i 
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Chrystusa   historycznego    i    odtwarza   je   ona   w   sposób   mistyczny   poprzez   o b l a c j ê 
nieustannie  powtarzan¹,   jak   to   dzieje   siê   we   Mszy  Œwiêtej.  Ablacja  i  Oblacja,  to  dwie 
czêœci  ofiary.  Pierwsza  jest  ablacja,   to   znaczy   strona   cierpienia,  której  odpowiada  Mêka, 
a  druga  jest  oblacja.  Oblacja  jest  pe³ni¹  ablacji  (Jean  Guitton).

�  Dziêki  Chrystusowej  œmierci   i   zmartwychwstaniu   K o œ c i ó ³   przyj¹³  wszystkie
prerogatywy Swojego Mistrza. Jest znakiem Chrystusa.  Mo¿na  powiedzieæ  znakiem  czytelnym 
dla  Ojca  i  znakiem  czytelnym  dla  ludzi.  A  poniewa¿  Koœció³ to my, jesteœmy wiêc znakiem
Chrystusa.   Gdy   ktoœ   patrzy   na   nasze   ¿ycie,   powinien  w  nas  widzieæ  kontynuacjê  Jego
Wcielenia  i  Jego  Zmartwychwstania.  Znak  wiêc  musi  byæ czytelny, aby ci, którzy nie wiedz¹
o  Jezusie  Chrystusie,   w   nas   poznali   Jego   Bóstwo   i   Cz³owieczeñstwo   i  Jego  jednoœæ 
z  Ojcem. ;    Wzajemne  przenikanie  Koœcio³a  i  Chrystusa,  ¿ycia  Chrystusa  i  ¿ycia  Koœcio³a 
jest  dalszym  ci¹giem  owego  przenikania,  jakie  jest miêdzy Ojcem i Synem, Synem i Ojcem  
(ks. Wac³aw  Œwierzawski).

 Wszelkie   znaki   czasu   wyprzedzaj¹   ca³¹   moj¹   nadprzyrodzon¹  misjê,  aby  ¿adna
dusza  nie  zw¹tpi³a  w  objawienie  Pañskie,   i   takich   œwiêtych   znaków  czasu  mam  bardzo,
ale  to  bardzo  wiele   np.   pytanie   z   egzaminu   kierunkowego   tu¿  przed  obron¹  doktoratu:
¡ Jak¹   ma   pani   w³asn¹   koncepcjê   na   ods³oniêcie   tajemnicy   Trójk¹ta  Bermudzkiego ? ¢ 
Z  moj¹  misj¹  jest  tak,  jak  ze  Starym  Testamentem,  gdzie zawarty jest Nowy Testament np.: 
Moj¿esz  po  widzeniu  w  krzaku  gorej¹cym,  pos³uszny  nakazowi  Pana,  ka¿e namaœciæ Krwi¹ 
Baranka,  co  jest  zapowiedzi¹  mêki  i  œmierci  Jezusa  Chrystusa.  W  Starym  Testamencie nie 
³amano koœci: ¡ Koœci  z  Niego  ³amaæ  nie  bêdziecie ¢ (Wj 12, 46;  J 19, 36),  i  ¡ Gdy podeszli 
do  Jezusa  i  zobaczyli,   ¿e  umar³,   nie  ³amali  Mu  goleni,   tylko  jeden  z  ¿o³nierzy  w³óczni¹ 
przebi³  Mu  Bok  i  natychmiast  wytrysnê³a  Krew  i  Woda ¢ (J 19, 33-34).   Zawsze  proroctwa 
Bo¿e  zawarte  s¹  du¿o  wczeœniej,   dlatego   Stwórca  zes³a³  mi  tak du¿o  znaków  czasu,  aby 
œwiat  uwierzy³,  ¿e  jestem  pos³ana  przez  Pana  Jezusa,  który  jest  tym  znakiem jednoœci Ojca 
i  Synów  w  Synu  (Ga 3, 26),  narzêdziem  spotkania  Boga  i  Koœcio³a,  Boga  i  ka¿dego z nas,
aby kto wierzy w Niego mia³ zapewnione ¿ycie wieczne  (J 3, 14-15).  Za  ¿ycia Chrystusa czyny 
i   s³owa   by³y   znakiem   Boga   w   œwiecie   ludzi,  aby  uwierzyli,  ¿e  by³  pos³any,  a  obecnie 
z   woli   Bo¿ej   umiejêtnie   odczytujê   znaki   czasu   podczas   mojego   przemijaj¹cego   ¿ycia 
i  przekaza³am  je  w  duchowym  Dziele  Bo¿ym,  aby ludzkoœæ uwierzy³a w odwieczne pos³anie 
Bo¿e.  Ten  Sam  Duch,  który  mówi³  przez  Proroków  dzia³a  w  duszy  mej  i  prowadzi  j¹  do 
nieœmiertelnego  Chrystusa,   który   nie   podlega  prawom  przestrzeni  i  czasu,  tak¿e  w  mojej 
duchowej  misji  w  ca³ej  pe³ni  podda³am  siê  S³owu  Bo¿emu,  i  wszystko  co dzieje siê wokó³ 
mnie  sprawia  moc  Najwy¿szego,  który  jest ¿yciem i zmartwychwstaniem dla wszystkich dusz 
(J 11, 25).  Z  pragnieniem  Boskim  zbli¿am  siê  do  koñca pielgrzymki ziemskiej nieprzerwanie 
stoj¹c   u   stóp   Krzy¿a  Bo¿ego,  i  w  wielkiej  pokorze  przyjmujê  mi³oœæ  i  moc  Bo¿¹,  która 
wraz  z  Mam¹  Boleœciw¹  daje  mi  si³ê  do  wytrwania  pod  tym  Krzy¿em.
   

Z  Poprzez  Krzy¿  dokona³o  siê  zbawienie  i  poprzez  Krzy¿  dokona³o siê  ods³oniêcie 
tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  bo  Krzy¿   to   k l u c z   do  wszystkich  tajemnic  Bo¿ych. 
Ods³oniêcie  tej  Boskiej  tajemnicy   mog³o  powstaæ  tylko  przez  dar  Boga,  bo wszystkie dary 
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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.  Z Chrystusem absolutnie nie bojê siê Krzy¿a,
ani  wejœcia  w  Otch³añ  Bo¿¹,   gdzie   zawieszone  s¹  byty  skoñczone,   bo  przecie¿  wszystko 
zwi¹zane  jest  z  krzy¿em,  i  Chrystus  zmartwychwsta³  dla  nas,  abyœmy  nie  bali  siê  Krzy¿a. 
Mam  mi³oœæ  Bo¿¹   i   niczego   wiêcej   nie   potrzebujê   i   nie   pragnê,  bo  w  mi³oœci  Bo¿ej, 
która  jest  cierpliwa,  wszystko  znosi,  wszystkiemu  wierzy,  we  wszystkim  pok³ada  nadziejê, 
wszystko   przetrzyma,   mam   wszystko  (1 Kor 4, 4),  bo   przecie¿  � prawdziwa  mi³oœæ  Bo¿a 
oœwieca  ka¿d¹  trudnoœæ  ¿yciow¹,  przedstawia  j¹  we  w³aœciwym  œwietle  i  przekazuje, ¿e nic 
nie  mo¿na  porównaæ  z  Bogiem,   nic   nie   jest   tak   wa¿ne  jak  On,  i  nic  nie  powinno  nas 
od³¹czyæ  od  Niego   (O. Albert  Wojtczak).

Aby  poj¹æ  tajemnicê Trójk¹ta  Bermudzkiego,  to  tutaj  Chrystus  musi  byæ  nieustannie 
przed  dusz¹  jak  i  w  duszy,  aby  mog³a  ona  wyjœæ  poza  siebie, w niepojêty œwiat Jego, który 
da³  duszy  mej  tê  ³askê,  ¿e  ona  czasami  opuszcza  w  Nim  wiêzienie  cielesne,  w którym tak 
bardzo  mêczy  siê,   i   lewituj¹c   w   Nim   bywa  ona  nawet  w  innych  uk³adach  s³onecznych.
To,   ¿e   podczas   snu   dusza   moja  opuszcza  w  Bogu  czasoprzestrzeñ,  to  jest  wielka  ³aska
Bo¿a,   przeolbrzymi   dar   z   Nieba,   o   który   nie   prosi³am  Boga,  i  wszystko  to  dzieje  siê 
niezale¿nie  ode  mnie,  i  ja  nigdy  nie  wiem ?,  kiedy  dusza  moja  ma  opuœciæ  w  Bogu cia³o. 
Nigdy  te¿  nie  proszê  Stwórcê,   aby   dusza   moja   chocia¿by   na   chwilê  opuœci³a  wiêzienie
cielesne,  je¿eli  czasami  proszê,  to  tylko  o  opuszczenie  krat  cielesnych  przez  ni¹, ale ju¿ na 
ca³¹  wiecznoœæ,  i  to  tylko  dlatego,  bo  ona  niezmiernie têskni za wieczn¹ kontemplacj¹ Boga.
 

Ojciec   Niebieski  przenika  moje  zamys³y  (Ps 139, 1-2)  i  coraz  wiêcej  rozpala  mnie 
w Sobie,  i za Jego Wspomo¿ycielsk¹ Wszechmoc¹ powoli dochodzê do cz³owieka doskona³ego, 
do  miary  wielkoœci  wed³ug  Pe³ni  Chrystusa  (Ef 4, 13). Jestem kap³ank¹ ods³aniania tajemnicy 
Trójk¹ta  Bermudzkiego  dla  ca³ej  zdeprawowanej  ludzkoœci,  i  poprzez  tê  tajemnicê sk³adam 
transcendentalnemu  Bogu  nale¿ny  ho³d,  i  niezale¿nie  od  tego  prze¿ywam g³êboko wszystkie 
tajemnice  Jego   i   poprzez   m o d l i t w ê   nieprzerwanie   d¹¿ê  do  za¿y³ej  przyjaŸni  z  Nim, 
i  w  najg³êbszym  wnêtrzu  duszy  kontemplujê  Jego   i   tê   przedziwn¹  tajemnicê  Jego,  któr¹
odwiecznie  przeznaczy³  na  duszê  moj¹.   Ojciec  Niebieski  odwiecznie  wybra³  i  przeznaczy³
mnie  dla  Siebie  (Ef 1,  4 - 5),   aby   poprzez   duszê   moj¹   wyjawiæ   œwiatu   nadprzyrodzon¹ 
rzeczywistoœæ  odwiecznie  istniej¹cej  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego (1 Kor 1, 28).

Do  tej  pory   w   o d s ³ o n i ê c i u   tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  by³o  ju¿  wielu 
jasnowidz¹cych,  wró¿biarzy,  pseudonaukowców  i  naukowców,   którzy   wierzyli   w  praktyki
swe,  zniewalali  wszystkie  w³adze  duszy,  dzia³ali  z  zewn¹trz,  materialnie,  a  je¿eli korzystali 
z  rzeczy  duchowych  to  tylko  dla  zmys³ów, pozostawiaj¹c ducha pró¿nego, a przecie¿ ta droga 
prowadzi  donik¹d,   bo   tutaj   potrzebna   jest   zbroja  Bo¿a,  bo  tê  nadprzyrodzon¹  tajemnicê 
mo¿na  rozs¹dziæ  tylko  duchem (1 Kor 2, 14).  Poprzez  wszystkie  wieki wszyscy rozwi¹zuj¹cy
tê  tajemnicê  nie  s³yszeli  g³osu  Bo¿ego,   poniewa¿   byli  zagubieni  w  sprawach  doczesnych, 
materialnych,   osobistych    i    nic   nie   widzieli   ani    te¿    nie   s³yszeli   poza   sprawami   tej 
przemijaj¹cej  ziemi,   tak¿e  byli  pozbawieni  Œwiat³a  M¹droœci  Bo¿ej  i  od  samego  pocz¹tku 
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byli  zgubieni.  Poj¹æ  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego,   to  tutaj  o  duchowym  roztargnieniu 
nie  mo¿e  byæ  mowy,  i  w tak wielkiej sprawie Bo¿ej musi byæ wielkie wyrobienie wewnêtrzne, 
a   poza   tym   nieprzerwanie   trzeba   mieæ  w  sobie  krzy¿,   bo  poprzez  b³ogos³awiony  krzy¿ 
dokona³a  siê  najg³êbsza  tajemnica  Odkupienia,  która  zwi¹zana  jest z tajemnic¹ Bosk¹,  tak¿e
do  niej  nale¿y  zbli¿yæ  siê  z  wiar¹,  nadziej¹  i  mi³oœci¹,   aby   byæ  przeistoczonym  w  Boga,
w  œwiat³o  Chrystusa  i  w  Œwiat³o  Koœcio³a,   aby   móc  widzieæ  w  Bogu  œwiat³o  przestrzeni 
miêdzyplanetarnej.

Jezus  Chrystus  poprzez  Swoj¹  œmieræ  i  zmartwychwstanie  wprowadzi³  duszê  moj¹
w   Duchu   Œwiêtym   we   wnêtrze   ¯ycia   Swego,   które  nie   jest  z  tego  œwiata  ( J  8,  26 ), 
i przekaza³ duszy mej tajemnicê Sw¹ Trójk¹ta Bermudzkiego,  która  dokona³a  siê  w  Misterium 
Krzy¿a,  który  dla  wielu  jest  zgorszeniem  i  g³upstwem,  a  dla  nas  uwolnieniem  od  szatana, 
zwyciêstwem  nad  œmierci¹  i  grzechem  oraz  pojednaniem  z  Bogiem (1 Kor 1, 18). Nigdy nie 
usta³o  i  nie  os³ab³o  moje  pragnienie  samotnego  obcowania  z  Bogiem,  i  najlepiej  czujê  siê
w  ca³kowitym  odosobnieniu,   i   dziêkujê  Ojcu  Niebieskiemu,  ¿e  pomimo,  ¿e  jestem  osob¹ 
œwieck¹,  to  i  tak  stworzy³  mi  jak  najodpowiedniejsze  warunki,   ¿e  od  wielu  lat  mieszkam
ju¿  sama,  tak¿e  czêsto  jestem  w  samotni  swej  i  modlê  siê  s³owami swymi u stóp Boskiego
Odkupiciela  kontempluj¹c  Go  w  Trójjedynym  Bogu.

Przyjmujê  ukrytego  Jezusa  Chrystusa,   który  wyszed³  naprzeciw  duszy  mej  i  zdj¹³ 
zaæmê   z   jej   oczu,   i   pozwoli³  jej  zobaczyæ  Siebie,   jak  i  ca³y  proces  wch³aniania  bytów
skoñczonych  przez  inny  œwiat,   dlatego   te¿   moje  odwieczne  powo³anie,  to  heroizm  Bo¿y, 
bezgraniczna  odwaga  Bo¿a,  nadzieja  wbrew  nadziei  i  ca³kowite  zapomnienie  o  sobie,   aby 
w  najwiêkszej  Nocy  Niebytu  umys³em  Bo¿ym  wch³on¹æ  tajemnice  Bo¿e,  które  odwiecznie
by³y   przeznaczone   na   duszê   m¹.    Rozmyœlam   o   dobrodziejstwach   Bo¿ych   szczególnie 
w  tajemnicach  Wcielenia  i  Odkupienia,  i  z  woli  Pana  naszego  czuwam  nad  rozumem, aby 
nie  zajmowa³  siê  on  niepotrzebnymi  myœlami   i  wtapiam  siê  w  mi³oœæ  Bo¿¹,   która  ma  tê 
moc,  ¿e  jednoczy  i  przemienia  mi³uj¹c¹  duszê  w  Boga  (Jan  od  Anio³ów).

T a j e m n i c a   T r ó j k ¹ t a   B e r m u d z k i e g o  jest  wspomnieniem mêki i œmierci 
Jezusa  Chrystusa,  i  mo¿liwa  jest  do  ods³oniêcia  za  pomoc¹ Sakramentów Œwiêtych, dziêki 
Duchowi  Œwiêtemu,  który  zosta³  zes³any  przez Ojca Przedwiecznego i odnawia oblicze ziemi, 
tak¿e   rozpatrywanie   naukowe   tej  Boskiej  tajemnicy  nie  doprowadzi  do  wewnêtrznego  jej 
poznania,  bo  wszystko  to  zawarte  jest  w  Bogu  i  wyp³ywa  ze  œcis³ego  zjednoczenia z Nim. 
Zbawienie  dokona³o  siê  przez  mêkê  i  krew,  i  ods³oniêcie  tej  tajemnicy  dokona³o siê  przez
mêkê  Bo¿¹,  dlatego  te¿  trzeba  dobrze  zapamiêtaæ,  ¿e � B³ogos³awiony  ten,  który w Krzy¿u
potrafi   odnaleŸæ   sekret   swojego  ¿ycia,   kto   posiad³   ten   sekret,   to   znalaz³   k l u c z   do 
wewnêtrznego   pokoju,   do   szczêœcia,   odkry³   sens  istnienia  ludzkiego  i  chrzeœcijañskiego, 
i  tylko  chce  dzieliæ  siê  tym  z  innymi   (ks. Wac³aw  Œwierzawski).

Dusza   wybrana  do  poznania  i  ods³oniêcia  œwiatu  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego 
ma  byæ  jako  Cia³o  Chrystusa  Koœcio³em  Boga  ¯ywego,   aby   móc  równoczeœnie  odkrywaæ 
najg³êbsz¹  prawdê,  która  zawarta  jest   w   E u c h a r y s t i i,  tak¿e  trzeba  ¿yæ wiar¹ dojrza³¹ 
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przez  mi³oœæ,  bo  tylko  taka  wiara przed³u¿a proces Wcielenia Boga, proces zmartwychwstania 
Chrystusa,  a  proces  zmartwychwsta³ego  Zbawiciela  wypala  bielmo  spoczywaj¹ce  na  oczach 
i  sercach,  i  kiedy  ktoœ  zwraca  siê  do  Boga  zas³ona  opada   i   wówczas   dusza  wybrana  do 
tej  niedostêpnej  tajemnicy  Bo¿ej  ujrzy  j¹  w  Bogu  w  ca³ej  pe³ni,  co  ma to zagwarantowane
w  Piœmie  Œwiêtym.   Ten,  który  jest  (Wj 3, 14;   J 8, 24)  i  który  przez  krew  uwolni³  nas  od 
grzechu,  œmierci  i  uczyni³  nas  Królestwem  Bogu, abyœmy podczas Chrztu w wodzie oczyœcili 
siê  z  grzechów  i  ¿yli  ¿yciem  Bo¿ym,  i  oczyszczali  siê  podczas  Spowiedzi,   aby  wci¹¿  na
nowo   otrzymaæ   ¿ycie   Boga   w   Ciele   i  Krwi  Eucharystycznej  (ks. Wac³aw  Œwierzawski). 
Oblubieniec  Niebieski  jest  wszechpotê¿ny i wszystko uczyniæ potrafi, bo On kieruje wszystkim
w  ca³ym  Wszechœwiecie  i  wszystko  co  nas  spotyka  w  ¿yciu,  to  s¹  œrodki pomocnicze, aby 
dusze  nasze  mog³y  zbawiæ  siê  i  osi¹gn¹æ  szczêœcie  wieczne.

Ojciec Niebieski � dusze  nasze  naznaczy³  w³asnym  Duchem,  a  cz³onki  naszego cia³a 
pomaza³   Swoj¹   Krwi¹.   On   jest   Tym,   który   okry³   hañb¹   œmieræ,   a   diab³a  pozostawi³ 
w  nieutulonym  ¿alu  jak  Moj¿esz  faraona.   To   On   zrani³  nieprawoœæ,  a  niesprawiedliwoœæ 
pozbawi³  potomstwa  jak  Moj¿esz Egipt. On jest Tym, który nas wywiód³ z niewoli na wolnoœæ, 
z  ciemnoœci  do  œwiat³a,  ze  œmierci  do  ¿ycia,  spod  w³adzy  tyrana  do  wiecznego  Królestwa 
i  uczyni³  nas  nowym  kap³añstwem  oraz  ludem  wybranym  na  wieki.  On jest Pasch¹ naszego
zbawienia   (Meliton,  biskup  z  Sardes  z  II  wieku). 

Poj¹æ   tajemnicê   Trójk¹ta   Bermudzkiego,   to   nawi¹zaæ   kontakt  z  Bogiem,  co  jest 
mo¿liwe   poprzez   dar   z   Nieba   i   poprzez  wiarê,  która  przemienia  w  kontemplacjê  i  jest 
opanowaniem   przez  Boga  aktów  ludzkiego  wnêtrza,  i  sk³ada  siê  ona  ze  œwiat³a  i  mi³oœci 
(ks. Wac³aw  Œwierzawski).   W  poznaniu  tej  Boskiej  tajemnicy  zderzy³a  siê  ludzka  i  Boska 
moc,  i  bez  Chrystusa  nie  zrozumia³abym  jej,  która  jest  w  Ojcu,  a  Ojciec  w Nim w Duchu 
Œwiêtym,  i  poprzez  prowadzenie  tego  Boskiego  Dzie³a  czujê siê najbardziej sama z Bogiem, 
w  którym  wyci¹gam  ciernie  z  Serca  Jego,  które  zadawane  s¹  przez  grzeszne  dzieci  Jego.

� Sam   Bóg   daje   prawdziw¹   egzegezê   interpretacji   dziejów  ludzkoœci.  Bo  On 
trzyma  w  Rêku  Ksiêgê  przeznaczeñ.  On  zna losy ludzkoœci i On otwiera Ksiêgê przeznaczeñ, 
pozwalaj¹c  tym,  którzy  ¿yj¹  na  ziemi,  odczytaæ  prawdziwy sens losu dziejów   (ks. Wac³aw
Œwierzawski),   i   tylko   z   woli   Boga   nauczy³am  siê  czytaæ  znaki  czasów  (Mt 16, 2),   aby
trafiæ  nimi  do  ca³ej  ludzkoœci,   które   potwierdzaj¹  moje  odwieczne  powo³anie  odbywaj¹ce
siê  zgodnie  z  odwiecznym  testamentem  Stwórcy.  Gdybym nak³ania³a Boga do przyspieszenia 
zadania,  to  jest  to kuszenie Ojca Niebieskiego i nie jest to mowa, która ku mi³osierdziu sk³ania, 
ale  raczej,  która  gniew  pobudza  i  zapalczywoœæ  wznieca  ( Mt 11, 12 ),  bo jak podaje Œwiêty
Jan  od  Krzy¿a:  � kto  czyni  rzeczy  nadzwyczajne  i  cudowne  w  niew³aœciwym  czasie  i  bez 
potrzeby,  nie  tylko  nie  kusi  Boga,  co  jest  ciê¿kim  grzechem,  lecz nara¿a siê na niepewnoœæ 
i  wpaja  w  serca  innych  nieufnoœæ  oraz  lekcewa¿y  wiarê.  

Do   rozwi¹zania   tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  mo¿na  dojœæ   tylko  przez  Boga,
który  nie  przyszed³  powo³aæ  sprawiedliwych,  ale  grzeszników (Mk 2, 17), i który jako jedyny 
mo¿e   wymierzaæ   pomstê   i   zap³atê   za  wszystkie  grzechy  ludzkie  (Rz 12, 19),  i  na  mojej 
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drodze  doskona³oœci  poznanie  tej  tajemnicy  odbywa³o  siê  przez  ofiarê  ogo³ocenia z grzechu 
i  przez  przyjœcie  ³aski,  aby  spe³niæ  przeznaczenie  swe  poprzez  Ducha w Duchu Syna i Ojca, 
gdzie  z  woli  Bo¿ej  dusza  ma  wprowadzona  jest  do  niedostêpnej  Wspólnoty  zamkniêtej  na 
7 - em  Œwiêtych  Pieczêci,  tajemnicy  Boga  ¯ywego,  jak  to  podaje  Pismo  Œwiête. � Jedynie 
ten,  kto  czyta  dzieje  w  Chrystusie  -  bo   tylko   Chrystus   ma   prawo  odpieczêtowaæ  Ksiêgê 
losów  rodzaju  ludzkiego  -  tylko  ten  widzi  w  dziejach  sens,  a  w  tym  sensie  dziejów czyta 
dzieje  wszystkich  ludzi,   losy   ka¿dego   poszczególnego   istnienia.   Tu   równie¿  ontogeneza 
jest  powtórzeniem  filogenezy:  odczytujemy  dzieje w³asnej duszy, bior¹c do rêki wielk¹ Ksiêgê 
dziejów  i  czytaj¹c  j¹  w  œwietle  œwiêtej historii “ Oto zwyciê¿y³ Lew z pokolenia Judy, Odroœl 
Dawida,  tak,  ¿e  otworzy  ksiêgê  i  7 - em  jej  pieczêci ”  (Ap 4, 5). Otworzy³  j¹  ju¿  Kluczem 
Krzy¿a,  i  ten  Klucz  daje  nam  do  rêki   (ks. Wac³aw  Œwierzawski).
    

“ Bóg  jest  Œwiat³oœci¹   i   nie   ma  w  Nim  ¿adnej  ciemnoœci ” (1 J 1, 5),  i  “ wszystko 
odkryte  i  ods³oniête  jest  przed  oczami  Jego ” (Hbr 4, 13),  i  Samym Sob¹ wszystko przenika,
zna  i  widzi,  i  wszystkim  te¿  kieruje, i tylko w m¹droœci i œwiat³oœci Jego mo¿na by³o ods³oniæ
tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  która  œcis³e  zwi¹zana  z  dwoma œwiatami, i aby j¹ poznaæ,
to   trzeba   nale¿eæ   do   drugiego   œwiata,   œwiata   nadprzyrodzonego,   bo   wszystko  to  musi
odbywaæ  siê  w  jednoœci  z  Chrystusem i z Koœcio³em  (Ef 5, 32).  Zostaliœmy Odkupieni Krwi¹ 
Jezusa,  Krwi¹  Baranka  i  to  co  sta³o  siê  na  Kalwarii,  i  co  dzieje  siê w miejscach œwiêtych, 
i  przy  wch³anianiu  bytów  skoñczonych w tajemnych miejscach na œwiecie ma ten sam wymiar.
W  przeciwieñstwie  do pocz¹tku œwiata, które absolutnie nie ma ¿adnego oznaczenia czasowego
wch³anianie bytów skoñczonych w tajemnych miejscach na œwiecie na czele z obszarem Trójk¹ta 
Bermudzkiego  ma  oznaczenie  czasowe,  bo  jest  zwi¹zane z Jezusem Chrystusem i datuje siê 
od  œmierci  Jego.

Ods³oniêcie  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  przez  Boga  dla duszy mej dokona³o 
siê  w  tym  samym  mroku,   kiedy  umar³  Pan  Jezus  (£k  23, 44),   tak¿e   rozs¹dzona  jest  ona
duchem  duszy  mej  w  Duchu  Œwiêtym (1 Kor 2, 14-15).  Przy  ka¿dej  sposobnoœci  modlê  siê 
w  Duchu  (Ef  6, 18)   i   nadziejê  swoj¹  opieram  na  wiernoœci  Boga,  który  dotrzyma³  s³owa
Swego  i  nie  tylko  ods³oni³  duszy  mej  omawian¹  tajemnicê,  ale  w Nim bardzo szczegó³owo
to  wszystko  opracowa³am,   tak¿e   mam   cierpieæ   jak   Chrystus,  aby  chocia¿  w  niewielkim
procencie  byæ  ¿ywym  odbiciem  Jego,   bo   jedynie  w  czystym  duchu,  poprzez  uczestnictwo
rozumu,  woli  i  pamiêci  mo¿na  wejœæ  w  Orbitê  Planów Jego, i poznawaæ niepojête tajemnice 
Jego.  Poprzez  to  odwieczne  znikanie  bytów  skoñczonych  w  tajemnych miejscach na œwiecie 
nieustannie  poznawana  jest  historia  mêki  i  œmierci  Jezusa  Chrystusa,   tak   jak  Wielkanoc
jest  dokonaniem  na  naszych  oczach  tego  samego,  co  dokona³o  siê  2000 lat temu,  i  dlatego 
te¿  tê  tajemnicê  nale¿y rozpatrywaæ poprzez misterium Bo¿ych tajemnic, ale przede wszystkim 
w  misterium  Wielkanocy,  w  misterium  œmierci  Pañskiej,  które  ma  Swoje Apogeum w mêce 
Jezusa  w  Wielki  Pi¹tek.

� Kto  ufa  Bogu,  pe³en  jest  radoœci,  czuje  siê  naprawdê  szczêœliwy.  Bowiem,  mimo
trudnoœci  jakie  w  ¿yciu  napotyka,  mimo  przeciwieñstw,  a  nawet  cierpieñ  cz³owiek ufaj¹cy
Bogu  wie,  co  ma  czyniæ,  spe³nia  to  chêtnie  i  dobrze,  i  jest  spokojny  o  szczêœliwy koniec 
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wszystkiego  na  ziemi,   gdy¿   wie,   ¿e   go   czeka   nagroda  wieczna   (O. Albert  Wojtczak). 
W   Dziele   Bo¿ym  zawsze   w   Duchu  Œwiêtym  wiem,  co  ma  czyniæ,  a  rzeczy  stworzone 
pomagaj¹  mi  wielbiæ  Boga   i   by³y   tylko   œrodkiem  do  ods³oniêcia  tajemnicy  odwiecznych 
znikniêæ  bytów  skoñczonych   w   œwiecie   niewidzialnym,   a   dopiero  dary  Ducha  Œwiêtego 
w   jak   najczystszym   œwiecie   otworzy³y  mi  oczy  na  Œwiat  Bo¿y,  a  poniewa¿  dusza  moja 
w  pe³ni  Koœcio³a  Oblubienicy  Chrystusa  otrzyma³a  Ducha Œwiêtego, to równoczeœnie w Nim, 
w  Duchu  otrzyma³a   K o œ c i ó ³,   który  nosi w sobie, dlatego te¿ w Panu naszym przekaza³am 
nieskoñczone  mi³osierdzie  dla  wszystkich  grzesznych  dzieci  Jego (ks. Wac³aw Œwierzawski).
S³owo   Wcielone   poprzez   pos³uszeñstwo   duszy   mej,  mi³oœæ  oraz  bieg  wypadków  latami 
kierowa³  i  kieruje  Opatrznoœci¹  Sw¹  do  odwiecznie  zaplanowanego  celu,   aby  objawi³o  siê 
ludzkoœci  nieskoñczone  mi³osierdzie  Jego,  dlatego  te¿  ws³uchujê  siê  w  S³owo  Bo¿e,   które
obwieszcza  mi  prawdê  Bo¿¹,  która  i  tak  w ca³ej pe³ni zosta³a wyjawiona w ¯ywej Ewangelii. 
Odkupiciel  w  Liturgii  udziela  mi  ³aski  Swej   i   prowadzi   do   Ziemi   Obiecanej,  która  jest 
Samym  Bogiem  w  Trójcy  Jedynym,  i  w  którym  mo¿na  uzyskaæ  wszystko,  bo  w  Nim  jest 
nie  tylko  tajemnica  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  ale  dos³ownie  wszystko.

Pasterz   Niebieski,   wszechpotê¿ny   Król   ³aski,   mi³osierdzia   i   mi³oœci  nieustannie 
wspomaga  i  pociesza  mnie  w  nocnych  ciemnoœciach, i z nieskoñczonego mi³osierdzia Swego 
niejednokrotnie  wprowadzi³  duszê  m¹  w  niepojête  wiecznoœci  Swe,  aby  mog³a  ona znaleŸæ 
siê  w  g³êbinach  niepojêtej  Otch³ani  Jego  i  skosztowaæ   oraz  zobaczyæ  i  zrozumieæ  w  Nim 
chocia¿  niewielk¹  namiastkê  wiecznej   umi³owanej  szczêœliwoœci  Jego,  któr¹ przecie¿ z woli 
Jego  relacjonowa³am  w  mistycznych  ksi¹¿kach  swych  pisanych  w  Nim  dla  ca³ej  grzesznej 
ludzkoœci.  Na  podstawie  prze¿yæ  duszy  mej,  która podczas snów tak czêsto opuszcza w Bogu
czasoprzestrzeñ   bêd¹c   w   Nim   nawet  przez  chwilê  tu¿  przy  piekle,  to  mogê  powiedzieæ, 
¿e   dusze  potêpione  znajduj¹  siê  w  nieustannym  cierpieniu  i  widz¹  jedynie  swoje  grzechy, 
natomiast  nigdy  nie  ogl¹daj¹  obozu  zag³ady  mordowanych  niechcianych  istot,   wymyœlnych 
tortur,   ukamienowañ,   plastynacji   zw³ok,    badañ   na   komórkach   macierzystych,   eutanazji 
czy   te¿   przeró¿nych   wynaturzeñ   i   zboczeñ,  które  akceptowane  s¹  przez  zwyrodnialców.
Z  mistycznych  doœwiadczeñ  duszy  mej  mogê  jeszcze  tyle  dopowiedzieæ,  ¿e  ona jest bardzo 
rozmi³owana,  gdy  tak  sama  w  Bogu  lewituje  czy  te¿  bez  ruchu  przebywa  w  sferach Jego, 
bo   ona   przemieniona   w   Niego  umys³em  Jego  wch³ania  tajemnice  Jego  ¿yj¹c  tylko  Nim, 
dlatego  te¿,  kiedy  wraca  ona  ju¿  do  krat cielesnych i daje ¿ycie cia³u memu, to bardzo pragnê 
idealnej  samotnoœci  w  Panu  naszym, i w gruncie rzeczy obecne ¿ycie me jest w du¿ym stopniu
monastyczne,  które  dostosowane jest do wymogów prowadzenia odwiecznego powo³ania mego.

Z  Za  pomoc¹  nadprzyrodzonego œwiat³a latami zd¹¿a³am do ukrytej tajemnicy Trójk¹ta 
Bermudzkiego,   która   dotyczy   Zbawiciela   i   le¿y   na  pograniczu  rzeczywistoœci  duchowej 
i  materialnej,   które  s¹  zale¿ne  od  siebie,   i   z   woli   Bo¿ej   byæ   gotowym  na  wch³oniêcie 
tej  tajemnicy  Bo¿ej,  to  byæ  Wcielonym  w  Chrystusa,   który   w   ca³ej  pe³ni  jest  Koœcio³em 
oraz  ¿yæ  nieustannie  w  Nim  i  z  Nim.   Ca³y   czas   jestem   w  œcis³ej   ³¹cznoœci  ze  Stwórc¹ 
i  poprzez  przeró¿ne  poruszenia  i  objawienia  wchodzi³am  w  tajniki tej omawianej tajemnicy,
która  nie  mo¿e  byæ  widzialna  przez  cz³owieka,   który   jako   istota   materialna  nie  zobaczy 
oczyma  cia³a  tajemniczych  znikniêæ  bytów  skoñczonych,  bo  to  mo¿e  byæ  widziane  jedynie 
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w   Bogu   przez   duszê  wybran¹  jej  oczyma,  jako  cia³o  niezmaterializowane,  bo  odwieczne 
znikanie  statków,  samolotów  i  ludzi  istnieje,   i   nie   jest  sprawdzalne  w  sposób  wzglêdny.
Tajemnica   Trójk¹ta   Bermudzkiego   na  pewno  jest  niezwyk³a,  ale  jeœli  rozpatruje  siê  j¹ 
ludzkim  ograniczonym  umys³em,  ale  jest  ona  jak  najbardziej  mo¿liwa do ods³oniêcia, dziêki 
¿yciu  mistycznemu  wybranej  duszy, która poprzez czêste przyjmowanie Komunii Œwiêtej ³¹czy 
siê  ze  Stwórc¹,  tak¿e  poj¹æ  tê  tajemnicê  Bo¿¹  tzn. zawsze mieæ we wszystkich czynnoœciach
przed  oczyma  Boga,   aby   móc   w   czystoœci  wejœæ  w  g³êbiê  misterium  Boga  i  prze¿ywaæ 
tajemnice Bo¿e.  Trójjedyny Bóg ods³oni³ duszy mej nie tylko tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego,
ale  wiele  innych  tajemnic,  które  znajduj¹  siê  za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci  i  to  tylko
dlatego,  ¿e  odwiecznie  wybra³  j¹  do  opuszczania  cia³a  w  Sobie  podczas  mistycznych nocy.
Z  woli  te¿   Bo¿ej  od  czasu  do  czasu  opisujê  piek³o  ziemskie,  jak  i  wieczne,  bo jak widaæ
zosta³am  do  tego  nie  tylko  powo³ana,   ale   nawet   jestem   uprzywilejowana   w  tej  tak  nad 
wyraz  mêcz¹cej  ³asce,   bo  przecie¿  dusza  moja  dziesi¹tki  razy  by³a  w Bogu  na  skraju  czy 
te¿  nad  piek³em,  gdy  ona  opuszcza³a  czasoprzestrzeñ  podczas  snów,  co  ju¿  wy¿ej  pisa³am
na  ten  temat.

Najukochañszy   Zbawiciel   pozwoli³  duszy  mej  wejœæ  w  przepaœæ  mêki  Swej,  która 
zwi¹zana  jest  z  tajemnic¹  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  i  razem  z  Nim  cierpiê  i  ubolewam  nad 
grzechami  œwiata  oraz  podejmujê  nieustanny  wysi³ek  ascetyczny,  aby  osi¹gn¹æ  doskona³oœæ 
w  czystoœci,  która  pozwoli  zagubiæ  siê  duszy  mej  w  mi³oœci Stwórcy, dlatego te¿ odwracam
siê  od  wszelkich  ³ask,  aby  móc  spocz¹æ  w  czystej  wierze  w  Boskim  Oblubieñcu.   Z  woli 
Bo¿ej   latami  wnika³am  w  tê  omawian¹  tajemnicê  poznaj¹c  jej  g³êbiê,  i  za  poœrednictwem
dzie³  Œwiêtego  Jana  od  Krzy¿a  odrzucam  wszelkie  nieautentyczne  formy  mistyki i wszelkie 
prawdziwe  formy  prze¿ycia  mistycznego,  które  s¹  mniej  czystsze  ni¿  sama  wiara. 

W  rozwi¹zaniu  tajemnicy  Trójk¹ta   Bermudzkiego  potrzebna by³a wiedza teologiczna, 
liturgiczna   i   ¿ywy  dynamizm  zmartwychwstania  Pañskiego  duszy  przeogromnie  wierz¹cej, 
która  w  Bogu  pozna³a  ju¿  tê  tajemnicê  nierozerwalnie zwi¹zan¹ z mêk¹ i œmierci¹ Chrystusa
czyli   jak  widaæ  w  jej  ods³oniêciu  wymaga  siê  prawid³owej  identyfikacji  Boga   jako   Bytu 
i  Ojca  samych  wiêzi  Boga  z  cz³owiekiem,   wymaga   siê   wiêc   m e t a f i z y k i    b y t ó w, 
istniej¹cych  realnie,  aby  j¹  zrozumieæ i w takim aspekcie to wyjaœnienie stanowi   t e o l o g i ê 
d o g m a t y c z n ¹.   Z  woli  Bo¿ej  poprzez  mowê  serca  dusza  ma  wst¹pi³a  w  akt  istnienia 
nadprzyrodzonej   tajemnicy   odwiecznie   jej   przeznaczonej   i   w   Bogu  przekaza³am  realn¹ 
rzeczywistoœæ  nadprzyrodzonego  œwiata,  który  oddzia³ywuje  na  œwiat  widzialny.

W  chwili  decyduj¹cej   p o j m o w a n i a   Boskiej   tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego
dusza    moja    jako    wybrana   przez   Trójjedynego   Boga   na   ten   moment   by³a   w   Bogu 
przebóstwiona  na  podobieñstwo  Ukrzy¿owanego, aby mog³a ona wejœæ w Nim w pozaczasow¹
i  w  pozaprzestrzenn¹  wizjê  i  aktywnoœæ  Jego,  i  aby  w  tym  Boskim  stanie mog³a ona obj¹æ 
w  jednym  bezczasowym  akcie  wszystko to, co jest zwi¹zane ze znikaniem bytów skoñczonych 
w  tajemnych  miejscach  na  œwiecie.   Wszystko   to   dzieje  siê  ponad  naszym  czasem  mimo, 
¿e  ma  zwi¹zek  ze  œwiatem  zmiennym,  przyrodzonym,   który   poddany   jest  czasowi,  tak¿e 
odwieczne  znikanie  samolotów,  statków  i  ludzi  nigdy  nie mo¿e byæ zobaczone i sprawdzone 
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przez cz³owieka,  jedynie  przez  duszê  wybran¹ przez mi³osiernego Boga z ca³kowit¹ ingerencj¹
Jego.  Skoro  ta  tajemnica  znajduje  siê  poza  poznaniem  zmys³owym,   to  przecie¿  dusza  ma
jako  wybrana  przez  Wszechmocnego  musia³a  oderwaæ siê w Nim od fizycznej rzeczywistoœci, 
aby  mog³a  te¿  w  Nim z  fenomenaln¹  szybkoœci¹  lewitowaæ  w  przestworzach Jego i widzieæ
w  Nim  wiele  niepojêtoœci  Jego  niejednokrotnie  te¿  i  naraz,  a  najbardziej  tam,  gdzie  skupi 
siê  jej  uwaga,  aby  nastêpnie  po  powrocie  do  cia³a  mog³a  przekazaæ ludzkoœci te tajemnoœci
Bo¿e.  Dzie³o  ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego pomo¿e wznieœæ 
siê  ponad  wyrz¹dzone  krzywdy  nastêpnym  pokoleniom,   dlatego   te¿   z   polecenia   Bo¿ego
stara³am  siê  jak  najwierniej  przekazaæ  tak  trudne  sprawy z nadprzyrodzonego  ¿ycia, podczas
którego   dusza   moja   dosyæ   czêsto  ¿yje  w  odwiecznym,  niewyczerpanym  Ÿródle  Boskiego
Odkupiciela  w  pe³ni  œwiat³a  Jego,  tak¿e  ona  jest  przylgniêta  do  Niego  i  Koœcio³a  Jego. 

Wewnêtrznie   wyciszona   w   milczeniu   s³ucham   najmi³osierniejszego  Najœwiêtszego 
z   wielkim   zaanga¿owaniem   i   g³êbokim   oddaniem  wype³niaj¹c  testament  Jego  wzglêdem 
duszy  swej,   która   pije   wodê  ze  Ÿród³a  Bo¿ej  ³aski,  która  orzeŸwia  j¹,  tak¿e  zjednoczona 
z   Umi³owanym   poprzez   duchowe  Dzie³o  Jego  wiar¹  Ewangelii  Jego  dosiêgam  wszystkie 
grzeszne  dzieci  Jego  rozproszone  po  ca³ym  zniewolonym  œwiecie,   które   tak  œlepo  ulegaj¹ 
wynaturzonym   prawom   i   ideologiom,   w   którym   prym   wiod¹   si³y   polityczne  orientacji 
lewicowo - liberalnej.    Nic   i   nikt   nie   zdo³a   od³¹czyæ   mnie  od  najmi³osierniejszego Ojca
Niebieskiego  (Rz 8, 35-39),  który  za  poœrednictwem  Sakramentów  daje mi ¿ycie ³aski, dziêki 
której  mogê  uczestniczyæ  w  ¿yciu  Jego,   i  poprzez  swoj¹  misjê  byæ  œwiadkiem  Jego  mêki 
i  œmierci,  Otch³ani,   która   poch³ania   byty   skoñczone  na  intencjê  najokropniejszej  œmierci, 
kiedy  ludzkoœæ  targnê³a  siê  na  ¿ycie  Samego  Boga. 

Na  swojej  drodze  krzy¿owej  przyjmujê  wszystko  to, co  daje  mi  Boski  Oblubieniec, 
któremu   we   wszystkim   jestem  podporz¹dkowana  mimo,  ¿e  niejednokrotnie  znalaz³am  siê 
w  okrutnych  spiralach  nienawiœci,  które  na  ówczesny  czas na ludzki rozum by³y bez wyjœcia. 
Moj¹   si³¹   napêdow¹   by³   i   jest   mój  ukochany  Zbawiciel,  który  bardzo  dobrze  wiedzia³,
¿e  ja  ukocham  to  duchowe  Dzie³o  Jego,   które  prowadzê  w  Nim,  i  dziêki  któremu  ci¹gle 
te¿  jestem  z  Nim,   bo   przecie¿   w   Nim   zawarte  s¹  tajemnice  Jego  na  czele  z  tajemnic¹ 
Trójk¹ta   Bermudzkiego,   do   ods³oniêcia   której   dusza   ma  zosta³a  pos³ana  przez   Ojca,
tak  jak  �  Jezus  zosta³  pos³any  przez  Ojca,   aby   uporz¹dkowaæ,  pogodziæ  ca³y  ten  œwiat 
zró¿nicowany,  rozdarty,  walcz¹cy,  dzielony.  Jezus  Chrystus  zosta³  pos³any  przez  Ojca,  aby 
wprowadziæ  ³ad  w  serca,   aby   odmieniæ   serca   ludzkie.   Aby   ten   ca³y  ba³agan  ludzkiego 
wnêtrza  uporz¹dkowaæ.  Aby  uporz¹dkowaæ  nie³ad  ludzkich  sumieñ,   by   sprostowaæ  b³êdne 
pojêcia,  by  sprostowaæ  drogi  i  ludzkie  dzieje,  by  wszystkich  wyprowadziæ  z  ciemnoœci  do 
œwiat³a.  By  zbawiæ  nas  od  lêku,  grzechu,  œmierci,  nienawiœci. Ma On moc, aby doprowadziæ 
wszystkich  do  Ojca,   gdy¿  jest  Synem  Cz³owieczym  i  jest  Panem  nieœmiertelnym,   Królem 
wieków.  Gdy¿  Jemu  zosta³a  dana  w³adza  na  Niebie  i  na  ziemi   (O. Stefan  Ro¿ej).

Jestem  wierna  Panu  naszemu  bêd¹c  w  g³êbokiej  za¿y³oœci  i  sta³ej  przyjaŸni  z  Nim, 
tak¿e   jako   œwiadek   Bo¿ej  mi³oœci  ¿yjê  w  ca³ej  pe³ni  Ewangeli¹  Najœwiêtszego,  z  pokor¹
cierpliwoœci¹,   nadziej¹   i   mi³oœci¹   przyjmuj¹c  wszelkie  przeciwnoœci,   które  pojawiaj¹  siê 
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na  mojej  duchowej  drodze,   aby   móc   tylko   wype³niæ   wolê  Umi³owanego  w  stosunku  do 
duszy  mej.   W   sposób   szczególny   oœwiecona   œwiat³em   Pana   naszego   Jezusa  Chrystusa 
umocniona  w  Duchu  Œwiêtym  kontynuujê  walkê  o  duchowe  Dzie³o  Umi³owanego,  aby nie
tylko  dusza  ma  mog³a  zas³u¿yæ  sobie  na  wieczne  zbawienie,  ale aby pobudziæ jak najwiêcej
dusz  do  wejœcia  na  drogê  wiary,  mi³oœci  i  nadziei,  która   uwra¿liwi  je  na  z³o,  w  zwi¹zku
z   czym   owce  Bo¿e  bêd¹  zawsze  odrzuca³y  je  i  przyjmowa³y  dobro  z  radoœci  do  mi³oœci
Nieœmiertelnego,  dziêki  któremu  wchodzimy  w  nadczasowe  tajemnice  Jego.   

Ja,   jako   byt   skoñczony,   ograniczony   kontaktujê  siê  z  Bytem  Nieskoñczonym  na 
poziomie   mowy   serca  i  duszy  i  wchodzê  w  zale¿noœæ  w  realnoœci,   gdzie   nie  ma  ruchu,
wymiarów    czyli   w   realizacjê    j e d n o k i e r u n k o w ¹    zachodz¹c¹   miêdzy   istnieniem
zapocz¹tkowanego   Bytu   Nieskoñczonego   a   istnieniem   samoistnym.   Skutek  odwiecznego 
wch³aniania   bytów   skoñczonych   tajemnicy   Bo¿ej    zosta³    spowodowany   przez   istnienie 
samoistne  w  istnieniu  stworzonym,   i   jest   samoistnym  aktem  istnienia,  które  trwa  i  trwaæ 
bêdzie  a¿  po  wszystkie  dni,   o   czym   ju¿   wy¿ej   pisa³am   Z   woli   Bo¿ej    rozpatrywa³am 
i  rozpoznawa³am  wewnêtrzne  pryncypia  (zasady,  pocz¹tki,  podstawy),  jako  istnienia  i istoty 
przejawów  aktu  istnienia,  które  wsparte  s¹  na  tych  przejawach  relacji  istniej¹cych i istniej¹ 
faktycznie  w  œwiecie  niewidzialnym  i  widzialnym (Mieczys³aw  Gogacz).
 

Z  Jedynie  tylko  w  m¹droœci  Bo¿ej  mog³a  dusza ma poj¹æ w Bogu tajemnicê Trójk¹ta
Bermudzkiego,   i   w   m¹droœci   te¿   Bo¿ej   mog³am   opracowaæ   duchowe  Dzie³o  Bo¿e,  bo
� m¹droœæ  Bo¿a  przenika  wszystko:  teraŸniejszoœæ,  przysz³oœæ,  nasze  otoczenie  i  trudnoœci, 
prace,   zmartwienia   i   troski   oraz   ca³e  nasze  serce  i  najg³êbsze  tajniki  duszy   (O. Albert
Wojtczak).   W   m¹droœci   te¿   Bo¿ej   trzeba   szczegó³owo   rozpatrzyæ  ca³e  moje  odwieczne
powo³anie,   a   nie   milczeniem   zbywaæ  go  od  lat  jak  do  tej  pory  robi¹  to  nawet  “wielcy”
biskupowie.   Na  mojej  drodze  doskona³oœci  zna³am  bardzo  wielu  kap³anów,  z  którymi  nie
mog³am  rozmawiaæ  na  temat  swojego  odwiecznego  powo³ania,   bo   po  prostu  oni  nie  byli 
dojrzali  do  spraw  Bo¿ych  i  to  by³o  za  trudne  dla  nich,   a   poza   tym   nikt  nie  uwierzy³by
mi,   ¿e  dusza  ma  tak  czêsto  opuszcza  w  Bogu  czasoprzestrzeñ  podczas  mistycznych  nocy, 
a   poniewa¿   obecnie   ujawni³am   siê   ze   swoj¹   nadprzyrodzon¹   misj¹   na   swojej  stronie 
internetowej  i  umieszczam  te¿  komentarze  na  Twitterze, gdzie na koncie mym piszê o swojej
duchowej misji,  to  s¹  oni  bardzo  zaskoczeni  i  zawstydzeni, ¿e tak naprawdê nie znali mojego 
wnêtrza duchowego mimo,  ¿e  ja  bardzo  dobrze  ich  zna³am, bo zawsze odbiera³am i odbieram 
te¿  ich  ducha.

Jako   œwiadek   Bo¿ej   m¹droœci   i   mi³oœci   poprzez   pisanie   w  Boskim  Oblubieñcu 
odrobinê  kojê  têsknotê  za  Nim,   a   poniewa¿   Ukochany   œwiat³em  Swym  przewodzi  duszy 
mej   w   ciemnej   nocy   ducha,    tak¿e   niejednokrotnie   w   najg³êbszym   i   najdoskonalszym 
doœwiadczeniu  duchowym  doznaje ona moc nadprzyrodzonej s³odyczy, która przecie¿ pochodzi
z  najczystszej  mi³oœci  Pana  naszego,  który  z  mi³oœci  do  nas  odkupi³  nas przez mêczeñstwo
Krzy¿a  Swego.  W  ciemnej  nocy  ducha,  która  rozpoœciera  siê  wokó³  mnie,   jak  i  we  mnie
towarzyszy   mi   najukochañszy   Boski   Oblubieniec,   który   prowadzi   mnie  w  Sobie,  tak¿e
w  pe³nym  zaufaniu  idê  po  ukazanej  bezpiecznej  drodze  Jego,  na  której  to On zawsze idzie 



- 31 -

pierwszy.  Nieœmiertelny  wspó³czuje  mi  we  wszystkim  i  dobrze  te¿  wie,  ¿e  z  pomoc¹ Jego 
dotrwam   godnie   do   koñca   nadprzyrodzonej   misji   Jego   na   chwa³ê  najsprawiedliwszego 
Niebieskiego  Królestwa  Jego. 

�  Bóg   idzie   przez   historiê   i   do   k a ¿ d e g o   p o k o l e n i a   przychodzi   z   tym
samym  przymierzem,   ale   wyraŸnymi   s³owami,  znakami  i  wydarzeniami  zrozumia³ymi  dla 
ka¿dego  jêzyka,  dla  ka¿dego  sposobu  myœlenia.  Bóg  Tajemnicê Królestwa objawia przede 
wszystkim  ludziom  prostym,  ludziom,  którzy  nie  maj¹ umys³ów zmanierowanych, ludziom, 
którzy  gotowi  s¹  wierzyæ  prostemu  S³owu  Bo¿emu.  Bóg  dzia³a w bardzo konkretnej sytuacji 
i w konkretnych warunkach czasu i miejsca,  oraz  w  odniesieniu  do  konkretnych  ludzi.  Obraz 
Matki  Bo¿ej  Jasnogórskiej  znalaz³  siê  na  naszej  ziemi  te¿  w  okreœlonym czasie i w miejscu 
o  okreœlonej  nazwie   (O.  Stefan  Ro¿ej).

Mi³ujê  samotnoœæ  i  wewnêtrzne  wyciszenie,  bo tylko wówczas mogê byæ w ca³ej pe³ni 
przyobleczona  i  przesi¹kniêta  mi³oœci¹  Boskiego  Oblubieñca,  który  da³ mi do wykonania tak 
upojne  Dzie³o  Swe,  które w wierze i nadziei wykonujê w Nim na wiekuist¹ chwa³ê Jego.  Mam
byæ  oblubienic¹  Pana  naszego  jedynie w Œwiêtym Krzy¿u Jego czcz¹c Go w Duchu i Prawdzie 
Jego,   dlatego  te¿  zwi¹zana  w  wolnoœci  wêz³em  mi³oœci  Ukochanego  w  œwietle  wiecznego
œwiat³a   Jego   swoim   ¿yciem   dajê   niez³omne   œwiadectwo  walki  o  duchowe  Dzie³o  Jego.
Z  najwiêkszym  oddaniem  wype³niam  powierzon¹  mi  misjê,  w  której  Zmartwychwsta³y  tak 
bardzo   uszczêœliwia   mnie   w   Sobie,   ucz¹c   mnie   cierpliwoœci  i  uleg³oœci,   abym   mog³a 
w  czystoœci  prze¿ywaæ  g³êbok¹  paschaln¹  radoœæ  z  owoców  Jego  zmartwychwstania.

A¿  do  czasów  wspó³czesnych  wszyscy rozwi¹zuj¹cy tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego
rozpatrywali  j¹  wy³¹cznie  z  ziemskiej  perspektywy,  i  zabrak³o  im  spojrzenia uniwersalnego
obawiaj¹c   siê   kompromitacji,    a    przecie¿     n a u k a   jest   tylko   drog¹   w   poszukiwaniu
prawdy  i  nie  mo¿na  jej  uto¿samiaæ  z  prawd¹,  dlatego  te¿ praca naukowa musi byæ zwi¹zana
z   pos³ug¹  przekazywania  w  bezpoœrednim  apostolstwie  osi¹gniêtego  œwiat³a  (Walter  Nigg,
Wac³aw  Œwierzawski).  Tajemnica  Trójk¹ta  Bermudzkiego  zawarta jest w Chrystusie, gdzie
sprzêg³a  siê  tajemnica  ¿ycia  i  tajemnica  œmierci,   a   rozum,   który   jest   kluczem   do  ¿ycia
mistycznego  z  woli   Bo¿ej  prowadzony  jest  do  Zbawiciela,   który   podj¹³   œmieræ,  aby  nas
obdarzyæ  ¿yciem  wiecznym,  tak¿e  poznanie  tej  Boskiej  tajemnicy  jest  modlitw¹  mistyczn¹,
która  jest  przedsmakiem  szczêœcia  niebiañskiego,   dlatego  te¿  wszystko  mog³o  dokonaæ  siê
w  pokoju  duszy  podczas  kontemplacji. 

Musia³am  mieæ  okres  przygotowawczy  do  prze¿ywania  misterium  tajemnicy Trójk¹ta
Bermudzkiego,   tak  jak  Zbawiciel  mia³  okres  do  czynienia  cudów  i  naucza³  (Dz 1, 1),  aby
rzuciæ œwiat³o w dzieje Starego Testamentu i nawi¹zaæ do proroctw,  tak¿e odwieczne powo³anie
me,   które   zmierza³o   do   ods³oniêcia   œwiatu   tej   Boskiej   tajemnicy   jest   owocem   Bo¿ej
uœwiêcaj¹cej  obecnoœci,  i  na  plan  pierwszy  wysuwa  siê  dzia³anie  Ducha Œwiêtego, poprzez
którego   dochodzimy   do   zjednoczenia   z   Ojcem   przez   Chrystusa   i   w   Duchu   Œwiêtym
przechodzimy   na   obszar   œwiata   nadprzyrodzonego.   � Duch  Œwiêty  zna  doskonale  ka¿d¹
duszê.  Przychodzi do niej wed³ug jej w³asnego usposobienia i jej osobistych potrzeb. Zazwyczaj 
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Duch  Œwiêty  nawiedza  dusze,  aby  je  pocieszaæ,  lecz  nieraz  wzbudzi  w  nich lêk i niepokój,
gdy¿  trzeba  je  obudziæ,  bo  ¿ycie  by³o  grzeszne.   Czasem   Jego  nawiedzenie  mo¿e  byæ  jak
ogieñ  oczyszczaj¹cy,  który  niszczy  wszelkie  œlady  grzechu.   Nale¿y  wiêc  czêsto  modliæ  siê
o  takie  nawiedzenie  Boskiego  Goœcia,  jak  to  czyni  liturgia   (Jan  od  Anio³ów). 

 � Mi³oœæ  prowadzi  mnie.  Z  ogromn¹  ³agodnoœci¹  pozwalam  siê  prowadziæ t¹ drog¹.
Jezus  jest  kochaj¹cy.  On  bierze  na  Siebie  to, co uci¹¿liwe i zostawia mi tylko zas³ugê pójœcia
za Nim bez oporu   (Czcigodna S³u¿ebnica Marta Robin),  tak¿e w pokorze pod¹¿am za Boskim
Oblubieñcem,   który   jest   moim   Œwiat³em  (1 Sm 22, 29)   ci¹gle   kontaktuj¹c   siê   z   ofiar¹
kalwaryjsk¹   sk¹d   p³ynie   zbawcze   dzia³anie   na   ludzkoœæ.   W  Chrystusie  i  z  Chrystusem
w   œwietle   rozumu   i   wiary   latami   pracowa³am   teologicznie  nad  prawdami  objawionymi 
i  tajemnicami  Jego,   aby   wszystko   wch³on¹æ   i   z   woli  Jego  przekazaæ  œwiatu  odwieczne
tajemnice  Jego,  które  odwiecznie  by³y  zaplanowane  na  duszê  m¹.  

Mocno   zakorzeniona   w   Boskim   Oblubieñcu   chodzê   jedynie   drogami   Jego  stale
wype³niaj¹c  umi³owan¹  wolê  Jego,  któr¹  przecie¿  z  pe³nym  oddaniem  i  mi³oœci¹ wykonujê
w  Nim,  i  w  duchu  twórczej  mi³oœci  Ukochanego w duchu prawdy i mi³oœci Jego zmierzy³am 
siê  z  ca³ym  zniewolonym  œwiatem,   aby   nag³oœniæ   nadprzyrodzon¹  misjê  sw¹,  aby  mog³y 
urzeczywistniæ  siê  zamiary  Najœwiêtszego  we  mnie a to, ¿e duchowieñstwo olewa poczynania
me,   to  przecie¿  nie  moja  to  wina  i  w  obecnej  dobie  czasu  interwencja  nale¿y  jedynie  do 
najmi³osierniejszego  Stwórcy,   który   ma   swój  w³asny  sposób  zrealizowania  Dzie³a  Swego.
Gdy   tylko   ujawni³am  siê  z  duchowym  Dzie³em  Bo¿ym  pisz¹c  do  duchowieñstwa,   to   od
samego  pocz¹tku  spotykam  siê  z  tak¹  nieludzk¹  znieczulic¹,   ale   nigdy   nie   zwa¿a³am  na
niedoœwiadczonych  i  nieuduchowionych  namiestników  Boga,  którzy  nawet jeden raz odes³ali
mi   przesy³kê   m¹   nie   podpisuj¹   siê,   i   zabrany  by³  g³os  przez  niekompetentn¹  osobê  tj.
urzêdnika  z  nuncjatury  w  Polsce,   który  w  imieniu  ca³ego  urzêdu  zabra³  g³os,  a  w³aœciwie 
za   Nuncjusza   Apostolskiego,   jakby   z   góry   mia³   prawo  decydowaæ  o  Dzie³ach  Bo¿ych, 
o  których  nawet  nie  ma  ¿adnego  pojêcia,  a  wszystko  jest  do  wgl¹du w mojej dokumentacji
zwi¹zanej  z  Dzie³em  Bo¿ym.  Nawet  nie  wiem ?  czy  urzêdnik  z  nuncjatury z Warszawy,
zaznajomi³  siê  z  przewodnim  listem  napisanym  w  formie  publikacji  skierowanym  przecie¿
nie  do  niego,  a  tutaj  pisze,  ¿e  odsy³aj¹  mi  przesy³kê,  bo  ju¿  zaznajomili  siê ze wszystkim,
co  jest  istnym  k³amstwem, bo Dzie³o Bo¿e wymaga paroletniego przebadania przez najwy¿szej 
klasy teologów,  tak¿e  jak  widaæ  ta  moja  wprost  nieprawdopodobna  misja  ci¹gle  byle  czym 
jest  zbywana,   ale   ja   na   to   nie  mam  absolutnie  ¿adnego  wp³ywu  i  nic  nie  mogê  zrobiæ 
w  tym  kierunku,  jedynie  tylko  wykonaæ  wszystko  to,  co  jest  odwiecznie  przeznaczone  dla 
duszy  mej.  Po  tej  kompromituj¹cej  odpowiedzi  z  Nuncjatury  odpisa³am  im  jak przysta³o na
uczennicê  Zbawiciela,  i  póŸniej  jeszcze  napisa³am  sporo  listów do Nuncjusza Apostolskiego 
abp.  C e l e s t i n o   M i g l i o r e,  ale  ju¿  nie  odsy³ali  mi  Dzie³a  Bo¿ego. 

Boski   Oblubieniec   nape³nia   duszê   i   serce   me  wielkoduszn¹  mi³oœci¹  Sw¹,  abym
zawsze  by³a  mocna  Nim,  i  w  towarzystwie  Jego  zawsze  jestem przyobleczona w Niego tym 
bardziej,  ¿e  zosta³am  ochrzczona  w  Nim (Ga 3, 27),  tak¿e  w  jednej jednoœci z Nim wchodzê 
coraz bardziej w realizacjê ju¿ koñcowego planu Jego,  aby móc wype³niæ umi³owan¹ wolê Jego. 



- 33 -

Moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê,   która   jest   dzia³alnoœci¹   kontemplacyjno -  czynn¹  prze¿ywam 
w  Bogu  i  ³¹czê  siê  z  Jezusem,   który   jest   mistycznym  Bóstwem  i  z  Nim,  i  przez  Niego
nast¹pi³o  ods³oniêcie  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  w  jak  najœciœlejszej  kontemplacji 
w  Bogu,   kiedy   we   œnie   dusza   moja   we   Wszechmog¹cym  opuœci³a  czasoprzestrzeñ.  Na
zakoñczenie   podsumujê,   ¿e  ta  omawiana  tajemnica  mo¿e  byæ  rozumiana  jedynie  w  Bogu 
i   widziana   jedynie   oczyma   duszy,   kiedy   podczas   mistycznej   nocy   dusza   ma  opuœci³a 
w  Bogu  czas,   i   naukowo   te¿   opracowana   przez  duszê  przebóstwion¹  w  Boga.  Wkrótce 
moje  doczesne  pielgrzymowanie  zakoñczy  siê,   i  poprzez  œmieræ  odnowiê  siê  w  œwiat³oœci 
i  prawdzie  na  ca³¹  wiecznoœæ  (Ef 5, 8 - 9),   i   moja   œmieræ,   to  bêd¹  prawdziwe  narodziny 
ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  które  bêd¹  zakoñczone  i  zatwierdzone  przez
Koœció³  w  odpowiednim  ziemskim  czasie,   który  jest  stra¿nikiem  Prawdy  objawionej  przez 
Boga,  i  który  jest  wielkim  objawieniem  chwa³y,  tajemnicy i mi³oœci Bo¿ej (Thomas Merton).

W  duchowym  Dziele  Bo¿ym  autentycznie wszystko w Bogu zrobi³am, co by³o w mocy
mej,  aby  doprowadziæ  do  procesu badawczego jego w Kongregacji Nauki Wiary, która w pe³ni
czasów  po  zapoznaniu  siê  z  ³askami i  œwiêtymi  znakami  czasu, które mam od nieskoñczenie 
mi³osiernego  Boga  nie  bêdzie  mia³a  ¿adnych  w¹tpliwoœci  co  do nadprzyrodzonej misji mej.
Pragnê  dodaæ,  ¿e  podczas  duchowego  pisania  Dzie³a Bo¿ego mia³am te¿ ogrom ³ask Bo¿ych,
¿e   w   tych   upojnych   pisanych  ³askach  same  gotowe  zdania  i  Boskie  myœli  wchodzi³y  do
rozumu  mego,  i  by³a  to  wielka  mistyczna  uczta  dla  duszy  mej,  jak  i  rozumu i serca mego.

Na   swojej   duchowej   drodze   w   tak   wielkim,   a  zarazem  upojnym  Dziele  Bo¿ym
zawsze  by³am  zdana  nie  na  ¿adnych  kap³anów  czy  “wielkich”  biskupów,  tylko  na Samego
Boga,  bo  przecie¿  to  jest  Dzie³o  Jego  i  On  prowadzi³  mnie  w  Sobie,  tak¿e zawsze bra³am
przyk³ad tylko z Niego,  bo � On w wielu musia³ znosiæ wiele.  W  Ablu  zosta³  zabity, w Izaaku 
zwi¹zano Mu nogi, w Jakubie przebywa³ na obczyŸnie, w Józefie zosta³ sprzedany,  w  Moj¿eszu
podrzucony,   w   Baranku   paschalnym   zabity,   w   Dawidzie   przeœladowany,   w   Prorokach 
zel¿ony.   Poczêty  w  ³onie  Dziewicy,  zawieszony  na  drzewie   Krzy¿a,  pogrzebany  w  ziemi, 
zmartwychwsta³  i  wst¹pi³  na  wysokoœci  Niebios. On zst¹pi³ z Nieba na ziemiê dla cierpi¹cego 
cz³owieka  i  przyoblók³szy siê  w  jego  cia³o  w  ³onie Dziewicy wyszed³ stamt¹d jako cz³owiek.
Bior¹c  cia³o  podleg³e  cierpieniu  wzi¹³  na  Siebie  mêkê  cierpi¹cego  cz³owieka  i zniszczy³ j¹.
Duchem  zaœ,  który  nie  móg³  umrzeæ,  zabi³  œmieræ - morderczyniê  cz³owieka. Przyobleczony 
jak  jagniê  i  zabity  jak  owca,  wybawi³  nas  niby  z  Egiptu  od  s³u¿by  temu œwiatu i wyzwoli³ 
nas  z  niewoli  diab³a,  jakby  z  rêki  faraona   (Meliton,  biskup  z  Sardes  z  II  wieku).  

Kap³an  Niebieski  jest  Ÿród³em  dynamizmu  w  Dziele  Swym,  które  prowadzê  w Imiê
Jego,   ale   niejednokrotnie   jestem   os³abiona   nie  tylko  przechodz¹c  ból  niemocy  swej,  ale
równie¿  udrêki  duszy  swej,  tak¿e  cierpiê  w  upokorzeniu  i  uni¿eniu,  aby w ¿yciu przysz³ym
dusza  ma  jedynie  radowa³a siê mi³owaniem niezast¹pionego Oblubieñca Niebieskiego. Zawsze
zabiega³am  o  audiencjê  u  Papie¿a  w  sprawie  Dzie³a  Bo¿ego  lecz duchowe przesy³ki me nie
by³y  dostarczane  do  Adresata,  tak¿e  u  schy³ku ¿ycia swego w Bogu poradzi³am sobie i z tym,
bo  i  tak  przekaza³am  œwiatu  tyle  co mog³am maksymalnie w Bogu przekazaæ za ¿ycia swego, 
a  o  resztê  po  œmierci  mej  to  postara  siê  ju¿  Sam  Bóg.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak
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