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      Odwiecznie by³am i jestem przeznaczona na w³asnoœæ Bogu

Odwiecznie   by³am   i   jestem   przeznaczona  na  w³asnoœæ  Bogu,   który  wezwa³  mnie
z  ciemnoœci  do  prawdziwego  Œwiat³a  Swego (1 P 2, 9), a œwiête znaki czasu, które towarzysz¹ 
mi  mówi¹  o  ukrytym  Zbawicielu  i  s¹  po  to,  aby  œwiat pozna³ Chrystusa i Tego, który pos³a³ 
mnie  (J 17, 3).  Nieœmiertelny  nieprzerwanie  dzia³a  w  ¿yciu  mym,  jak  i w duchowym Dziele
Swym,  które  w  prawdzie,  mi³oœci,  sprawiedliwoœci  i  mi³osierdziu Umi³owanego z niezwyk³¹
energi¹  Jego  latami  prowadzê  w  Nim,  dlatego  te¿  w  trudach,  radoœciach  i  cierpieniach jak
najwierniej  skoñczy³am  ju¿  pisemn¹  czêœæ  jego,  które  przyniesie  wiele  owoców  dopiero po 
rzetelnym  procesie  badawczym  w  Kongregacji  Nauki  Wiary, co nast¹pi to dopiero po œmierci 
mej.  Wierna  Panu  naszemu  Jezusowi  Chrystusowi  do  najwy¿szych  granic  jestem pos³uszna
tylko  ³asce  Jego,  dziêki  której  sp³ywaj¹  na  duszê  i serce me o¿ywcze soki Ewangelii i Ducha
Œwiêtego,  tak¿e  oœwiecona  œwiat³em  Ewangelii  i  umocniona  ³ask¹  sakramentów,  zw³aszcza
Eucharysti¹  kontynuujê  z  pe³nym  oddaniem  wolê  Wszechmog¹cego  (Papie¿  Franciszek). 
 

Jako  duchowa  córka  Nieœmiertelnego,  który  jest  œwiat³oœci¹  œwiata  i  œwiat³oœci¹  m¹
zmierzy³am  siê  z  odwiecznym  wezwaniem  mym,   które   odwiecznie  by³o  przygotowane  na
obecny  zniewolony  czas,   w   którym  nad  wyraz  “kwitnie”  kultura  odrzucenia,  tak¿e  ufaj¹c
w  moc  Chrystusowego  Krzy¿a  z  góry  wiem,  ¿e  w Krzy¿u Pana naszego wszystko pokonam,
bo  Œwiêty  Krzy¿  rozprasza  wszelk¹  ciemnoœæ  i  znajdujemy  siê  wówczas  jedynie  w œwietle 
prawdy  i  mi³oœci  zmartwychwsta³ego  Odkupiciela  i  Zbawiciela.

W  moim  odwiecznym  powo³aniu  nie  szukam  nic  dla  siebie,  jedynie  tylko wszystko
czyniê   dla   samej   mi³oœci   Boga,   bo   ca³a   moja   duchowa  misja  jest  po  to,  aby  Rodzice 
Niebiescy  byli  lepiej  poznani  i  umi³owani.  W  ca³ej  swojej  nadprzyrodzonej  misji  mam  na 
wzglêdzie   tylko   czeœæ   i   chwa³ê  Bo¿¹,   i   zwa¿am   tylko   na   Przewodników  Niebieskich, 
a  radoœæ  sw¹  pok³adam  w  s³u¿bie  i  czczeniu  Ich  przez  dobre  obyczaje  i  cnoty (Œwiêty Jan 
od Krzy¿a).  Wiadomo,  ¿e  skoro  Kap³an  Niebieski  powo³a³  duszê  m¹  do  nadprzyrodzonych 
tajemnic  Swych,  to  musi  w  niej  dzia³aæ  w  sposób  specjalny,  dlatego te¿ daje jej dary i ³aski 
Swe,  nieprzerwanie  udzielaj¹c  jej  niebiañskiego  œwiat³a  i  poznania  Swego   oraz   zsy³a   te¿ 
najrozmaitsze  cierpienia,  które  przygotowuj¹  j¹  do  doskona³ej  jednoœci  z  Nim.  

Zakorzeniona   w   Panu   naszym   nieustannie  cierpiê  z  pokor¹  i  odwag¹  wype³niaj¹c
duchow¹  misjê  m¹,  któr¹  mam  od  Ukochanego  i  na mojej drodze krzy¿owej w nieustannych
cierpieniach  dajê  œwiadectwo  mi³oœci do Wszechw³adnego,  który tak bardzo szlifuje duszê m¹, 
aby nabra³a ona podobieñstwa Jego.  W tych przemijaj¹cych fizycznych bólach, przeciwnoœciach
i  najprzeró¿niejszych  udrêkach i osch³oœciach Boski Oblubieniec otacza mnie Swoj¹ niebiañsk¹
czu³oœci¹  i  wsparciem,  tak¿e umocniona w Nim z pe³nym oddaniem pracujê dla Niego Samego
i  Koœcio³a  Jego,   co   w   przysz³ym   ¿yciu  pozwoli  duszy  mej  wejœæ  w  œwiêtoœci  w  Bramy
Nieba,  aby  wiecznie  mi³owaæ  Boskiego  Oblubieñca  w  OjczyŸnie  Jego.

Król  naszego  ¿ycia  i  ca³ego  Wszechœwiata,  Pan  czasu i wiecznoœci nad wyraz kieruje 
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moimi  krokami,  tak¿e  ¿yj¹c w wolnoœci i pokoju Jego wzbogacam siê duchowymi wartoœciami
Jego,  i  przy pomocy Najœwiêtszej Dziewicy Maryi,  która wspiera i strze¿e mnie w wype³nianiu
misji  dochodzê  do  kresu  ziemskiego  pielgrzymowania  swego,  aby móc zasn¹æ w Oblubieñcu
Niebieskim  na  wieczne  odpoczywanie  w  Nim.  

Na   mojej   drodze   œwiêtoœci   trwam   ufnie   w   Pasterzu   Niebieskim  zdana  na  wolê
Jego,  który  w  prawdzie  i  œwiat³oœci  Swej  tak  bardzo  oczyszcza,  u¿yŸnia  i  orzeŸwia  duszê
m¹,   aby   ona   w   duchu  jednoœci  i  odpowiedzialnoœci  wykona³a  duchowe  Dzie³o  Jego  dla
dobra  owiec  Jego.  Skoro  zosta³am  namaszczona  przez  Samego  Mistrza  Niebieskiego, to te¿ 
jestem  odwa¿nym  wspó³pracownikiem  w  dziele  zbawienia Jego, dlatego te¿ dusza ma zawsze
spragniona  jest  Jego  i  jak  ³ania  ci¹gle  biegnie  za  Nim,  aby  orzeŸwiæ siê w Nim, w zwi¹zku
z  czym  poprzez  uzdrawiaj¹c¹  moc ³aski Pana naszego wykazujê jasnoœæ umys³u i niesamowit¹
¿ywotnoœæ,   oczywiœcie   je¿eli   chodzi   o   moje   odwieczne   powo³anie,  w  którym  zwi¹zana
jestem  mistycznymi,  zbawczymi  ³añcuchami  z  wiekuistym  Niebem.

Mi³osierny  Ojciec  Niebieski,  który  jest  jedynym  moim oparciem i pocieszeniem zsy³a 
na  duchowej  drodze  mej  ogrom  ³ask,  jak  i  mistycznych  snów,  co  wszystko  to  pozwala mi 
z  niepokonan¹  moc¹  Jego  realizowaæ  duchowe  Dzie³o  Jego,   które  zosta³o  ju¿  zakoñczone
pod  wzglêdem  pisemnym,   ale  jak  widaæ  bierni  duchowni,  do  których  wysy³a³am  duchowe
przesy³ki  nie  zrobili  nawet  najmniejszego  kroku,  ¿eby  chocia¿  podziêkowaæ mi za przes³ane
Dzie³o  Niebios,  ale  nie  zra¿am  siê  tym, bo przecie¿ wielu wybrañców Stwórcy kontynuowa³o
misjê  sw¹  w  warunkach  skrajnego  zagro¿enia  i  w  braterskiej  mi³oœci   dokonali   tak  wiele,
¿e  nawet  ich  dzie³a  podgrzewaj¹  nasz¹  nadziejê,  jak¹  pok³adamy w Rodzicach Niebieskich.

W  ciemnej  nocy  wiary,  jak  i  ducha  chodzê  w  obecnoœci Boskiego Oblubieñca, który 
poci¹gn¹³  duszê  m¹  do  g³êbszego  poznania  tajemnic  Swych,  dlatego  te¿  z  wielk¹  mi³oœci¹ 
wykonujê  wolê  Jego,   bo   przecie¿   otrzyma³am   od  Niego  ³askê  Jego  do  zrealizowania  tej 
umi³owanej  woli  Jego.  Moc  ³aski  Bo¿ej  spoczywa  na  duszy  mej, tak¿e cierpliwie i z wielk¹
pokor¹ ¿yjê dla odwiecznej prawdy,  która  zapewni  duszy  mej  wieczne  zbawienie i ona p³onie
mi³oœci¹  Nieœmiertelnego  pragn¹c  nieustannie  ³¹czyæ  siê  z  mistycznym  cia³em  Jego.  

Jestem   nad   wyraz  wra¿liwa  na  potrzeby  agonalnego  Koœcio³a  Pana  naszego,  który
w  Wielki  Czwartek  wype³ni³  koñcow¹  misjê  Sw¹  i  to  w  najwy¿szym  akcie  mi³oœci Swej, 
a który zosta³ upamiêtniony w postaci sakramentalnej przez Niego Samego, a w wielkopi¹tkowej 
agonii  skona³  na  Œwiêtym Krzy¿u Swym, w którym dokona³o siê nasze odkupienie i zbawienie, 
i  to  w  aspekcie  historycznym,  dramatycznym  i  krwawym,  co  jest pocz¹tkiem narodzenia siê 
Koœcio³a  Pana  naszego  (Œwiêty  Jan  Pawe³  II - gi).  

� B³ogos³awiony ten,  kto  w  Krzy¿u  potrafi  odnaleŸæ  sekret  w³asnego swojego ¿ycia,
kto   w   tym  krzy¿u  w³asnym  znajdzie  obecnego  i  ¿ywego  Jezusa  Zmartwychwsta³ego.  Kto
tego  nie   potrafi,  ten  zostaje  na  zewn¹trz  krzy¿a;   dla  kogo  on  jest  tylko  znakiem  œmierci
lub   ozdob¹   gdziekolwiek  przypiêt¹  czy  zawieszon¹,  ten  do  koñca  ¿ycia  wysuwa  pretensje
i  ¿ale  do  wszystkich  i  do  wszystkiego,  poniewa¿  nie  rozumie  samej  istoty chrzeœcijañstwa. 
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Obwieszony  dooko³a  wizerunkami  Ukrzy¿owanego  nie  zdj¹³  z  Krzy¿a  zas³ony,  nie  prze¿y³
nigdy  liturgii  Wielkiego  Pi¹tku,  ani  liturgii w³asnego ¿ycia w tajemnicy zmartwychwstania  
(O.  Stefan  Ro¿ej).  

Moj¹   ulubion¹   pieœni¹   jest   pieœñ  pt.:  “ W  krzy¿u  cierpienie,  w  krzy¿u  zbawienie, 
w  krzy¿u  mi³oœci  nauka ”,  i  miêdzy  innymi  dziêki  tej  pieœni  mog³am  prze¿yæ  niesamowity 
koszmar  mojej  krzywdy  moralnej  z  9.10.1985 r.  zwi¹zanej  z  bezprawnym  nie nadaniem mi
stopnia   doktora   zadanej   z   premedytacj¹   przez   pseudonaukowców  z  Wydzia³u  Rybactwa
Morskiego  Akademii  Rolniczej  ze  Szczecina,  ale  za  pozwoleniem  Bo¿ym,   która   sta³a  siê 
podwalin¹  ca³ej  mojej  nadprzyrodzonej  misji,   która  ma  przetrwaæ  na  wszystkie  pokolenia, 
dlatego   te¿  musia³a  byæ  ona  wszechstronnie  opracowana  i  dopracowana  czyli  musia³o  byæ 
a¿  tyle  wysy³ek  do  Watykanu,  aby  nie  by³o  cienia  w¹tpliwoœci.

[  Krzy¿  Chrystusowy,  który  jest  s¹dem  Boga  nad  nami  wszystkimi i nad œwiatem,
poniewa¿  ofiaruje  nam  pewnoœæ  mi³oœci  i  nowego ¿ycia (Papie¿ Franciszek) nieustannie trwa 
we  mnie,  a  ja  w  Nim,   i   nigdy   te¿   nie  opuszcza  on  mnie,  i  nie  jest  to  ¿adna  kara,  ale 
najwiêksza  ³aska  Bo¿a,  ¿e  on  tak  przygniata  mnie,  bo  on  jest  dany tylko mi³oœnikom Boga 
(O. Alfons Maria Mazurek).  W  Krzy¿u  Bo¿ym  w  mi³osierdziu  Boga  w  ca³ej  pe³ni  odda³am 
swoje  cia³o  na  ofiarê  ¿yw¹,  œwiêt¹  i  przyjemn¹  Bogu,  i  jako  wyraz naszej rozumnej s³u¿by 
Bo¿ej  ( Rz 12, 1 )  tym  bardziej,  ¿e  Nauczyciel  Niebieski  wcieli³  siê  w  duszê  m¹,   aby  ona 
promieniowa³a  na  dzieci  Bo¿e,  a  ponadto  Ukochany uœwiêca  mnie w Duchu Œwiêtym,  abym 
mow¹  mi³oœci  przekaza³a  swoje  duchowe  ¿ycie.  

Jestem   w³asnoœci¹   Zbawiciela  wype³niaj¹c  odwiecznie  zlecon¹  misjê  na  duszê  m¹,
któr¹   wykonujê  w  duchu  mi³oœci  i  prawdy  Umi³owanego  za  wstawiennictwem  Matki Jego
Maryi,  dlatego  te¿  w  ca³ej  pe³ni  zaanga¿owa³am  siê w ni¹ wype³niaj¹c j¹ z wielkim zapa³em, 
bo   przecie¿   wszystko   to   realizujê   dla   Pana   naszego   i   dla   agonalnego  Koœcio³a  Jego.
Bez   Boskiego   Oblubieñca   nic   nie   mogê  uczyniæ,   ale  w  Nim  wszystko  (J 15, 5)  co  jest
zgodne  z  wol¹  Jego,   i   poprzez   najprzeró¿niejsze  trudnoœci  i  przeszkody,  które  w  sposób 
niewymowny zahartowuj¹  mnie w Ÿródle œwiat³oœci Jego wype³niam wszystko to, co odwiecznie 
by³o  zaplanowane  na  dusz¹  m¹.  Boski  Oblubieniec  ³askami  Swymi,  do których zaliczaj¹ siê
miêdzy  innymi  natchnienia,  jak  i  duchowe  s³owa  Jego  naprowadza  duszê  m¹  na  w³aœciwy
kierunek  nadprzyrodzonych  zamierzeñ  Swych,  tak¿e  nape³niona  spokojem  Ducha Jego p³ynê 
zgodnie  z  duchow¹  busol¹  do  wiekuistego  portu  Jego.
   

Najsprawiedliwszy  i  najmi³osierniejszy  Stwórca,  Pan  czasu  i  historii wspomaga mnie 
w  kontemplacyjnym  Dziele  Swym,  tak¿e  zjednoczona  z  Nim p³ynê na najg³êbszych g³êbiach
Boskiego  Oceanu  Jego  odwa¿nie  wype³niaj¹c  misjê  sw¹,  na  któr¹  nadesz³a  pe³nia  czasów,
na   co   wskazuj¹  tak  liczne  znaki  czasu.  Tak  jak  dawniej  Prorocy  odczytywali  wydarzenia 
z   historii   zbawienia,   tak  i  ja  prowadzona  przez  Ducha  Œwiêtego  do  pe³nej  prawdy  Pana
naszego   wszystkie  znaki  czasu  odnoszê  do  Ukochanego  rozpatruj¹c  je  w  majestacie  Jego.
Z  pomoc¹  Œwiêtej  Bo¿ej  Rodzicielki  Maryi  w mojej duchowej apostolskiej pracy w jednoœci
z  Ukochanym  uzyska³am odpowiedni¹ dojrza³oœæ moraln¹ i duchow¹ czyli zosta³am nape³niona 
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pe³ni¹   Jego,  bo  przecie¿  dusza  ma  wesz³a  w  szerokoœci,  d³ugoœci,  wysokoœci  i  g³êbokoœci 
Jego  (Ef 3, 18 - 19),  dlatego  te¿  rozpromieniona  radoœci¹  Jego  tak  pewnie  czujê  siê  z  Nim 
w  tych  niepojêtych  i  niezbadanych  g³êbinach  Jego.

W  najukochañszym  i niezast¹pionym Oblubieñcu Niebieskim jestem mocna, wytrwa³a,
tak¿e  idê  pod  pr¹d  zmys³owego  œwiata,  ale  z  pr¹dem Umi³owanego g³osz¹c duchowe Dzie³o
Jego,   które  tak  owocnie  i  radoœnie  przez  tak  wiele  lat  prowadzi³am  w  ukryciu,  a  obecnie
zaczê³am  prowadziæ  je  jawnie,   bo  zosta³a  naznaczona  pe³nia  czasu  na  nie,  aby  otworzono
jego  przewód  badawczy  w  Kongregacji  Nauki  Wiary  w  Watykanie.  Jednorodzony Syn Ojca 
Przedwiecznego,  Jezus  Chrystus  wraz  z  Niepokalan¹,  która  cudownie  króluje  w cudownym 
obrazie  Pani  Jasnogórskiej  latami  przygotowywali  mnie  do  wielkiego mistycznego uderzenia
w ca³¹ ludzkoœæ poprzez  Ich Dzie³o, które ujawni³o siê ju¿ w niewielkiej namiastce w internecie, 
i   poprzez   duchowe   s³owa   me  napisane  w  Chrystusie  ludzkoœæ  znajdzie  w  nich  odrobinê
mi³oœci,  nadziei  i  piêkna  w  duchowym  œwiecie,   które   rozpoczyna   siê   ju¿  wewn¹trz  nas,
tak¿e  uwierzy  w  sens  nadprzyrodzonego  ¿ycia.

Nieœmiertelny  towarzyszy  mi  w  wype³nianiu  odwiecznego  zadania,   które  wykonujê
w   g³êbokiej   pokorze   serca,   jak   i   duszy,   i  jako  niestrudzona  aposto³ka  ze  wzruszeniem
i  wdziêcznoœci¹  wszystkie  moje  myœli,  jak  i  czyny  kierujê  do  Niego,   który  umo¿liwia  mi 
wype³nienie  duchowego  Dzie³a  Swego,  które  z  punktu  widzenia  ludzkiego  jest  niemo¿liwe
do  wype³nienia.  Oœwiecona  œwiat³em  prawdy  i  mi³oœci Mistrza Niebieskiego wiadomo, ¿e nie
mam  ¿adnych  lêków  i  niepewnoœci na drodze prawdy i mi³oœci Jego,  która prowadzi duszê m¹ 
do Nieba.  Pewna  swojej  ¿yciowej  drogi  w  duchowoœci Przewodników Niebieskich bez reszty
pracujê  nad  Ich  duchowym  Dzie³em,  które  mam  odwagê publicznie g³osiæ, aby jak najwiêcej
dusz  poci¹gn¹æ  na  drogê  zbawienia,   tak  jak  ja  zosta³am  poci¹gniêta  pod  przewodnictwem
Niepokalanej  na  drogê  œwiêtoœci,  aby  móc  g³osiæ  ¿yciem  swym  Jej  Syna  Jezusa Chrystusa.

W   odwiecznym   powo³aniu   mym  nieprzerwanie   dzia³a   ³aska  Pana  naszego  Jezusa
Chrystusa,  mi³oœæ  Boga  i  dar  jednoœci  w  Duchu  Œwiêtym  (2 Kor 13, 13),  tak¿e  przebywam
w  wiecznej  Chwale  Stwórcy,  w  której  Najœwiêtsza  Maryja  Dziewica  wspomaga  duszê  m¹, 
aby   ona   by³a   wiernym   œwiadkiem   Chrystusowej   mi³oœci,   m¹droœci  i  nadziei.  Z  pokor¹ 
i  g³êbok¹  ufnoœci¹  jestem  pos³uszna  Panu  naszemu,   tak   jak   On   by³  pos³uszny  Swojemu 
Ojcu  Przedwiecznemu,   tak¿e   ogarniêta  nieskoñczon¹  mi³oœci¹  Jego  trwam  w  uœwiêcaj¹cej 
³asce  Jego,  co  pozwala  duszy  mej  przebywaæ  w  p³omieniach  mi³oœci  i  prawdach  Jego.

� Chrystus  jest  bram¹ i bezpieczn¹ drog¹ do Ojca.  On Sam o tym nas upewni³: “Kto
idzie za Mn¹, nie bêdzie chodzi³ w ciemnoœci,  lecz bêdzie mia³ œwiat³o ¿ycia” (J 8, 12).  Wypada
wiêc, by ustawicznie rozmyœlaæ cierpienia Chrystusa i cnoty, jakie w niej przejawiaj¹ siê.  Czêste
rozwa¿anie  mêki  i  œmierci  Chrystusa  jest  najkrótsz¹  drog¹  do  prawdziwej  m¹droœci.  Mêka
Chrystusa  wiedzie  nas  do  Jego  Bóstwa,  a  On  nas  wiedzie do Królestwa, którego szukamy  
(Jan  od  Anio³ów). 
 

Zosta³am  wybrana  wed³ug  porz¹dku Odkupienia i przez ³askê Chrystusa, aby przekazaæ 
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ludzkoœci   nie   tylko  poznan¹  ju¿  przez  duszê  m¹  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  która
mieœci  siê  w  Trójjedynym  Bogu,   ale  równie¿  r¹bka  tajemnic  Bo¿ych,   które   mieszcz¹  siê
za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci,  a  wszystko  to  przekaza³am  na  podstawie  prze¿yæ duszy
mej,   która   tak   czêsto   opuszcza  w  Chrystusie  czasoprzestrzeñ  podczas  mistycznych  nocy.
W  moim  odwiecznym  powo³aniu  ka¿dy  znak  czasu  w  stosunku  do  duszy  mej  rozwa¿a³am 
w  œwietle  ¿ycia  Pana  naszego,  który  sta³  siê  treœci¹  mojego  ¿ycia,   dlatego  te¿  moje  ¿ycie
od  lat  sta³o  siê  ju¿  modlitw¹,  dziêki   której  czerpiê  nadprzyrodzon¹  moc  z  ³aski  Bo¿ej  do 
wykonywania  powierzonego  mi  zadania.  W mojej mistycznej drodze pogodnie zaufa³am Bogu 
i  odda³am  Mu  ca³¹  wolê,  aby  móc  codziennie  spotykaæ  siê  z  Nim,  dlatego  te¿  æwiczê  siê 
du¿o  w  mi³oœci,  aby  by³a  ona  coraz  czystsza  i  mocniejsza,  aby  móc  oddaæ  Mu prawdziw¹ 
czeœæ.   Boski   Odkupiciel   wszystkim   porusza   i   tylko   w   Nim   mo¿na  widzieæ  wszystko, 
dlatego  te¿  grzesznicy  musz¹  zerwaæ  z  szatanem,  wrogami  Boga,  którzy  rodz¹  niesmak do 
rzeczywistoœci  Bo¿ej. 

Boski  Oblubieniec  Niebieski  zdoby³  duszê  m¹  mi³oœci¹  Sw¹,  dlatego  te¿  z  radoœci¹
i  odwag¹  w  pe³nej  jednoœci  z  Ukochanym  wype³niam  wolê Jego, wype³nienie której w pe³ni
czasów  zasieje  dobroæ  i  nadziejê  wœród  bezbo¿ników,   których   serca   i   dusze   pokryte  s¹
wyroœniêtymi  chwastami  niesprawiedliwoœci  i  wrogoœci  do  bliŸnich. Jezus Chrystus wyzwoli³
nas  z  ciemnoœci  poprzez  mêkê  i  œmieræ  Sw¹,   tak¿e   z   radoœci¹  przyjê³am  s³odkie  jarzmo 
Jego,  które  przecie¿  oœwiecone  jest  Nim  Samym,  w  zwi¹zku  z  czym  w  otaczaj¹cych mnie
coraz  to  nowych  przeciwnoœciach  i  tak  jestem  bezpieczna,   bo   Ukochany  wydobywa  mnie
z   tych   trudnoœci   i   przenosi   na   drogê   zbawienia,   która   prowadzi  prosto  do  wiecznego
królestwa  Jego.

K Zmys³y,  wyobraŸnia  i  rozum  to  okna  otwarte  na  œwiat,  i  poprzez nie wchodz¹ do
nas   odczucia,   wra¿enia,   myœli,   a   wszystko   to   jest  rozproszone  i  opóŸnia  zjednoczenie, 
dlatego  te¿  zawsze  prosi³am  Ojca  Niebieskiego,  aby  urabia³  duszê m¹ na podobieñstwo Swe 
wedle woli  Swej  i  poprzez  rozwa¿ania,  które  s¹  œrodkiem  i  drog¹  do  Niego doprowadzana
jest  dusza  ma  do  mi³osnego  obcowania  z  Nim (O. Gabriel).  � O  jak  szczêœliwa  jest dusza, 
która   zawsze   czuje   Boga   przebywaj¹cego   i   spoczywaj¹cego  w  jej  ³onie !  O,  jak  wtedy 
powinna  oddalaæ  siê  od  wszystkich  rzeczy,  uciekaæ  od  wszystkich spraw, i ¿yæ w ca³kowitej 
samotni,    by    nawet   najmniejszym   poruszeniem   nie   niepokoiæ   i  nie  zam¹ciæ  spoczynku
Umi³owanego !   (Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a).

Zawsze  jestem  najsilniejsza  jak  jestem  jedynie  sama  z  Bogiem, bo wówczas Stwórca
daje  mi  moc  Sw¹,  dlatego  te¿ s³ucham jedynie g³osu Jego a to, ¿e obecnie nie mam absolutnie
¿adnego  odzewu  od  Papie¿a  Franciszka,  ani  te¿ Prefekta Kongregacji Nauki Wiary, to muszê 
przyj¹æ  ten  rodzaj  ³aski  od  Boga  i  w  ogrodzie  oliwnym   c i e r p i e æ   wraz  z  Chrystusem, 
który   mimo   wszystko   strze¿e   mnie  w  nocnych  i  mrocznych  godzinach.   W  odwiecznym
powo³aniu  mym  jestem  pos³uszna  jedynie  woli  Boskiego  Oblubieñca,  który  mieszka  w nas
przez  Ducha  Swego (Kol 1, 19)  i  w  tajemnicy  paschalnej  œmierci  i  zmartwychwstania  Pana
naszego   wœród   c i e r p i e ñ   mych,   które   nigdy   mnie   nie  opuszczaj¹  nag³oœni³am  przez
internet  Dzie³o  Najœwiêtszego,  bo  innego  sposobu  nie  by³o,   abym  w  obliczu  niesamowitej 
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znieczulicy  od  duchowieñstwa  otrzyma³a  rzeteln¹  odpowiedŸ  tym  bardziej,  ¿e Ukrzy¿owany
nad   wyraz   c i e r p i   w   dzieciach  Swych.  

� Mój  Jezu  w  cichoœci  i  z cierpliwoœci¹ przyjmujesz zniewagi doznane w czasie drogi
krzy¿owej.  Swoim  gasn¹cym, bolesnym wzrokiem wœród t³umu oprawców szukasz przyjaznych
serc  oddanych  Tobie,   wspó³czuj¹cych   w   Twoim   cierpieniu.   Oto   jestem   Panie !  Daj  mi
skruchê  Œwiêtego  Piotra,  abym  ³zami  op³akiwa³  grzechy  swoje  i  ca³ego œwiata. Panie Jezu !
Stajê   przed   Twoim  Œwiêtym  Obliczem  i  proszê  Ciê  o  potrzebne  ³aski,  b³agam  Ciê,  abyœ
usposobi³  moje  serce  do  ochotnego  przyjmowania  Twojej  woli  i  do odpowiadania na Twoje
œwiête  natchnienia   (Leon  Dupont).

W   najwiêkszych   ciemnoœciach    znalaz³am   ¿ywego   B o g a   i   za   przyczyn¹   Jego
przekroczy³am  próg  nowego  œwiata,   które  przerasta  naturalne  poznanie,  wszelk¹   naturaln¹ 
mi³oœæ,   dlatego  te¿  mi³oœæ  Bo¿a  przemienia  mnie  w  Chrystusa  i  pozwala  mi  uczestniczyæ 
w  Jego  Boskim  ¿yciu,  i  nic  nie  zaspokoi  mi  szczêœcia  na  tej  ziemi,  ¿adne  marne prawdy, 
bogactwa,  zaszczyty,  ani  przyjemnoœci,  lecz  wtedy,  kiedy  dusza  moja  spocznie  w  Bogu na 
ca³¹  wiecznoœæ  (Diego de Estella).  Mam byæ jak najwierniejsz¹ córk¹ Najœwiêtszych Rodziców 
Niebieskich  z  mistycznej  Góry  Karmel   i   duchow¹  nastêpczyni¹  Œwiêtego  Eliasza,  dlatego
te¿   mój   wzrost   w   kontemplacji   mistycznej  i  postêp  ku  Bo¿emu  zjednoczeniu  musi  byæ
proporcjonalny  do  naszego  zjednoczenia  z  Duchem  Koœcio³a  (Thomas  Merton).  

Jako   duchowa   córka  Boskiego  Oblubieñca  sta³am  siê  narzêdziem  ³aski  Jego,  tak¿e
jestem  pob³ogos³awiona  przez  Niego  Samego  do  wype³nienia  odwiecznych  zamierzeñ Jego,
i  w  cierpi¹cych  bólach  rodzenia  duchowego  Dzie³a  Jego  moc¹ Jego zbli¿am siê ju¿ do kresu
swojego  doczesnego  ¿ycia,   aby   dusza   moja   wiecznie  zamieszka³a  w  Nim  w  Niebieskim
Królestwie  Jego.   Ofiarowa³am   siê   Panu   naszemu   we   wszystkim  i  co  On  obieca³  duszy
mej,  to  wszystko  spe³nia  siê,   i   w  pe³ni  czasów  nieodwo³alnie  i  tak  wszystko  dope³ni  siê 
na  Chwa³ê  Jego,   tak¿e   w   mi³oœci   Jego   przyniosê   obfity   owoc  dla  Niebios,  ale  ju¿  po
œmierci  mej. 

W  rozkosznej  radoœci  i  mi³oœci  Boskiego Oblubieñca wykonujê duchowe Dzie³o Jego, 
w  którym  niejednokrotnie  nara¿ona  jestem  na  uczynienie fa³szywego kroku, ale od wszelkich 
b³êdów jestem chroniona,  bo  przecie¿  w  krytycznych  momentach zawsze natchnie mnie Duch
Œwiêty  co  mam  czyniæ,  tak¿e w  ciemnoœciach najciemniejszej nocy ducha jestem prowadzona 
przez  najmi³osierniejszych  Rodziców  Niebieskich.   Na   najg³êbszych   odmêtach  ¿ycia  mego 
niezwyciê¿ony   Boski   Odkupiciel   rozjaœnia   Sob¹   niepojête  drogi  me,  tak¿e  jako  dziecko
œwiat³oœci  w  œwiat³oœci  œwiata  Stwórcy  rozkoszujê siê niepojêtoœciami Ukochanego,  który tak 
bardzo  przemienia  serce  i  duszê  m¹  na  chwa³ê  Sw¹. 

Z   woli   Pana   naszego   podam   obecnie   ³askê  Bo¿¹,  któr¹  skopiowa³am  ze  swoich
duchowych  ksi¹¿ek cyt.: � 9 marca 2016 r.  po  pó³nocy  we  œnie dusza ma opuœci³a w Boskim 
Odkupicielu  czasoprzestrzeñ  i  znalaz³a  siê  w  niezwyk³ej  jasnoœci  nad  jasnoœciami w samym 
Niebie  widz¹c  przed  sob¹  w  œwietlistej  postaci Umi³owanego, który tak czule i mi³oœnie rzek³ 
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jej: ¡ Córko  Moja,  dusza  twoja  bêdzie  œwiêt¹. ¢ Gdy  dusza  ma  w  nadprzyrodzonej  cichoœci 
bez  s³ów  radowa³a  siê  Oblubieñcem  swym,  wielbi¹c  Go  nienasycon¹ mi³oœci¹ Jego, to nagle
w  z³ocistych  promieniach  pojawi³a  siê  dusza  Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go,   która  rzek³a  do 
duszy  mej: ¡ Siostro  moja,  po  œmierci  twej  dusza twoja bêdzie wyniesiona na o³tarze. ¢ Na te
s³owa  dusza  ma  odpowiedzia³a: “ W  ¿yciu  swym  tak  wiele  nagrzeszy³am,  tak wiele mia³am 
potkniêæ,  wiêc  jak  to  mo¿e  byæ  mo¿liwe ? ”,  a  wówczas  dusza  jego  rzek³a: ¡ Siostro moja, 
cierpieniami  i  czynami  swymi  a¿  nadto  odpokutowa³aœ  za wszystkie grzechy nie tylko swoje, 
tak¿e  zas³u¿y³aœ  sobie  na  Niebo. ¢  Dusza  moja  niewyra¿alnie  by³a  szczêœliwa widz¹c przed 
sob¹  Boskiego  Zbawiciela,  jak  i  duszê  Œwiêtego  Jana Paw³a  II-go mru¿¹c nieco oczy w tych 
niesamowitych  Boskich  promieniach,  które  przecie¿  razi³y  j¹,  co  jest  oznak¹,  ¿e  jej daleko 
do  doskona³oœci.   

� Zanim  Bóg  zjednoczy  i  przemieni  duszê  w  Siebie, musi najpierw usun¹æ wszystkie 
przypad³oœci  jemu  przeciwne.  Wyrzuca  zatem  z  duszy  jej  niedoskona³oœci,  czyni  j¹  czarn¹ 
i   ciemn¹,   i¿   wydaje   siê   gorsza,   brzydsza  i  wstrêtniejsza  ni¿  by³a  przedtem.  To  Boskie
oczyszczenie   usuwa  wszystkie  z³e  i  zgubne  nawyki,  których  dusza  przedtem  nie  widzia³a, 
gdy¿  by³y  one  z  ni¹  wkorzenione  i  zbyt  zastarza³e.   Nie  wiedzia³a  ona  nawet,  ile  w  sobie
mia³a  z³ego.   Teraz   zaœ   celem  ich  usuniêcia  i  wyniszczenia  stawia  je  wszystkie  przed  jej 
oczyma  owe  ciemne  œwiat³o  Boskiej  kontemplacji  i  dusza  nim oœwiecona widzi je wszystkie 
jasno   (Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a).

Na  mojej  drodze  krzy¿owej  idê  w pokorze, radoœci i pokoju za Boskim Odkupicielem,
który  tak  bardzo  przenika  mnie  Sob¹,  tak¿e  zauroczona  Nim  Samym  w duchowej Boskoœci
Jego  poprzez  internetow¹  stronê  m¹ annaanielaflak.eu i konto me na Twitterze @AnielaFlak
oraz   umieszczanie  komentarzy  mych  na  tak  licznych  kontach  wysz³am  na  ca³y  œwiat,  aby 
jako  œwiadek  mi³oœci  Pana  naszego  poci¹gn¹æ  jak  najwiêcej  zagubionych  i cierpi¹cych dusz 
do  prawdziwego wiekuistego  szczêœcia.  Ta  moja troska o duchowe Dzie³o Bo¿e pobudzi wiele
owiec Bo¿ych do uwierzenia,  ¿e  zosta³am  odwiecznie w Chrystusie pos³ana do ca³ej ludzkoœci,
aby  ruszyæ  sumieniami  owiec  Bo¿ych,  które  oddalone s¹ Boskiego �ród³a Wszechmog¹cego.

� Nasza  wola  musi  byæ  gotowa  czyniæ  wszystko,  czego  Bóg  od  nas ¿¹da. Nie tylko
wtedy,   gdy   jest   to   ³atwe  i  przyjemne,   ale  nawet  w  chwilach  opuszczenia,  gdy  jesteœmy
pozbawieni  pociech.  Bóg  pozwala  na  chwilowe  opuszczenie, by wypróbowaæ tak nasz¹ wiarê
jak  bezinteresownoœæ  naszej  mi³oœci.   Je¿eli   wiêc   wiernie   trwamy  w  Jego  mi³oœci,  nawet
wœród  opuszczenia  i  zapomnienia,  to  wynagrodzi  nas  nowymi  ³askami   (Jan od Anio³ów).

Z pomoc¹ najmi³osierniejszego Boskiego Oblubieñca zapar³am siê sama siebie i wesz³am 
w  umi³owan¹  pe³n¹  mi³oœci  samotnoœæ,   aby   ukryæ   siê   w   niej   w   Ukochanym  i  umrzeæ 
w  niej  dla  œwiata,  aby  dusza  moja  mog³a  znaleŸæ  siê  w  bezkresnej, wiekuistej krainie Pana
naszego.  W  tym  ca³ym  Wszechœwiecie  jedynie  Wszechmog¹cy  rozumie mnie we wszystkim, 
bo   przecie¿   On   jedyny   o¿ywi³   duszê   m¹   do   ¿ycia   Swego,  dlatego  te¿  jako  aposto³ka 
mi³oœci  Jego  odda³am  siê  na  cich¹  ofiarê  Jemu,   aby   móc  nosiæ  nieustannie  konanie  Jego 
w  ciele  swym.  Swoje  odwieczne  powo³anie  spe³niam  dziêki ³askom Boskiego Mistrza, który 



- 8 -

duszê  m¹  wprowadzi³  w  nieœmiertelne  prawdy i niezg³êbione tajemnice Swe,  które zrozumieæ 
mo¿na  jedynie  w  Nim.  

W   bezgranicznej   mi³oœci   Boskiego  Oblubieñca  z  Ojcem  Przedwiecznym  w  Duchu 
Œwiêtym w mistycznym cichym œpiewie za wstawiennictwem Ró¿y Duchowej Maryi wys³awiam 
Trójcê  Œwiêt¹,  która  tak  bardzo  nape³nia  mnie  si³¹  i  radoœci¹  Sw¹,  tak¿e  wiadomo,  ¿e nie
zachwiejê  siê  na  duchowych  drogach  swych,  które  odwiecznie  by³y  przygotowane na duszê
m¹.  W  obecnoœci  Wszechmocnego  z  wielk¹  nadziej¹  w  Nim  przemawiam  do  dzieci  Jego,
tak  jak  On  i  Prorocy  Jego  przemawiali  dawniej  do  ludu  Jego,   w  zwi¹zku  z  czym  proszê
o  szczególne  mi³osierdzie  u  Niego,  abym  w  blaskach,  cieniach  i  cierpieniach  Jego  zawsze
godnie  realizowa³a  testament  Jego.  W  ¿ywej  wierze,  nadziei  i  mi³oœci s³awiê Pana naszego,
a  dusza  moja  nad  wyraz  wielbi  Go,  natomiast  duch  mój  raduje  siê  w  Nim (£k 1, 46 - 47),
tak¿e  ju¿  dusza  moja  nie  mo¿e  doczekaæ  siê  tej  chwili,   kiedy   przekroczy   próg  wiecznej
œmiertelnoœci,  aby móc za¿ywaæ niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiêdn¹cego dziedzictwa
niebieskiego,  jak  to  powiada  nam  Pismo  Œwiête.

Za   moj¹   nadprzyrodzon¹   misjê  dan¹  mi  od  Boga  jestem  w  pe³ni  odpowiedzialna,
i   w   niej   nigdy   nie  by³o  i  nie  bêdzie  niepewnej  przysz³oœci,  tak¿e  bezwarunkowo  pe³niê 
j¹  w  nadprzyrodzonych  blaskach  Pasterza  Niebieskiego,   z   woli   którego  dusza  ma  wesz³a
w  niewielki  r¹bek  niewyobra¿alnych i niedostêpnych tajemnice Jego.  W bezgranicznej mi³oœci
Boskiego  Oblubieñca  dobrze  wiem,  ¿e  w  Nim  godnie dotrwam do mety swojego doczesnego
pielgrzymowania,   i   muszê   z  pokor¹  przyjmowaæ  najprzeró¿niejsze  poprzeczki  i  cierpienia
dnia  powszedniego  wiedz¹c  z  góry,  ¿e  dla  Ukochanego  nie  ma  rzeczy niemo¿liwych, tak¿e
w   Nim  pokonam  najgorsze  trudnoœci,  i  w  Nim  te¿  nie  spotka  mnie  ¿adne  rozczarowanie,
ani  te¿  zniechêcenie.  Przez  ca³e  moje  ziemskie  ¿ycie by³am na ró¿ne sposoby przeœladowana
i  nêkana  przez  najprzeró¿niejszych  bezkarnych  drani,  którzy  zdolni  s¹  zaserwowaæ  jedynie 
horror  bliŸnim,   tak¿e   jak   widaæ  cierpienie  nigdy  nie  opuszcza  mnie  w  ogrójcu  Boskiego
Odkupiciela,   który   odwiecznie  przygotowa³  duszy  mej  tak  przepiêkne  i  nad  wyraz  trudne
powo³anie,   które  nawet  za  ¿ycia  swego w niewielkiej namiastce przekaza³am na mojej stronie 
internetowej.   Zniewolony  œwiat  nic  mi  nie  podarowa³,   jedynie  tylko  nieludzkie  cierpienia, 
bezsens  i  nicoœæ  nad  nicoœciami,   natomiast   od   Ojca   Niebieskiego  dosta³am  wszystko,  co 
mi  siê  nawet  nie  œni³o  i  wyobraziæ  sobie  te¿  tego  nie  mog³abym,  dlatego  te¿ w ca³ej pe³ni
zawierzy³am  Mu  we  wszystkim,  aby  mog³y  wype³niæ  siê  odwieczne  wyroki  we  mnie.

�  Jeœli     uczestniczymy     w     Ciele    zmartwychwsta³ego    C h r y s t u s a,    a   Cia³o
Zmartwychwsta³ego  le¿y  na  O³tarzu  i  jest  w  tabernakulum - ¿yjemy  nawet  kiedy  umieramy
(J 6, 51; 11, 25).   Ju¿  nigdy  nie  mo¿emy  umrzeæ,  jeœli  ¿yjemy  w  Chrystusie,  bo “ Chrystus,
powstawszy  z  martwych,  ju¿  wiêcej  nie  umiera ” (Rz 6, 9).   ¯yjemy  bowiem  wtedy  ¿yciem
Boga, ¿yjemy wiecznym, ¿yciem Tego, który jest (Wj 3, 14). Mówi Jezus: “Je¿eli nie uwierzycie,
¿e  Ja  jestem,  pomrzecie  w  grzechach  swoich” (J 8, 24)   (ks. Wac³aw Œwierzawski).

 Z   woli   Bo¿ej   wesz³am   w   niepojête   Misterium  Ch r y s t u s a   i   poznajê  œmieræ 
i  zmartwychwstanie  Zbawiciela,  i  Pan  mój (1 Kor 4, 4)  pozwala  mi  budowaæ  w sobie pe³niê 
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Sw¹,  dlatego  te¿  bez  reszty  odda³am  siê  Mu  i  pe³niê umi³owan¹ wolê Jego, i poznajê ukryte 
tajemnice w Nim,  które s¹ mi odwiecznie s¹dzone i stopniowo objawiane duszy mej (Kol 1, 26). 

Z Z Z  Jezu  Chryste,  Panie  mój  dobrze  wiem,   ¿e   bardzo   kochasz  mnie  pomimo 
moich  niedoskona³oœci  i  tak  bardzo troszczysz  siê  o  uœwiêcenie  duszy  mej  wzmacniaj¹c  j¹ 
poprzez  najprzeró¿niejsze  cierpienia, i ufam tylko Tobie i w Tobie te¿ pokonam nawarstwiaj¹ce 
siê  przeciwnoœci,   które   przecie¿   prowadz¹   mnie   na   umi³owan¹   duchow¹  Górê  Karmel.
Niebieski   Nauczycielu   dziêkujê   Ci   za  wszystkie  przeciwnoœci,  jak  i  nad  wyraz  dotkliwe 
doœwiadczenia,  które  tak  bardzo  oddali³y  mnie  od  przemijaj¹cej  doczesnoœci,  a  zbli¿y³y  do 
Ciebie.  Oblubieñcze  Niebieski,  moja  jedyna  Mi³oœci  zawsze  pragnê  byæ w najbli¿szej relacji
tylko  z  Tob¹,   abym  mog³a  ju¿  za  ¿ycia  kosztowaæ  Twojego  nieskoñczonego  mi³osierdzia,
które  rozlewa  siê  na  ca³y  zniewolony  œwiat.  Amen !  Z Z Z 

Poprzez  prowadzenie  duchowego  Dzie³a  Pana  naszego  z  pomoc¹  Matki  Jego  Maryi
i   Jego   Samego   dusza   ma   chocia¿   w   niewielkim   stopniu   staje   siê   “ ofiar¹   ca³opaln¹
i  wynagradzaj¹c¹ ”  w  tej  kulturze  nienawiœci  i  œmierci,  która jest przeciwstawnym biegunem
do  kultury  mi³oœci  i  ¿ycia,   która   pozwala   duszom   naszym   pod¹¿aæ   do   nieskazitelnych,
wiecznych  tajemnic  Umi³owanego.   Skoro   z³o¿y³am   ca³¹   nadziejê  w  Trójjedynym  ¿ywym
Bogu  ( 1 Tm 4, 10 )   to   wiadomo,   ¿e   w   Nim   zawsze   przemieniam   siê   na   lepsze,  i  to
w  szczególnoœci  w  opuszczeniu  i  upokorzeniu,   tak¿e   w   radosnym   cierpieniu   na   drodze
prawdziwego   ¿ycia   ukazan¹   mi   przez   Oblubieñca   naszego   ¿yjê   chlebem  i  wod¹  ¿ycia
wiecznego.

 
Na   swojej  duchowej  drodze  dziêki  ³asce  Ojca  Niebieskiego  uto¿samiam  siê  z  Nim 

uczestnicz¹c  w  tajemnicach  œmierci  i  zmartwychwstania  Jego,  dlatego  te¿  Umi³owany  daje
mi  odwagê  i  m¹droœæ  Sw¹,  abym  tylko  mog³a  zrealizowaæ  duchowe  Dzie³o  Jego,  na które
wype³ni³a  siê  pe³nia  Jego,   tak¿e   dajê  wiarygodne  œwiadectwo  nadprzyrodzonej  misji  swej.
Wiernie  zachowujê  naukê  Wszechmocnego  ( Mt 25, 34 ),  dziêki  któremu  wesz³am  w  g³êbiê 
swojego  jestestwa,    tak¿e   w   ¿ywej   wiêzi   z   Boskim   Oblubieñcem   nikt  nie  usidli  mnie
w  zmys³owych  szponach,   ¿ebym   nie   wiem   jak   krzywdzi³  mnie,  bo  wszelkie  odrzucania
i  zniewa¿ania  mnie,  jedynie  wzmacniaj¹  dusz¹  m¹  w  Ukrzy¿owanym,   który   przecie¿   jest 
Ÿród³em   mi³oœci   naszej.    Moc¹    Krzy¿a    Boskiego    Odkupiciela    coraz   bardziej   jestem
przemieniana  w  Niego  wzrastaj¹c  w  nieœmiertelnej  mi³oœci  Jego,   przy   równoczesnym   te¿ 
poznawaniu  Jego.

Ca³kowicie  nale¿¹c  do  S³owa  Wcielonego  nale¿ê  do  duchowego  zakonu  Jego, który
jest  w  twierdzy  duszy  mej,  w zwi¹zku z czym w duchu karmelitañskim nieustannie praktykujê 
teologiczne  cnoty   na   miarê   moich   mo¿liwoœci,  co  pozwala  mi  z  ³atwoœci¹  kontynuowaæ 
wolê  Niebios,  która  jest  jedynie  ciê¿ka  i  trudna,  ale  jedynie  z  punktu  widzenia  ludzkiego.

Œwiadoma  jestem  ograniczeñ  swych  w  Boskim  Oblubieñcu naszym, który odwiecznie
powo³a³  mnie  do  szerzenia  niezniszczalnych,  nieœmiertelnych  tajemnic  Swych,   tak¿e   ¿yj¹c
w   pe³nej   komunii   z   Nim   tj.   w   osobistej   relacji  z  Nim  wiadomo,   ¿e  wszystkie  swoje 
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energie  duchowe,   jak   i   fizyczne   oddajê   Umi³owanemu,   który  przecie¿  z³o¿y³  w  ofierze 
Samego  Siebie  za  nas  wszystkich.  Tylko   dziêki   mi³oœci,   która   jest   oœwiecona  rozumem
i  wiar¹  przechodzê  chwilowe  ciemnoœci,   które   nasi¹kniête  s¹  cierpieniem,  i  które  te¿  nie 
zawsze   oœwiecone  s¹  œwiat³em  Boskiego  Odkupiciela.   Na   duchowej   drodze   mej   jestem 
mi³oœnikiem  samotnoœci  i  w  umi³owanej  samotni  mej,  w  której  jestem  przywi¹zana jedynie 
do  rzeczy  wiecznych  wyciszam  siê  wewnêtrznie,  aby  móc  s³yszeæ g³os Pana naszego, dziêki 
któremu  jestem  duchowo  zjednoczona  z  Nim  nabieraj¹c  te¿  z  ka¿dym  dniem  cech  Jego.

 K  ¯yjê dla Ojca Przedwiecznego w Synu Jego Jezusie Chrystusie, który w ciemnoœciach
œwiat³a  Swego  syci  duszê  m¹  mi³osiern¹  mi³oœci¹  Sw¹,   i   w   niepojêtym,  upojnym  blasku
œwiat³a  Jego  jako  aposto³ka  nowej  ewangelizacji   nie   mogê   milczeæ   na   biernoœæ   Stolicy
Apostolskiej  i  duchowieñstwa  na  duchowe  przesy³ki  me,   jedynie   tylko   mam   wykonywaæ
s³odkie  rozkazy  Ukochanego, dziêki któremu dusza ma przebywa w Ÿródle nadziei chwa³y Jego.
Z   bezgraniczn¹  mi³oœci¹  Najœwiêtszego  nieustannie  zjednoczona  z  Nim  jako  latoroœl  Jego,
która  zosta³a  wczepiona  w  winny  krzew  Jego  (J 15, 1 - 2)  wype³niam  duchow¹   misjê  Jego
w  nadprzyrodzonym  wymiarze  ¿ycia  Jego,  w  œwietle  ³ask  Jego  i  w  mocy Ducha Œwiêtego,
aby  zasiew  nadprzyrodzonej  misji  mej  przyniós³  obfity  plon  dla  dobra  bliŸnich,  którzy  nie 
szanuj¹  darów  ³aski  i  mi³osierdzia  Pana  naszego.  

Za    wstawiennictwem    Arki    Nowego    Przymierza   M a r y i    jestem   œwiadectwem
Wszechmocnego, którego spotka³am i spotykam ka¿dego dnia, i który drog¹ zbawienia prowadzi
duszê  m¹  do  Siebie,  i  zakotwiczona  w  Nim  w  œwietle  ³aski  Jego  wype³niam  nakazan¹  mi
misjê  przez  Niego  (J 14, 31),   która  sta³a  siê  dla  serca  i  duszy  mej  mi³osn¹  oaz¹,  Ÿród³em 
prawdziwej  duchowoœci  Ukochanego  przepe³nionym œwiat³em i moc¹ Jego. W tym przeb³ogim
Ÿródle  sprawiedliwoœci  i  pokoju  Najsprawiedliwszego  w  wiernej  i  mi³osiernej  mi³oœci  Jego 
poprzez   duchowe   Dzie³o   Jego   rozpraszam   ciemnoœci   czyli  rozœwietlam  w  Panu  naszym 
drogi,  które  wiod¹  do  wiekuistego  zbawienia  w  Nim.

�  Bóg,   bêd¹c   przedmiotem  teologii,  jest  tak¿e  jej  przedmiotem.  On  nie  tylko  jest
poznawany,  ale  bêd¹c  nieskoñczonym  Dobrem,  wci¹¿ udzielaj¹cym siê cz³owiekowi, pomaga 
mu  poznawaæ  Siebie.  Bóg jawi siê wiêc jako Jedyny Doktor. W œwietle tej prawdy kszta³towa³a 
siê  w  myœli  Œwiêtego  Tomasza  z  Akwinu  hierarchia  poznania Boga. Na samym szczycie jest
poznanie  Boga,  jakie  ma  On  o  Sobie  Samym.  Stanowi  ono  transcendentaln¹  szczêœliwoœæ,
a  tym  samym  pe³niê  Boga  ¯ycia.  Potem poznanie Œwiêtych, uczestnicz¹cych w tym poznaniu
w  wizji  uszczêœliwiaj¹cej,  która  dope³nia  nieskoñczone  pragnienie  cz³owieka,  ¿eby  widzieæ
Boga  “takim  jakim  jest” (1 J 3, 2)   (ks. Wac³aw Œwierzawski).  

Poprzez   duchowe   Dzie³o   najmi³osierniejszego   Ojca   Niebieskiego,  które  prowadzê
w  stwórczej  i  odkupieñczej  mi³oœci  Jego  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 
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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.

Duchowe  Dzie³o  Mistrza  Niebieskiego  pisa³am  w  sposób emfatyczny tzn. nadawa³am
swoim wypowiedziom,  które  pisa³am  w  Umi³owanym  podnios³e  zabarwienie  poprzez  dobór 
silnie  nacechowanych  i  dobrze  dobranych  s³ów (wikipedia),  i  w takich ekstatycznych stanach
przenikniêta  duchem  i  wartoœciami  Ewangelii  z  lekkoœci¹  piszê  dla  owiec Nieœmiertelnego, 
które  przebywaj¹c  w  mrokach  egoizmu  i  nienawiœci  wiadomo,  ¿e  zamkniêci  s¹  na  prawdê
Jego.   Opromieniona   blaskiem   Najœwiêtszego   upodabniam   siê   coraz   bardziej   do   Niego 
przekazuj¹c   to,   co   dusza  ma  darmo  otrzyma³a  i  czym  ¿yjê  nieustannie  odwo³uj¹c  siê  do
Ewangelii  Ukochanego,  dziêki  której  mo¿emy  ¿yæ  w  zbawczej  prawdzie  i  mi³oœci  Jego.

Jako    d z i e c k o   Trójjedynego   Boga    i    w s p ó ³ d z i e d z i c   Chrystusa   (Œwiêty
Pawe³)  poœwiêci³am  siê  dla  dobra  ludzkoœci  na  Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego, w zwi¹zku
z czym  za  wstawiennictwem  Poœredniczki  ³ask  i  zbawienia Maryi przyobleczona w Boskiego
Odkupiciela   wielkodusznie,   uczciwie   i   cierpliwie  kontynuujê  duchow¹  misjê  sw¹  w  tym 
niegoœcinnym   zsekularyzowanym   œwiecie.   Jedynie   tylko   dziêki   Boskiemu   Oblubieñcowi
zosta³am  przynaglona,  aby  wyjœæ  z  siebie  do  ludzi  czyni¹c  przez  to  z  samej  siebie  dar do 
zrealizowania  woli  Ukochanego,   który   pragnie,   abym   id¹c   w  stronê  transcendencji  Jego 
otworzy³a  siê  w  Nim  na  Niego  Samego  i  na  innych  w  apostolacie,  jaki  odwiecznie by³ mi 
przygotowany (Papie¿  Franciszek).

W  tym  nowoczesnym, zdemoralizowanym œwiecie odnalaz³am siê w Jezusie Chrystusie,
który  daje  nam  ¿ycie  wieczne  i  mimo,  ¿e  jeszcze  pielgrzymujê w tej grzesznej doczesnoœci,
która  rozmi³owana  jest  w  propagowaniu  z³a  moralnego,   ale   w   pustelni  swej  kontemplujê
ukochanego  Zbawcê,  który  nigdy  nie  rozczaruje  mnie,  bo  w  wolnoœci  Jego dusza moja jest 
wyzwolona  od  wszystkich  wywrotowych  trendów  diabelskiego  raju,  który  w  sposób  jawny 
hamuje  wejœcie  na  drogê  wiecznej  szczêœliwoœci.

F a l e    M o r z a   B o ¿ e g o   prowadz¹   mnie   do   Rodziców  Niebieskich,  i  w³aœnie
tymi  mi³osnymi  falami   Stwórca  rz¹dzi  dusz¹  moj¹  wed³ug  poruszeñ  Swego  Ducha i Woli,
i  obecnie  Niebiescy  Przewodnicy  Duchowi  wprowadzaj¹  córkê  Sw¹ w ostatni¹ fazê Swojego
Wielkiego,  Œwiêtego  Planu  dla  dobra  Koœcio³a.   Z  pokor¹,  ufnoœci¹  i  mi³oœci¹  otworzy³am
siê  na  dzia³anie  Ducha  Œwiêtego,  który  wprowadzi³  duszê  m¹  w  bezmiar  ³ask  duchowych,
tak¿e   z   pe³nym   oddaniem  realizujê  niezg³êbione  zamiary  Niebios  w  stosunku  do  mojego 
odwiecznego  powo³ania.  W  moim odwiecznym powo³aniu  ci¹gle muszê siê mieæ na bacznoœci 
w   tym  moich  nieprawdopodobnych  przeciwnoœciach,  które  falami  przyp³ywaj¹  i  odp³ywaj¹
od   mojego   duchowego   statku,  na  którym  p³ynê  z  Ukochanym  do  niepojêcie  przes³odkiej 
wiecznoœci  Jego,  aby  przy  samych  ju¿  ich  wrotach  dusza ma  mog³a  spokojnie  od³¹czyæ siê 
od  cia³a  na  wiekuiste  odpoczywanie  w  najmi³osierniejszym  Niebieskim  Panu  naszym.

� Zmierzam  ku  wiecznoœci,  do  tego  brzegu  przeciwnego.  Mogê spokojnie patrzeæ na
brzeg  przeciwny,  do  którego  zd¹¿am   na   ³ o d z i    z   Chrystusem,   byleby  mi  nie  zabrak³o 
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ufnoœci.  Mo¿e  zabrakn¹æ  ofiary,  cnoty,  lecz  nigdy  jêku i wo³ania  - “Panie ratuj, bo giniemy”
-  na   to   wo³anie   dusza   musi   byæ   zawsze   gotowa  i  dosyæ  sw¹  nêdz¹  bogata   (Jadwiga
Dobrowolska - Siemieñska).

Boski  Oblubieniec,  który  stanowi  centrum  ¿ycia  mego  jest jedynym niewyczerpanym
skarbem  nie  tylko  dla  duszy  mej,  ale  dla  wszystkich  dzieci  Swych,  tak¿e  On  wraz z Ró¿¹ 
Duchow¹   M a r y j ¹    zdobyli   mnie   tylko   dla   Siebie,   tak¿e    objêli  mnie  macierzyñskim
mi³osierdziem  Swym,  w  zwi¹zku  z  czym  jako  aposto³ka  Ich  Królestwa  wraz  z  Nimi mogê
wiele  zrobiæ  dla  Nich  i  dla  Ich  dzieci,  co  przecie¿  ca³y  czas  to czyniê poprzez internetow¹ 
stronê  m¹  annaanielaflak.eu,   która   przekroczy³a   ju¿   681 000  odwiedzin   jak   i   Twitter,
a  28.06.br.  bêdzie  równo  3 lata  jak  umieszczam  tweety  na  tym  serwisie spo³ecznoœciowym,
na   którym   to   umieœci³am  przesz³o  30 000  komentarzy  i  ka¿dy  zupe³nie  inny.  Jak  wynika 
z   wykazu   twitterowego   https://analytics.twitter.com/,  ¿e  za  ostatnie  28 dni  na  konto  me
@AnielaFlak  wesz³o  148 000 osób (148K)  osób  czyli  na  jeden  dzieñ  wypada  5285 osób. 

Mimo,  ¿e  dusza  ma  tak  czêsto  wchodzi   w   Boskie   ¿ycie  Niebieskiego  Oblubieñca
swego,   a   jednak   od   czasu  do  czasu  doczesnoœæ  spala  ducha  mego,  tak¿e  te  wewnêtrzne
osch³oœci  nie  pozwalaj¹  duszy  i  sercu  memu  cieszyæ  siê t¹ bezmiern¹ mi³oœci¹ Ukochanego,
który  przecie¿  pragnie,   abym   ¿y³a   w   jednej   jednoœci   i   radoœci   Jego,   tak¿e   ten   okres
oczyszczania  wewnêtrznego  jest  niezmiernie  konieczny  dla  uœwiêcenia  duszy  mej,  aby  ona
dobrze  pozna³a  najg³êbsze  duchowe  cierpienia,   które   bez   porównania   s¹   boleœniejsze  od
cierpieñ  fizycznych.

Na  mojej  ciernistej  i  mi³osnej  drodze œwiêtoœci w wielkim pokoju pod¹¿am za Boskim
Oblubieñcem  nieustannie  naœladuj¹c  Go,   œwiadcz¹c   przez  to  o  prawdziwoœci  naszej  wiary
katolickiej  wobec  wszystkich  narodów  tym  bardziej, ¿e g³oszê duchowe Dzie³o Umi³owanego
oparte   o   fundamenty   Ewangelii   Jego.  Skoro   moje   apostolskie   zaanga¿owanie   jest   nad
wyraz  wielkie,   to   te¿   z   apostolsk¹   wytrwa³oœci¹   staram  przeciwstawiaæ  siê  tak  licznym
przeciwnoœciom,  które  nie  maj¹  koñca,  i  czasami  s¹  takie  wprost  nieprawdopodobne i zbyt 
bolesne.   W   takich   krytycznych  momentach  przywo³ujê  sobie  s³owa  Mistrza  Niebieskiego, 
który  rzek³:  “ Odwagi ! Jam  zwyciê¿y³  œwiat ” (J 16, 33),  tak¿e  w  odwadze,  radoœci,  nadziei 
i  mi³oœci  dalej  realizujê swoje odwieczne powo³anie, aby w pe³ni czasów pomóc innym owcom 
wejœæ  na  drogê  zbawienia. 

Na  mojej  drodze  doskona³oœci  w  ca³ej  pe³ni  odda³am  ¿ycie Boskiemu Oblubieñcowi, 
dlatego   te¿   przepojona  mi³oœci¹  Jego  ¿yjê  dla  Niego  pe³ni¹c  z  oddaniem  wolê  Jego,  aby 
móc  umrzeæ  tylko  dla  Niego,   w   zwi¹zku   z   czym   czasami   próbujê   pocieszyæ  Boskiego
Kap³ana,  który  blaskiem  mi³oœci  Swej  tak  bardzo  oœwieca  moje  ziemskie pielgrzymowanie. 
Z  ufnoœci¹  i  odwag¹  w  œwietle  prawd  Pana  naszego  kontynuujê  odwieczne powo³anie swe, 
dziêki   któremu   nieustannie   jestem   zanurzona  w  Œwiêtym  Misterium  Umi³owanego,  który 
zaprosi³  duszê  m¹  do  g³êbszego  zjednoczenia  ze  Sob¹,   dlatego   te¿   w   ¿arliwej  duchowej
modlitwie  trwam  w  mi³oœci  Najœwiêtszego,  aby  mog³y  wype³niæ  siê  odwieczne wyroki Jego
w  stosunku  do  duszy  mej.
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Boski  Mistrz  prowadzi  córkê  Sw¹  Annê  drog¹  przykazañ  Swych, tak¿e przekroczy³a
ona  w  Nim  granice  naturalne  i  stara  siê  poprzez duchowe Dzie³o Jego wyrwaæ jak najwiêcej
dusz   z   ciemnoœci  sekularyzmu,   który  tonie  w  przemocach,  wojnach  i  najprzeró¿niejszych
zniewoleniach.   Pod   os³on¹  œwietlistych  i  mi³osnych  promieni  Boskiego  Odkupiciela  dusza 
ma   wzrasta   w   mi³oœci   Jego   nieustannie   wyrzekaj¹c   siê   samej   siebie,  bo  przecie¿  ona
pragnie   byæ   zbawiona,   w   zwi¹zku   z   czym  poœwiêci³a  ona  ¿ycie  swe  dla  Pana  naszego 
i  Ewangelii  Jego.  W  moim  duchowym  ¿yciu  nad  wyraz  doceniam  dary  otrzymane od Pana
naszego,   dziêki   którym  dusza  ma  wesz³a  w  niekoñcz¹cy  siê  czas  i  œwiat  czyli  w  upojn¹
wiecznoœæ,  dlatego  te¿  nigdy  nie  spocznê  w  nadprzyrodzonej  misji mej, która daje mi radoœæ
i  pokój  Ukochanego,  który  jest  Ÿród³em  niewyczerpanej  wiekuistej  mi³oœci  i  radoœci.

O¿ywiona   Duchem  Œwiêtym  nieustannie  trwam  w  ciemnoœciach  nocy  ciemnej,   co
pozwala   przetrwaæ   mi   najokropniejsze   cierpienia   i   uciski   wewnêtrzne,   tak¿e  nigdy  nie
spocznê   w   nadprzyrodzonej   misji   mej,    dopóki   nie   zasnê   w   Ukochanym   na   wieczne
odpoczywanie  w  Nim,  dlatego  te¿  poprzez  internet  wysz³am  na  spotkanie  z  innymi, którzy 
promuj¹  nie  tylko  najprzeró¿niejsze  k³amstwa,  przemoc  i  œmieræ,  ale  równie¿ z tymi, którzy 
cierpi¹  przeœladowania  czy  te¿  znajduj¹  siê  na  bezdro¿u  dróg.

� Duch  Œwiêty,  który  uwielbi³  Jezusa,  przemienia chleb i wino, jak o¿ywi³  Chrystusa
cudem zmartwychwstania.  A potem nas, którzy po¿ywamy Cia³o i Krew, Sob¹ nape³nia, abyœmy
stali siê “jednym cia³em i jedn¹ dusz¹ w Chrystusie” i wiecznym darem dla Ojca (3-cia modlitwa
Eucharystyczna ). I to jest nasze paschalne “Amen”,  a  zmartwychwstanie Chrystusa jest jednym
wielkim   œwiêtem   Ducha   trwaj¹cym   popr z  e  z    dzieje.   Przed³u¿a  ono  niejako  owe  ostatnie 
tchnienie  Jezusa  z  Krzy¿a,  na  którym  umieraj¹  wszyscy  chrzeœcijanie,   i   dlatego   wchodz¹
w   ¿yciodajny   nurt   Ducha   i   dziêki  Niemu  do  Nieba,  zanim  przyjdzie  moment  œmierci  
(ks. Wac³aw  Œwierzawski).

Umocniona  w  Niebieskim  Oblubieñcu  jestem  niestrudzon¹  orêdowniczk¹ duchowego 
Dzie³a  Jego,   i   w   odblaskach  wiekuistych  tajemnic  Jego poznajê  Jego  Samego  i  wszystko 
robiê  pod  natchnieniem  Œwiêtego  Ducha  Jego,  w  zwi¹zku z czym bia³e mêczeñstwo uœwiêca 
dusz¹  m¹  w  Ukochanym,   który   w   sposób   niewymowny   ¿arem   p³omienia   mi³oœci  Swej 
rozpali³  do  Siebie  nie  tylko  duszê  m¹,  ale  równie¿ wszystkie cz³onki cia³a mego.  Jako córka 
Wszechmocnego  cierpiê  razem  z  Nim  w  tej  zsekularyzowanej  kulturze,   która  przeszkadza 
wchodziæ  w  g³¹b  samej  siebie,   ale   z   pomoc¹   Ducha   Œwiêtego,  który  o¿ywia  i  uœwiêca 
mnie   w   Sobie   nape³niona   jestem   ewangeliczn¹   s³odycz¹  i  m¹droœci¹,  i  o¿ywiana  wiar¹ 
pragnê  jak  najwiêcej  dusz  poci¹gn¹æ  na  drogê  zbawienia,  na  której ka¿dy odnajdzie prawdê 
i  szczêœcie  niebiañskiego  Jeruzalem.  Skoro  Boski  Odkupiciel  nape³ni³  mnie  œwiat³em wiary 
i  mi³oœci  Swej  to  wiadomo,  ¿e  obecnie  p³ynê  bezpiecznie  po  duchowych  wodach rozleg³ej 
prawdy  Jego,  gdzie  czasami  zanurzam  siê  w  g³êbinach  niepojêtej  mi³oœci  Jego,   która  nad 
wyraz   uzdrawia  mnie  we  wszystkim  i  powoduje  te¿  jeszcze  wiêksz¹  wewnêtrzn¹  têsknotê 
za  nieskoñczon¹  transcendencj¹  Jego. 

� Szukamy  Boga,   staraj¹c  siê  wznieœæ  ku  Niemu  za  poœrednictwem  stworzeñ,  lecz 
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znajdujemy  Go  w  mi³oœci. W mistyce jest wiêc odwrotnie: zaczynamy od mi³oœci. Duch Œwiêty
rozpala  w  naszej  duszy  mi³oœæ  ku  Bogu.  I  ta  mi³oœæ,  co  ju¿  tli siê w naszej duszy, rozlewa
siê  na  inne  nasze  uczucia,  bez  potrzeby uciekania siê do rozmyœlania. To dzia³anie tajemnicze
Ducha  Œwiêtego  ogarnia  ca³e  nasze  ¿ycie,   obejmuj¹c   nas   swoj¹  mi³oœci¹.  To  tajemnicze
dzia³anie  Ducha  Œwiêtego  jest  zrozumia³e  dla  tych,   co   Go   osobiœcie  doœwiadczaj¹   (Jan
od  Anio³ów).  

Nad   wyraz   rozkochana  w  Panu  naszym  dajê   w   czystoœci   i   mêstwie  œwiadectwo
o  Nim,  dziêki  któremu  czerpiê  duchow¹  si³ê,  co  wszystko  to  pozwala  mi  g³osiæ  nie  tylko 
Niebieskie  Królestwo  Jego,   ale  równie¿  zdobywaæ  dusze  dla  Niego,   które  niejednokrotnie 
odcinaj¹  siê  nie  tylko  od  tradycji,   ale   równie¿   od   samej   historii   chrzeœcijañstwa.   Moja 
duchowa   droga,   która   oœwiecona   jest   Boskim   Odkupicielem   mimo,   ¿e   urodzajna   jest
w  najprzeró¿niejsze  przeciwnoœci  przebiega  bezpiecznie,   tak¿e   ¿yj¹c  Ewangeli¹  i  mi³oœci¹
Nieskoñczonego  nieustannie  obejmujê  ca³¹  zdemoralizowan¹ ludzkoœæ, aby mog³a ona wypaœæ
z  najprzeró¿niejszych  sieci  herezji,  k³amstwa  i  œmierci,   które   w³aœnie  cechuje  sekularyzm, 
materializm  i  indywidualizm.  Tylko  w  prawdzie,  która  zawsze  ma  przysz³oœæ  mo¿na  wiele
dobrego   przynieœæ   dla   bliŸnich,   nie   tylko   nios¹c   ulgê   ubogim   i   chorym,  ale  równie¿
zagubionym  naszym  braciom  i  siostrom,   którzy  nie  id¹  drog¹  Zbawiciela,  który  daje  nam
¿ycie  wieczne  (J 4, 14). 

Zmys³owe  owce  Bo¿e  swoim  rozumem   nie   mog¹  poj¹æ  m¹droœci  i  wiedzy  Bo¿ej,
dlatego   te¿   obca   jest   dla   nich  teologia  mistyczna,   teologia   poznania  tajemnic  Bo¿ych,
a   poniewa¿   ¿ycie   ich   wype³nione  jest  niesamowit¹  pustk¹  i  nicoœci¹  nad  nicoœciami,   to
jedynie   uderzaj¹   w   Koœció³   Pana   naszego   posuwaj¹c   siê   nawet  do  takiego  bezprawia,
¿e  wystêpuj¹c  z  Koœcio³a  katolickiego  pragn¹,  aby  ten  fakt  zosta³ odnotowany w parafialnej
ksiêdze  chrztu.   Ten,   kto   nie   trwa  w  Boskim  Odkupicielu  zostanie  wyrzucony  i  uschnie, 
a  nastêpnie  sp³onie  jak winna latoroœl, jak to powiada nam Pismo Œwiête, dlatego te¿ wrogowie 
œwiêtoœci  musz¹  powoli  zwyciê¿aæ  samych  siebie,  aby  ich  dusze  nie  by³y  potêpione. 

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

Ca³a   moja   tak   nieprawdopodobna   nadprzyrodzona   misja   dojrzewa³a  w  cierpieniu 
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i  przeciwnoœciach  serwowanych  nawet  od  duchowieñstwa,  ale  przebywaj¹c w mi³osnej oazie
Boskiego  Odkupiciela  nieustannie  by³am  wspierana  ³ask¹  Jego,   dlatego  te¿  ¿y³am  i  dalej
¿yjê  w  nierozerwalnej  wiêzi  ze  Zbawicielem,  który  ¿yje  w  twierdzy  duszy  mej.  W  blasku 
œwiat³oœci   Nieœmiertelnego  w  niegasn¹cym  zapale  Jego  nikt  nie  jest  mi  w  stanie  narzuciæ
zmys³owego jarzma swego,  bo  jestem  we  wszystkim  pos³uszna  jedynie  woli Ukrzy¿owanego 
i  to  a¿  do  oddania  ¿ycia  swego,   dlatego  te¿  budujê  Koœció³  z  ¿ywych  kamieni  swych  na
Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego.

� Bóg  jest  œwiat³em  i  mi³oœci¹.  W nieskoñczonym bogactwie Boskiej prostoty te dwa
atrybuty  odpowiadaj¹  dwom  w³adzom  ludzkiej duszy: rozumowi i woli. Bóg jest œwiat³em dla
rozumu cz³owieka i dla wiary,  która  na  nim  zaszczepia  siê. Jest mi³oœci¹ dla woli i dla mi³oœci
nadprzyrodzonej.  Ze  swej  strony  Bóg  oddaje  siê  jako  œwiat³o  poprzez dar rozumu i pozwala
doœwiadczaæ  siebie  jako  mi³oœæ  poprzez  dar  m¹droœci   (O. Maria  Eugeniusz  od  Dzieci¹tka
Jezus OCD).

Umi³owany  Jezus  Chrystus  w  Trójcy  Œwiêtej  za  poœrednictwem  Niepokalanej latami
przemienia³  duszê  m¹  w  Siebie  i  przygotowywa³  mnie  na  ostateczn¹  walkê  Dzie³a  Swego,
tak¿e  uczyni³  mnie  zdoln¹  do  wykonywania  woli  Swej,  dlatego  te¿  obecnie z uwielbieniem
koñczê  Dzie³o  Jego  na  wiekuist¹  chwa³ê  Niebios. W duchowym Dziele Mistrza Niebieskiego
nigdy  nie  mog³abym  przekazywaæ  tych  duchowych niepojêtoœci, gdyby podczas mistycznych
nocy  dusza  ma  tak  czêsto  nie  opuszcza³a  w  Chrystusie  cia³a, który jest jedynym Ÿród³em
dzia³alnoœci mej,  która  wykracza  poza  rozumowania  nasze,  bo  wiadomo,  ¿e  natur¹  sw¹ nic
nie  osi¹gnê  w  bezkresnych  i bezdennych sferach Pana naszego, jedynie tylko dziêki ³asce Jego. 

Poprzez  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê  przed³u¿am  zbawcze  dzie³o  Pana naszego, i tak
jak  Pawe³  g³oszê  Umi³owanego,  który  wszed³  w  moje  ¿ycie  i  zaw³adn¹³  duszê,  jak  i cia³o
me,  tak¿e  mam   jedynie  tylko  jedno  pragnienie,  aby  publicznie g³osiæ Boskiego Odkupiciela 
(Benedykt XVI-ty)  i  przekazywaæ  niepojêtoœci  Jego,   które  dusza  ma  widzia³a  i  smakowa³a
nie  tylko w  nocach  mistycznych,  gdy  opuszcza³a  w  Nim  czasoprzestrzeñ,  ale  równie¿,  gdy 
by³a   w   swoich  cielesnych  kratach.   W  wolnoœci  Przewodnika  Niebieskiego,  który  na  sta³e
zamieszka³  w  duszy  mej  zaczê³am  powoli  przemawiaæ  do  ca³ej  zniewolonej  ludzkoœci, aby
mog³a  ona  wejœæ  jak  najszybciej  na  drogê wiekuistego zbawienia, na której to zawsze œwiat³o
wiary  rozœwietla  wszelkie  najg³êbsze  ciemnoœci  i  pozwala  nam zrozumieæ, ¿e ka¿de istnienie
ma  nieocenion¹  wartoœæ,  gdy¿  jest  owocem  mi³oœci  Bo¿ej (Benedykt XVI-ty).  

 W  mojej  duchowej  i  misyjnej  drodze  zakorzeniona  w g³êbokiej mi³oœci Pana naszego
pracujê  dla  agonalnego  Koœcio³a  Jego,  w  którym  wielu  cz³onków  Jego  wesz³o  w ciemnoœæ
diab³a,  tak¿e  pozbawieni  s¹  oni  braterstwa, wzajemnego szacunku i wszelkiej mi³oœci, dlatego 
te¿   id¹  drogami  wybitnie  œwiatowymi  nacechowanymi  najprzeró¿niejszymi  wynaturzeniami,
uzale¿nieniami,   przemoc¹   i   niesprawiedliwoœci¹.   Zatraceñcy   tego   œwiata  skoncentrowani 
jedynie  na  sobie  wiadomo,  ¿e  d¹¿¹  jedynie  do  zaspokojenia  diabelskich  uciech, dlatego te¿ 
aprobuj¹  rzezie  nienarodzonych  niechcianych  dzieci, eutanazjê i najprzeró¿niejsze wywrotowe 
prawa,   które  s¹  dla  nich  “bo¿kami”  uderzaj¹cymi  w  naukê  Boskiego  Odkupiciela.   Ludzie 
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zniewoleni   przez   z³ego   ducha   nie  maj¹  najmniejszego  pojêcia  o  duchowym  ¿yciu,  który 
przynosi  duszom  doskona³ym  tak  wiele  Boskiego  szczêœcia,  dlatego te¿ odrobinê przybli¿am 
wieczn¹  szczêœliwoœæ  dla  grzesznej ludzkoœci na podstawie prze¿yæ duszy mej, która tak czêsto
opuszcza  w  Bogu  cia³o  i  poznaje  niepojêtoœci  Jego,  które  znajduj¹  siê  w  zaœwiatach Jego.

Najczulszy  Boski  Oblubieniec  Swoimi  Boskimi  dotkniêciami  wprowadza  duszê  m¹
w   stan   ekstatycznego   upojenia,   ¿e  ona  zupe³nie  jest  od³¹czona  od  wszystkiego  w³¹cznie 
z  zupe³nym  zapomnieniem  o  sobie.  Dusza  moja  obdarowana  przez  Stwórcê krótkotrwa³ymi 
tak  niepojêcie  przes³odkimi  ³askami  znakomicie  pozna³a  w  Nim, co to jest s³odycz kochania, 
tak¿e  niezmiernie  têskni  ona  za  wieczn¹  szczêœliwoœci¹,  gdzie  poch³aniana by³aby przez nad 
wyraz  czu³e  i  subtelne p³omienie mi³oœci Bo¿ej. � Dotkniêcie wiedzie do wiêkszego skupienia
w  modlitwie,  pog³êbia  ¿ycie wewnêtrzne. Czêsto daje jakby doœwiadczalne odczucie obecnoœci
Bo¿ej  w  duszy.   Zalewa  j¹  radoœci¹  i  pokojem.   Daje  jakby  przedsmak  ¿ycia  niebieskiego.
To  jakby  spe³nienie  obietnicy  Chrystusa: “ Je¿eli  ktoœ  wejdzie przeze Mnie ... znajdzie  paszê
w  obfitoœci ” (J 10, 9-10)   (Jan  od  Anio³ów). 

Duch  Prawdy  (J 14, 16)  zapali³  w  duszy  mej  ogieñ  Œwiêtej  Bo¿ej  Mi³oœci i poprzez 
ten   gorej¹cy,  mi³osny   ogieñ   urabia   On   moje   wewnêtrzne   ¿ycie,   tak¿e   wszystkie  moje 
poczynania  przekazujê  w  kontekœcie  z  Panem  Bogiem,  który  uczestniczy  nie tylko w moich 
mistycznych   wzlotach   czy   te¿  w  oœwieceniach   mych,   ale   równie¿   i   w   udrêkach   oraz 
w   utrapieniach  tej  przejœciowej  pielgrzymki.   Heroicznie   zaufa³am   Mi³osierdziu   Bo¿emu,
który   niezmiernie   hojnie   pociesza  mnie  wewnêtrznie   i   przemienia   serce  i  duszê  m¹  na 
podobieñstwo  Swe,  abym  w  sprawiedliwoœci  Jego  w  duchu  b³ogos³awieñstw  Jego dokona³a 
ca³e  swoje  odwieczne  powo³anie.

Nieskoñczenie   ³askawy   Stwórca   ca³ego   Wszechœwiata   tchn¹³  w  duszê  m¹  Swoim
nieœmiertelnym   tchnieniem,    tak¿e    ona    przyobleczona    moc¹    Jego    pokona    wszystkie 
niespodziewane   ogniowe   próby,   i   nigdy   te¿   nie   zb³¹dzi   w   ciemnoœciach   nocy  ducha.
Radujê  siê  w  Panu  naszym,  który  posiad³  duszê  m¹,  dlatego  te¿  ona  niewyra¿alnie  wielbi 
Go   i   nie   mo¿e   nasyciæ   siê   niepojêt¹   mi³oœci¹  Jego,  i  nieustannie  wzywa  pomocy,  aby
zabra³  j¹  ju¿  z  cia³a,  które  tak  bardzo  utrudnia  jej  swobodê  ruchów,   bo   przecie¿  w  tych 
cielesnych  kratach  w  sposób  okrutny  ona  jest unieruchomiona.  Dusza ma niewypowiedzianie 
zasmakowa³a   w   pokarmie   niewys³owionej   Bo¿ej   mi³oœci,  i  ta  rozkosz  i  wonnoœæ  Boska
pozwala   jej   krótkotrwale   kosztowaæ   Boskiego   zjednoczenia,    tak¿e    ona   zawsze   têskni 
za  tym  przeb³ogim  powiewem  mi³oœci,  który  przynosi  jej  niewypowiedzian¹  ulgê.

Pragnê³abym   ci¹gle   pisaæ   o   uwielbianiu    niepojêtego    S³owa   Wcielonego,    który
wielokrotnie   rozradowuje   duszê   m¹   Sob¹,   aby   przed³u¿yæ   te   przeb³ogie   chwile,   które
nasi¹kniête    s¹    s³odycz¹    kochania,   ale   brakuje   mi   s³ów,    aby   wys³owiæ   te   wonnoœci 
z   mistycznego  ogrodu,   który   pochodzi  z  Nieba.   Rozwa¿am  ³askawoœæ  Bo¿¹  we  wnêtrzu 
Œwi¹tyni   Bo¿ej  ( Ps 48, 10 ),   która  znajduje  siê  w  twierdzy  duszy  mej,  i  w  cichoœci  oraz 
w   samotnoœci   Jego   nabywa   ona   niezwyk³ej   m¹droœci,    która    jest   obca   dla   zwyk³ych 
œmiertelników.   Na  mojej  cierniowej  i  mi³osnej  drodze  wype³niam  wszystko  wed³ug  Prawa 
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Pañskiego (£k 2, 39)  i  czuwam  wraz  z  Umi³owanym,  aby  dusza  ma  mog³a zmartwychwstaæ 
w  Nim  w  wiecznoœci  Jego.

K  Ca³a  moja  nadprzyrodzona  misja  skierowana  jest  do  ca³ego zniewolonego œwiata,
który   ¿yje   w   swojej   tymczasowej   ziemskiej   chwale,   a  poniewa¿  otrzyma³am  konkretne
œwiadectwo  ¿ycia  w  Panu  naszym,  dlatego  te¿  mam  prawo  przemawiaæ  do  ca³ej ludzkoœci,
która  w  wiêkszoœci  nie  ma  ¿adnych  zainteresowañ  i  rozmi³owana  jest te¿ w nieprawoœciach
maj¹c  za  nic  bogactwa  duchowe,  materialne  i  intelektualne,  w  zwi¹zku  z  czym  obdzieraj¹
bliŸnich  z  godnoœci. Dzie³o  Bo¿e powoli kszta³tuje siê i Odkupiciel, który króluje w duszy mej
rz¹dzi  Dzie³em  Swym,  i  przebóstwia  j¹  na drodze mojej egzystencji oraz rozdziela ciemnoœci 
od  œwiat³a,  i  ³¹czy  duszê  moj¹  ze  Sob¹  i  z  Koœcio³em  w  jedn¹  mistyczn¹  Osobê, w jedno 
Cia³o (Ef 5, 31-32).  Nie  znam  wszystkich  zamiarów  Jezusa  Chrystusa  wzglêdem mojej drogi 
krzy¿owej,  ale  wiem  tylko  tyle,  ¿e  mam  pisaæ  a¿  do  samej  œmierci  swej,   tak¿e  nie  mogê 
przegraæ  tej  œwiêtej  walki  w  Imiê  Ukochanego,  a  ponadto  w  ka¿dej  chwili  gotowa  jestem 
na  zaœniêcie  w  Bogu  na  ca³¹  wiecznoœæ.  

Doœwiadczam   wielkiej   opieki  Gwiazdy  Ewangelizacji  i  Królowej  Pokoju   M a r y i, 
za  przyczyn¹  której  odbywa  siê  ca³a  moja  duchowa  misja,  bo  przecie¿ Ona jako pe³na ³aski
Bo¿ej,  i  jako  Poœredniczka  historii  zbawienia  pomiêdzy  Starym  i  Nowym  Przymierzem ma 
w   rêkach   dzieje   ka¿dej   duszy,   jak  to  dobrze  wiemy  z  Pisma  Œwiêtego,  i  tylko  poprzez 
Ni¹  w  ca³ej  pe³ni  mogê  osi¹gn¹æ  doskona³oœæ  i  wype³niæ  swoje  odwieczne  zadanie. Dzie³o
Boskiego  Oblubieñca   latami   dokonywa³o   i   dalej  dokonuje  siê  pod  dzia³aniem  ³aski  Jego
pod  przewodnictwem  Mistrzyni  ¿ycia  duchowego   M a r y i,   i   skoro   ju¿   od  tak  d³ugiego
czasu  rodzê  Dzie³o  Ukochanego,  to  przecie¿  w  koñcu  urodzê  je  dla  wszystkich  oprawców 
i  tyranów  opêtanych przez szatana, dla wszystkich zagubionych i zatwardzia³ych owiec Bo¿ych, 
aby  ich  dusze  mog³y  uœwiêciæ  siê  na  drodze  krzy¿owej,  która  prowadzi  do  Nieba.

Za  wstawiennictwem  Bogurodzicy  M a r y i   pokornie, ale odwa¿nie realizujê duchowe
Dzie³o  Jej  Syna,  które  duszê  moj¹ wprowadzi³o w nadziemskie niepojêtoœci i m¹droœci, ponad
wszelkie  pojêcia  Boskie,   tak¿e   ona   wesz³a   w   przedsmak  ¿ycia  wiecznego,   który  koi  j¹
niepojêtymi  aromatami oczywiœcie wówczas, gdy dosiêgaj¹ j¹ przeb³ogie ³aski Wszechmocnego.
W czystej mi³oœci w Bogu 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  moja  wiedza  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.

Mój  ograniczony,   ale   czysty   rozum   wchodzi   w   Chrystusie   w  tajemnice  œmierci
i  zmartwychwstania  Jego,  tak¿e  wynoszony  jest  on  w  Ukochanym  do  najwy¿szych  wy¿yn,
a   poniewa¿  Boski  Odkupiciel  dzia³a  we  mnie  i  ze  mn¹,  dlatego  te¿  w  Boskiej  obecnoœci
Jego   przekraczam   czas   i   przestrzeñ,   nieustannie   te¿   jednocz¹c  siê  z  ni¹.  Na  duchowej
drodze  mej  czerpi¹c  œwiat³o  nadziei  i  mi³oœci  z  Paschy  Pana  naszego  w  wielkiej harmonii 
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miêdzy  wiar¹  a  rozumem  nie  ma  dla  mnie  ¿adnych  ograniczeñ  i  sprzecznoœci,  bo przecie¿ 
w  sprawach  Boskoœci  jestem  prowadzona  przez  Umi³owanego  w  Duchu  Œwiêtym,   dlatego
te¿   duchowym   Dzie³em   Niebios   rozœwietlam   œwiat³o   wiary  dla  wszystkich  zagubionych
owiec  Bo¿ych,   które  straci³y  sens  swojej  egzystencji.   Ci   którzy   s¹   œlepi   na   Ewangeliê
Umi³owanego    potrzebuj¹    olbrzymiego    wstrz¹su   duchowego    w    ich   racjonalistycznym,
zniewolonym  œwiecie,   dlatego  te¿  Stwórca  przygotowa³  moj¹  duchow¹  misjê,  która  potrafi
skruszyæ   wiele   zatwardzia³ych  serc  i  dusz,   u   których   wszystko   wyznaczone   jest   przez
niezmiern¹  ciasnotê  ich  umys³u,  który  na  potêgê  odrzuca  podstawowe  tematy teologii, takie
jak:  wcielenie,  zmartwychwstanie,  odkupienie,  sakrament  i  ³aska. 

� By  ujarzmiæ   skupienie   w   duszy,   nale¿y   pos³ugiwaæ  siê  to  rozumem,   to  znów
wyobraŸni¹.  Z  czasem  znikn¹  wszelkie  obrazy  zmys³owe  i w takich chwilach Bóg zazwyczaj
ubogaca  duszê  wielk¹ m¹droœci¹. Wówczas bowiem dusza skupia siê jedynie w Bogu Samym  
(Jan  od  Anio³ów).  � Dusza  wchodz¹c  w  ³¹cznoœæ z Bogiem pozbywa siê mi³oœci samolubnej,
czerpi¹c  z  Boga  mi³oœæ  niebiañsk¹,   która  j¹  odnawia  i  wzbogaca  ¿yciem  Bo¿ym.  Dlatego
jest  zdolna  wydawaæ  ró¿ne  owoce  cnót.  Nape³nia j¹ szczêœciem Bo¿ym. Na tym ustawicznym
zwracaniu  siê  duszy  ku  Bogu  i  ku  bliŸnim,   by  czyniæ  im  dobrze - polega  ¿ycie  duchowe.
To  równoczesne  dzia³anie  do  wewn¹trz  i  na  zewn¹trz  przechodzi  duszy  tak  spontanicznie, 
jak  wdychanie  i  wydychanie  powietrza  w  ¿yciu  organicznym   (Jan  od  Anio³ów).

Poprzez   duchowe   Dzie³o   Nauczyciela   Niebieskiego,  które  prowadzê  w  Nim  dajê
œwiadectwo  prawdy  Jego  o  niezg³êbionych  oraz  niedostêpnych tajemnicach Jego, które dusza
ma  poznaje  w  Nim,  i  to  w  szczególnoœci  wówczas, gdy podczas mistycznych nocy opuszcza
ona  w  Nim  cia³o,   co   jest   nie   do  przyjêcia  dla  niegodziwców  i  oszczerców  tego  œwiata,
którzy   przecie¿   nie   s¹   otwarci   na   wymiar  wiecznoœci.  Nauczyciel  Niebieski  tak  bardzo 
przemienia  duszê  m¹  w  Siebie,  i  nie  tylko  daje  jej  ogrom  niepojêtych  ³ask,  które znajduj¹ 
siê poza naszym rozumem i nasz¹ zmys³owoœci¹,  ale  równie¿, abym osi¹gnê³a wysoki duchowy 
poziom,  jaki  jest  mo¿liwy  do  osi¹gniêcia  w  tym  ¿yciu.

[  O d k u p i e ñ c z a    k r e w   Jezusa   Chrystusa   obmywa   duszê   m¹   z   grzechów 
mych, i  dziêki  niej  dusza  ma  tak  czêsto  bywa  w  Nim  w  zdroju  niepojêtych  ³ask  Jego, i to
g³ównie  za  przyczyn¹  Królowej  mêczenników  Maryi,  która  wyb³aga³a  dla niej nieskoñczone 
mi³osierdzie  u  Syna  Swego.   Pasterz   Niebieski   wprowadzi³   mnie  w  g³¹b  Przenajœwiêtszej
Rany  Swej,  która  widnieje  w  lewym  Boku,  i  ca³a  moja  misja  odbywa  siê  w  Sercu i przez
Serce  Jezusa,  a  Duch  Œwiêty  odnosi  mnie do mi³oœci Ojca Przedwiecznego, Jezusa Chrystusa 
i  Gwiazdy  Ewangelizacji  Maryi,  abym  wspó³pracowa³a z Nimi dla dobra Koœcio³a.  W swoim
odwiecznym  powo³aniu  wszystko  poznajê  nie  œwiat³em  naturalnego  rozumu,   lecz  blaskiem 
nadprzyrodzonej M¹droœci Bo¿ej,  która przenika ciemnoœci niebiañskie i prowadzi do Królestwa 
Niebieskiego.   Z   Boku   Jezusa   Chrystusa   pijê   drogocenn¹   Krew   Jego,  aby  uczestniczyæ 
w  skarbach  zbawienia  Jego,   i   S³owo   Wcielone   rozjaœnia   i   umacnia   mój   umys³,  abym 
pozna³a  wszystko  w  moim  odwiecznym  powo³aniu,  co  jest  mo¿liwe  do  osi¹gniêcia  w  tym 
¿yciu,    dlatego    te¿    za    spraw¹   Jego   dusza   moja   wype³nia   w   ca³ej   pe³ni   odwieczne
zamierzenia  Jego. 



- 19 -

Z   pomoc¹   Boskiego   Oblubieñca    zespalam    swoje    ¿ycie   wewnêtrzne   z   ¿yciem
zewnêtrznym,  abym  mog³a  ¿yæ  jedynie  wiekuist¹  mi³oœci¹ Pana naszego, który nieprzerwanie
o¿ywia   mnie   w   Sobie,   tak¿e   jestem   intelektualnie   o¿ywiona   do  kontynuowania  Dzie³a
Jego,   które   uderza   we   wszystkie   pseudoautorytety   i    we   wszystkich   “ wielkich ”   tego
zdemoralizowanego   œwiata,  którzy  za  pomoc¹  obowi¹zuj¹cych  i  jawnych k³amstw dowolnie
manipuluj¹  narodami  i  pogardzaj¹  Krzy¿em  Chrystusowym.  

K  Dusza   moja   tysi¹ce  razy  przekracza³a  w  Bogu  próg  œmiertelnoœci  i  ona  bardzo
dobrze  wie,  ¿e  dusze  z  innych  religii  nigdy,   ale   to   nigdy   nie  bêd¹  zbawione,   najwy¿ej 
jedynie  przebywaj¹  one  w  mi³osnych  i  b³ogich  ciemnoœciach,   je¿eli   oczywiœcie   zas³u¿y³y 
sobie  na  to  ¿yciem  swym,   a  je¿eli  chodzi  o  dusze  niewinnych  nienarodzonych  dzieci  czy 
te¿  dusze urodzonych  ma³ych  dzieci,  które  odesz³y  z tego œwiata np. przy porodzie, w wyniku
choroby,  albo  te¿  w  wyniku  maltretowania,   to   one    przebywaj¹   w  œwiat³oœciach  Bo¿ych.
J e z u s   C h r y s t u s   rzek³   nam,   ¿e   kto  spo¿ywa  Cia³o  Jego  i  pije  krew Jego,  to  ma
zapewnione  ¿ycie  wieczne  (J 6, 54),  i  dusze nasze mog¹ byæ zbawione jedynie w prawdziwej
wierze  katolickiej,  ale  jak  widaæ  jest  zatrzêsienie  “wielkich”  umys³ów  na  ca³ym grzesznym
œwiecie,   które   promuj¹  najprzeró¿niejszej  maœci  raj,  który  dostosowany  jest  do  wymogów
spaczonych  re¿imów,  religii  czy  te¿  sekt. 

Odwiecznie  by³am  i  jestem  przeznaczona  na  w³asnoœæ  Bogu,  który  przygarn¹³ duszê
m¹  do  duchowego  Królestwa  Swego,  aby  ona  ju¿ teraz mog³a odrobinê kosztowaæ niepojêtej
mi³oœci  Jego,  dlatego  te¿  ci¹gle  ona  myœli  tylko  o  Nim,  a  ja  z  kolei  w  duchowym Dziele
Jego   przedstawi³am   swoj¹   mistyczn¹   drogê,    aby   w   pe³ni   czasów   obudziæ   wszystkich
faryzeuszy  Chrystusa,   którzy   zdradzaj¹  idea³y  Ewangelii  Jego  dla  przemijaj¹cych  wartoœci 
tego  œwiata.   W  znaku  jednoœci  Bo¿ej  wype³niam  swoje  odwieczne  powo³anie  i  pocieszam
Boskiego  Oblubieñca,   który   duszê   m¹   coraz  bardziej  wtapia  w  niepojête  tajemnice  Swe. 
Dusza    moja   w   ukrytej   kontemplacji   oparta   o   silne   fundamenty   Boskiego   Oblubieñca 
niepostrze¿enie  brnie  do  wiekuistej  wiecznoœci,  aby mog³a ona zjednoczyæ siê z Umi³owanym 
po  nieskoñczone  czasy.   Ojciec  Przedwieczny   poprzez   duszê   moj¹   w   Jezusie  Chrystusie 
przemawia  do  ca³ej  ludzkoœci,  i  poprzez  œwiête  znaki  czasu  daje  œwiadectwo prawdziwoœci 
mojej  misji,  która  zwi¹zana  jest  z  g³oszeniem  Ewangelii  Chrystusowej.  Gdy z woli Kap³ana 
Niebieskiego  ukoñczê  duchowe  Dzie³o  Jego,  to  On  na  pewno  zabierze  duszê  m¹ do Siebie 
na  wiekuiste,  nieskoñczone  czasy,  aby  mog³a  ona  odpoczywaæ  w  Nim,   dlatego  te¿  zanim 
ona  przejdzie  do  wiekuistej  wiecznoœci,   to   muszê   rozliczyæ   siê   z  ca³ej  nadprzyrodzonej
misji  mej  tym  bardziej,  ¿e  obecnie  przysz³a  odwieczna   pe³nia  na  jej  zakoñczenie.  

Poprzez    misterium    tajemnic    Bo¿ych   za   poœrednictwem   Matki   Koœcio³a   Maryi
w  Duchu  Œwiêtym  dusza  moja  rozkoszuje  siê  cierpieniami,  za  pomoc¹  których  wesz³a ona
do  niewyczerpanych  bogactw  Nieba,  dlatego  te¿  spieszno  jej  do  wiecznych  godów  w Panu 
naszym,  który  nasyca  j¹  niewys³owion¹  i  niepojêt¹  mi³oœci¹ Sw¹. Ca³a moja nadprzyrodzona 
misja,  która  tak  naprawdê   to   z a c z n i e   s i ê   p o   œ m i e r c i   m e j   wnosi radoœæ, pokój 
i  nadziejê  w  nasze  doczesne  pielgrzymowanie,  które  drog¹  duchow¹  prowadzi  dusze nasze
do  bezmiaru  tajemnic  Pana  naszego. 
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To  nad  wyraz  wielka  ³aska  Bo¿a,   ¿e   transcendentalny   Trójjedyny  Bóg  odwiecznie
przygotowa³  duchow¹  misjê  m¹  na  tak  niby  mocne  lewicowo - liberalne  czasy,  bo  poprzez
ni¹  Nieœmiertelny  pragnie  zasiaæ  w  zagubionych  i  zatwardzia³ych  owcach  Swych  ponown¹
dobr¹  nowinê,   która   przecie¿   zwi¹zana   jest   z   Nim,   tak¿e  dziêki  mi³osierdziu  i  mi³oœci
Ukochanego  wszystko  zwyciê¿ê  w  Nim,   co   te¿   mia³am   to  wielokrotnie  przepowiedziane
przez  Niego  Samego.  Przez  moc zmartwychwsta³ego Jezusa Chrystusa pe³niê duchowe Dzie³o 
Jego,  które  w  ca³ej  pe³ni  odciête  jest od wszelkich rodzajów niewoli tego zsekularyzowanego
œwiata,  który przecie¿  potrzebuje  ogromnej odnowy, duchowoœci i zaanga¿owania spo³ecznego 
(Papie¿ Franciszek),  tak  jak  ca³y agonalny Koœció³ Pana naszego. W pos³uszeñstwie i uleg³oœci 
kroczê  za  S³owem  Wcielonym  i  nikt  nie  ma  prawa  os¹dzaæ mnie, jedynie tylko Umi³owany, 
który  jako  jedyny  jest  nieomylnym  Sêdzi¹. 

Pod   natchnieniem   Ducha   Œwiêtego  wszystko  czyniê  w  Imiê  Wszechmocnego,  i  to
w  najwiêkszej  cierpliwoœci  i  ³agodnoœci  bior¹c  przyk³ad  z  Przenajœwiêtszej Dziewicy Maryi, 
która  zawsze  sz³a  drog¹  uczciwoœci i mi³oœci do zbawienia. S³u¿ebnica Tajemnicy Odkupienia 
Maryja podobnie,  jak  i  jej  Syn  zawsze  jest  ze  mn¹,  i  w³aœnie poprzez Ni¹ wesz³am w œwiat
ducha,   aby   w   czystoœci   duszy,   serca  i  cia³a  kosztowaæ  chocia¿  odrobinê  mêki  Jej  Syna 
Jezusa  Chrystusa,  który  przecie¿  od  samej  wiecznoœci powo³a³ ka¿d¹ duszê do ¿ycia w Sobie, 
nawet  te  nienarodzone  niechciane  dzieci,  bo  przecie¿  ka¿da  dusza  jest  nieœmiertelna.

Wiêzami  ³aski  jestem zwi¹zana z Rodzicami Niebieskimi przez Ducha Œwiêtego, którzy
nieprzerwanie   utwierdzaj¹   mnie   w   przekonaniu   odwiecznego   pos³annictwa,   dlatego   te¿ 
nieustannie   zwracam   swój   umys³   do   Mistrzów   Niebieskich   prosz¹c   Ich  z  pokor¹,   aby
nieustannie  czuwali  nad  dusz¹  moj¹,   tak¿e   jestem   z   dala   od   wszelkich  nieoœwieconych
i  niedouczonych  owiec Pana naszego myœl¹cych, ¿e w Bogu posiada siê wszystko jednorazowo, 
wrêcz   przeciwnie   nad   wszystkim   trzeba   pracowaæ  i  to  ci¹gle  zgodnie  z  Przenajœwiêtsz¹
Wol¹  Bo¿¹,  aby  wydaæ  b³ogos³awiony  owoc  Bo¿y,   o   czym  ju¿  wczeœniej  pisa³am  na  ten
temat  w  swoich  publikacjach.

Mam  ducha,  który  jest  z  Boga  i  duchowa  misja  ma musi byæ przebadana na wniosek 
Papie¿a  przez  teologów,   którzy   czuwaj¹   nad   nauk¹   Koœcio³a  i  mimo,   ¿e  pragnê  wydaæ 
œwiatu  moc  apostolskiej  pracy,    któr¹   prowadzê   w   Imiê   Przewodnika   Niebieskiego,   ale
przecie¿   to   up³ynie   wiele   lat   a¿   nast¹pi  ostateczny  werdykt  Biskupa  Rzymu  i  Nastêpcy
Œwiêtego  Piotra.  Skoro  za  ¿ycia  swego  tak wiele pisa³am o duszy, która podczas mistycznych 
nocy  tak  czêsto  opuszcza³a  w  Bogu  czasoprzestrzeñ,  to  z  woli  Bo¿ej  mój proces badawczy 
rozpocznie  siê  wówczas,   gdy   dusza   moja   bêdzie   ju¿  odpoczywa³a  u  mi³osiernego  Boga 
w  OjczyŸnie  Jego  oczywiœcie,   jak   sobie   na   to   zas³u¿y,   ale   ju¿   na   sta³e   bez  ¿adnych 
powrotów  do  cielesnych  krat.   Trzy  razy  w  ¿yciu  swym  mia³am  tak¹  ³askê,   ¿e  widzia³am
œmieræ  sw¹  i  raz  tak  by³o,  ¿e  gdy  pochowano  moje  zw³oki,  to dusza ma powróci³a do cia³a
mego,  które  by³o  w  grobie,  i  to  by³  dla  mnie  horror  nie  do  opisania,  i  od  tego  momentu 
podjê³am   w   Bogu   decyzjê,    ¿e    m o j e     z w ³ o k i     m a j ¹     b y æ     s k r e m o w a n e, 
o  czym  wiedz¹  ju¿  wszyscy  moi  najbli¿si.  Szczêœæ  Bo¿e ! Anna  Aniela  Flak 
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