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      Ca³a moja odwieczna dzia³alnoœæ ma Ÿród³o w mi³oœci

Za  wstawiennictwem  Matki  Mi³osierdzia  Maryi  utrzymujê  sta³¹  wiêŸ   z   Jej   Synem 
Jezusem  Chrystusem  i  w  oblubieñczej  mi³oœci  Ukochanego  w  mi³osnym  znaku  Jego pe³niê
z   pe³nym  oddaniem  wolê  Jego   przy   jednoczesnym   za¿ywaniu   niewymownej  i  niepojêtej
radoœci  Jego,   która   wprowadzi³a   duszê  m¹  w  niebiañski  przybytek  wiekuistego  szczêœcia. 
Jestem  s³u¿ebnic¹  Pañsk¹  i  wszystko  dzieje  siê  wed³ug  S³owa  Bo¿ego  (£k 1, 38),  i wielbiê 
Stwórcê  w  g³êbi  duszy  swej rozmyœlaj¹c nieustannie o rzeczach Bo¿ych. Ca³a moja odwieczna
dzia³alnoœæ  ma  Ÿród³o  w  mi³oœci,   bo   przecie¿  nad  wyraz  mi³ujê  Oblubieñca  Niebieskiego
spe³niaj¹c  wszelkie  nakazy  Jego  z  zachowaniem  przykazañ Jego (J 14, 21) i potrafiê radowaæ 
siê  tylko  w  Nim,   i   dla   Imienia   Jego   znoszê   najciê¿sze  trudy  i  przykroœci.  Wolê  swoj¹
podda³am   woli   S³owa   Wcielonego,   aby   we   mnie   spe³ni³y  siê  zamiary  Jego  i  wszystko 
wype³nia  siê  przez  Gwiazdê  Morza  Maryjê,  bo tylko przez Ni¹ spe³niaj¹ siê jak najdoskonalej 
polecenia  Bo¿e.

Rozpalona    nad   wyraz   ¿ywym   p³omieniem   mi³oœci   Boskiego   Oblubieñca   Jezusa
Chrystusa  dusza  ma  niejednokrotnie  przebywa  w  niepojêtych  odblaskach wiecznej œwiat³oœci
Umi³owanego,   tak¿e  próbuje  ona  odrobinê  wiecznej  wiekuistoœci,   dlatego  te¿  w  odblasku
œwiat³a  Pana  naszego  nieustannie  odnawia  siê  ona  w  Nim,  przez co upodabnia siê do Niego
stawiaj¹c  opór  przemocy,  i  daj¹c  œwiadectwo  pokoju  i  mi³oœci,   aby  ludzkoœæ  pobudziæ  do
przebywania   w   Ÿródle  wiecznego  ¿ycia  i  wiecznej  radoœci,  co  jest  zadatkiem  wiekuistego
zbawienia  dla  naszych  dusz.

¯yjê  jedynie  wiekuist¹  mi³oœci¹  Pana  naszego i z mi³oœci do Ukochanego napisa³am
tak  wiele  duchowych  ksi¹¿ek,  publikacji  i  listów  do  duchowieñstwa  w  sprawie duchowego
Dzie³a  Jego,  a  wszystko  to  jest  dla  potomnych,   bo   ju¿   na   samym  pocz¹tku  mojej  misji
Jezus  Chrystus  mówi³  mi:  “ Córko  Moja,  ty  musisz  pisaæ to wszystko dla potomnych ” czyli
dla  wszystkich  dzieci  Jego,   które   cierpi¹   przeœladowania  od  decydentów  z³a  i  wszystkich 
oprawców,  którzy  z  nienawiœci  do  Zbawiciela  zniewolili  œwiat i w sposób okrutny napastuj¹, 
poni¿aj¹  i  niszcz¹,  a  nawet  zabijaj¹  niewygodnych  ludzi,  jak i wrogów swych, aby przejrzeli 
i  obudzili  siê  oni  do  ¿ycia  duchowego,  które  znajduje  siê  po  drugiej, niewidzialnej stronie, 
i  które  rozpoczyna  siê  ju¿  wewn¹trz  nich,  w  twierdzach  ich  dusz.  

We  Wszechmog¹cym  mój  potencja³  ludzki  nigdy  nie  jest  os³abiony,  bo  przecie¿  na
mojej   drodze   mi³oœci  i  pokory  jestem  ci¹gle  rozpalana  m¹droœci¹  i  mi³oœci¹  Ukochanego,
tak¿e  mój  umys³  ci¹gle  jest  oœwiecany,   i   w   œwietle  Pana  naszego  moja  s³aboœæ  staje  siê
coraz  bardziej  owocniejsza,  jak  to  te¿  powiada  Pismo  Œwiête.  Umocniona  poprzez  3 cnoty 
teologiczne  tj.  wiarê,  nadziejê  i  mi³oœæ  staram  siê  jak  najwierniej  odzwierciedlaæ  Boskiego 
Odkupiciela,  dlatego  te¿  wype³niam  wszystkie  przykazania  i  rozkazy  Jego robi¹c codziennie 
rachunek  sumienia,  tak¿e  jestem  w  Panu  naszym  duchowym  ewangelizatorem  dusz. 

Poœwiêci³am  siê  w  ca³ej  pe³ni  Wszechmocnemu   i   On   o   tym   bardzo  dobrze  wie, 
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i  w  cichoœci  cierpiê  dla  Niego przyjmuj¹c wszelkie trudnoœci dnia codziennego na swój krzy¿,
który tak  bardzo  uœwiêca  mnie,  w  zwi¹zku  z  czym  za nic mam wszelk¹ zawiœæ, oszczerstwa
i  pod³oœci  bliŸnich,   bo   to   przecie¿   s¹   mistyczne   bicze,   dziêki   którym  wchodzi  siê  do
wiekuistego  raju  zbawienia.  Z  radoœci¹,  mi³oœci¹  i  odwag¹  Niebieskiego  Oblubieñca  pe³niê 
swoje  odwieczne  powo³anie,   które   pozwala  duszy  mej  w  szczególny  sposób  zanurzyæ  siê 
w   nieskoñczonej  mi³oœci  Najœwiêtszego,   który   jest   przecie¿   ostatecznym   naszym   celem
i   Ÿród³em  si³y.   Pan  mój  i  Bóg  mój  ( J 20,  28 )  nieustannie  króluje  w  sercu  i  duszy  mej,
tak¿e  ze  spokojem  i pokor¹ znoszê wszelkie przeciwnoœci g³osz¹c Najœwiêtszego œwiadectwem 
¿ycia  swego.

W  Dziele  najukochañszego  Pana  naszego  jestem  bez  granic  pogr¹¿ona  w Nim i ca³a
moja si³a znajduje siê  tylko  w  Nim,  tak¿e  dusza  ma  zatonê³a  w  Boskiej  Troistoœci i pragnie 
natychmiastowej  wiecznoœci  z  Bogiem  Ojcem,  Synem  i  Duchem  Œwiêtym,   ale  jeszcze  nie 
wype³ni³a  siê  wola  Najwy¿szego  w  niej,  dlatego  te¿  w  tej  chwilowej wiekuistej i niepojêtej 
mi³oœci  Jego  coraz  bardziej  ona  zapiera  siê  w  Nim.

Syn   Bo¿y,   mój   najukochañszy  Boski  Odkupiciel  obmywa  duszê  moj¹  z  grzechów
mych,  aby  ona  w  czystoœci  Jego  mog³a mi³owaæ Go w Nim oraz poznawaæ i rozumieæ w Nim 
niepojête  tajemnice  Jego.  W  czystej  mi³oœci  dusza ma wchodzi w niepojêtoœci Umi³owanego,
poprzez  którego  wszystko  dzieje  siê  przez  Niego  i  w  Nim,   tak¿e   zawsze   ona   przebywa 
w niewidzialnym i b³ogos³awionym krêgu Jego. Dusza ma w sposób szczególny zosta³a zraniona
mi³oœci¹ Bo¿¹ i ona goreje w tym mistycznym, mi³osnym balsamie,  i  ta  niepojêta  i  przes³odka 
mi³oœæ  Jezusa  Chrystusa  rozla³a  siê  równie¿  i  na  umys³,   serce   i   wszystkie   cz³onki  cia³a
mego,   ¿e   nawet   trochê   tej   niepojêcie   aromatycznej   mi³oœci   Bo¿ej   przela³am  nie  tylko 
w  swoich  mistycznych  ksi¹¿kach  i  publikacjach,  ale  równie¿  na  mojej  internetowej  stronie
annaanielaflak.eu   i   moim   twitterowym  koncie  @AnielaFlak,   aby  ona  niepotrzebnie  nie 
rozla³a  siê  na  grzeszn¹  ziemiê,  tak¿e  ³atwo  mo¿na wywnioskowaæ, ¿e ja jako córka Boskiego 
Oblubieñca  jestem  nad  wyraz  opêtana  mi³oœci¹  Jego.   

Za  spraw¹  niezast¹pionego  Oblubieñca Niebieskiego dusza ma bardzo czêsto wychodzi 
z  granic  naturalnego  ¿ycia  i  przebywa  czasowo  w  atmosferze  nadprzyrodzonoœci,  gdzie nie 
wystêpuje  pojêcie  czasu,  ani  te¿  przestrzeni,  bo  przecie¿  ona  kosztuje  i  poznaje  tajemnice
Królestwa  Niebieskiego,   które  maj¹  miejsce  w  wiecznym  bezkresie.   Dusza  moja  w  Bogu
wesz³a  w  g³êbok¹  mistyczn¹  kontemplacjê,  poprzez  któr¹  w  wielkiej  samotni  wesz³a  ona
w  sprawy  nieskoñczone,   dlatego   te¿   bardzo   spieszno  jej  do  jedynego  œwiat³a  i  jedynego 
¿ycia  w  Bogu,   ale  ju¿  wiecznej  œwiat³oœci.   

� Kontemplacja  jest  prawie  tym  samym co rozmyœlanie. Rozmyœlanie i kontemplacja
s¹  wysi³kiem,  by  lepiej  poznaæ  tajemnice  wiary.  Ró¿ni¹ siê jednak tym,  ¿e rozmyœlanie jest
mozolnym wysi³kiem, a kontemplacja przychodzi ³atwo,  bo  jest po³¹czona z przyjemnoœci¹ jaka
p³ynie z kosztowania w rzeczach duchowych. Rozmyœlanie skupia siê na pojedynczych prawdach
czy  przedmiotach,  kontemplacja  raczej  obejmuje je ogólnym spojrzeniem. Czêsto rozmyœlanie 
przechodzi  w  kontemplacjê   (Juan  de  Los  Angeles  czyli  Jan  od  Anio³ów).  
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Ca³a   moja   droga  œwiêtoœci  dokonuje  siê  w  najwiêkszych  udrêkach,  ale  dziêki  tym 
dotkliwym  udrêkom  dusza  ma  wesz³a  w  Bogu do wznios³ych darów Królestwa Niebieskiego, 
które  nie  mo¿e  ona  w  ca³ej  pe³ni  kosztowaæ,  kiedy  ona jest w ciele.  Dziêki  Przewodnikom
Niebieskim  wesz³am  w  bezkresny  Ocean  Ich  wewnêtrznego ¿ycia, i o¿ywiona mi³oœci¹ wiary 
patrzê  œwiat³ymi  oczyma  serca  na  Ich  niewyra¿alne  niepojêtoœci,  które  dostêpne  s¹  jedynie 
w   jak  najwiêkszej  dojrza³oœci  duchowej.  Z  woli  Kap³ana   Niebieskiego  ¿yjê  w  stanie ³aski
Jego  i  w  pe³nej  radoœci  Jego  poprzez  przyjmowanie  Eucharystii,  w  której  uobecniony jest 
Chrystus  wesz³am  w  bezmiar  mi³oœci  Pana naszego czyli dusza ma jest w œcis³ej jednoœci jaka 
istnieje w Trójjedynym Bogu,  dlatego te¿ pokona³am w Umi³owanym ciemn¹ zas³onê osch³oœci.

Dziêki   Eucharystii   urzeczywistniam   w   sobie  paschê  Chrystusa,  która  jest  pasch¹ 
Koœcio³a   i   d¹¿ê  do  doskona³oœci  ( Ef  4, 13 ),   aby  jako  cz³owiek  duchowy  ( 1 Kor  2, 15 )
wch³on¹æ   tajemnice   Bo¿e   odwiecznie   mi   przeznaczone.   Oblicze  Bo¿e  œwieci  nad  dusz¹ 
moj¹  i  powoli  objawia  mi  S³owo  Swoje,   tak¿e  b³ogos³awiê  i  dziêkujê  Ojcu  Niebieskiemu 
za   tyle   nieskoñczonych   ³ask,   dobroci   wzglêdem   duszy   mej   i   ca³ego  œwiata.  � Twarz¹
w  twarz  spotykamy  Ojca  przez  Chrystusa  w  Duchu  Œwiêtym  w  sprawowanej  Eucharystii,
tu  te¿  “stajemy  siê  jedn¹  dusz¹  i  jednym Cia³em w Chrystusie.” Nie ma mo¿liwoœci poznania
Ducha  Œwiêtego  bez  poznania  Jezusa  Chrystusa   (ks. Wac³aw  Œwierzawski).   

Z  mi³oœci¹  i  moc¹  prawdy  Oblubieñca  Niebieskiego,   w   g³êbokiej   jednoœci  z  Nim
w  wymiarze  transcendencji  Jego  prowadzê  i  obecnie  te¿  g³oszê  duchowe Dzie³o Jego, które
pozwoli  zagubionym  owcom  Jego  wyjœæ  z  otch³ani  tyranii  i  œmierci,  aby móc  otworzyæ siê
na   nieskoñczonoœæ   Nieœmiertelnego,    który   jest   pe³en   niepojêtej   ³aski,   mocy,   m¹droœci
i  wiedzy.  Przesi¹kniêta  radoœci¹  i  mi³oœci¹  niezast¹pionego  Pana naszego w pe³nym zaufaniu
do  Niego,   swoim   ¿yciem   i   œwiadectwem  g³oszê  swoje  odwieczne  powo³anie  nieustannie
bior¹c  przyk³ad  z  Piotra  i  Aposto³ów,  którzy  w  sposób  nad  wyraz  otwarty  i  mê¿ny g³osili
naukê  Mistrza  Niebieskiego,  która  zawarta  jest  w  Ewangelii  Jego.

Uczyni³am  ca³kowity  dar  z ¿ycia swego dla najmi³osierniejszego Kap³ana Niebieskiego, 
dlatego   te¿   zanurzona   w   g³êbokiej   mi³oœci   Jego   z   pe³nym  oddaniem  s³u¿ê  Koœcio³owi
Jego  i  Jemu  Samemu,   a   poniewa¿   za  wstawiennictwem  Matki  Jego  Maryi  znalaz³am  siê
na  najg³êbszych  mistycznych  g³êbiach,   w   zwi¹zku   z   czym   zarzucam  sieci  na  zagubione 
dusze,  aby  móc  je  z³owiæ  duchowym  orêdziem  Niebios  dla  niebiañskiego  raju,   w   którym
w  ca³kowitej  jednoœci  przebywaj¹  pojednane  dusze  ze  Stwórc¹.

 M i ³ o œ æ   jest   ¿yciem   duszy   i   daje   jej   odpocznienie   w   jedynym  umi³owanym 
Ojcu   Niebieskim,   i   dziêki   mi³oœci   w   Bogu   przekraczamy   czas  i  przestrzeñ,  bo  mi³oœæ 
ogarnia   wszystkie   czasy   i   wszystkie   miejsca   widzialne  i  niewidzialne,  i  mi³oœæ  zawiera 
wszystkie  powo³ania  (O.  Gabriel).   W   mistycznym   ¿yciu   wola   odgrywa  najwiêksz¹  rolê, 
wiêksz¹  jak  rozum,   i   w³asn¹   wolê  mo¿emy  zwyciê¿yæ  jedynie  przy  pomocy  ³aski  Bo¿ej, 
tak¿e   mamy   ¿yæ   w   prostocie,   aby   byæ   bezpiecznym  (Prz 10,  9)   i   w   Bogu  pojmowaæ 
tajemnice  Jego.  Niepojête  tajemnice  Bo¿e  mo¿na  ogl¹daæ  nie  oczyma ludzkimi lecz oczyma 
ducha,  bo  przecie¿ one przekraczaj¹ granice umys³u ludzkiego, dlatego te¿ dusza ma mistycznie 
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przenika  w  Bogu  tajemnice  Bo¿e  wraz  z  ich  g³êbokoœciami,  i  przenikniêta  ogniem Œwiêtej 
Mi³oœci  za¿ywa  m¹droœci  i  mi³oœci  Bo¿ej  w  ogrodzie  rozkoszy  duchowej. 

Jest  powiedziane: ¡ Jeœli  Mnie  kto  mi³uje,  bêdzie  zachowywa³  naukê  Moj¹,  a Ojciec 
Mój  umi³uje  go  i  przyjdziemy  do  niego,  i  bêdziemy  u  niego  przebywaæ ¢  ( J 14,  21 - 23 ), 
dlatego   te¿   wziê³am   swój  Krzy¿   i   naœladujê   Jezusa   Chrystusa   oraz  zapieram  siê  sama 
siebie,   aby   mieæ   udzia³  w  ¿yciu  wiecznym  ( Mt  16, 24 ).  Jezus  Chrystus,  Wcielony  Bóg, 
który  jest  Mi³oœci¹  ( 1 J  4,  8 )  sta³  siê  drog¹,  na  której  poznajê  Jego,   i  On  nieprzerwanie 
interweniuje   w   dzieje   ca³ej   ludzkoœci  i  duszy  mej,   dlatego   te¿   Ukochany   w   jej  g³êbi 
przemienia  mnie  w  Siebie  i  mi³oœæ  Jego  przynagla  mnie  do  Niego,   tak¿e   nie   chcê  znaæ 
niczego  wiêcej,  jak  tylko  Jego  i  to  Ukrzy¿owanego  ( 1 Kor  2,  2 ).

Wielka   nieskoñczona   mi³oœæ   Stwórcy   prowadzi  duszê  m¹  w  coraz  g³êbsze  tajniki 
tajemnic   wiekuistego   Królestwa,   i   poprzez   mi³oœæ  Jego  przekazujê  niepojête  ³aski  Jego, 
które  maj¹  miejsce  w  wiekuistych  zaœwiatach  Jego,   w   których   dusza   ma   widzi  oczyma
swymi  i  pojmuje  rozumem  Samego  Boga  widzialn¹  nadprzyrodzon¹  wiedzê.  Droga prawdy
prowadzi  duszê  m¹  do  wiekuistej  wiecznoœci,  i  z  woli  Ojca  Niebieskiego  muszê przekazaæ 
œwiadectwo   wielkiej   nadprzyrodzonoœci,   które  wtargnê³o   w   moj¹   duchow¹   drogê,  która 
odbywa  siê  Bosk¹  Moc¹,  dlatego  te¿  dusza  ma  tak  czêsto  przebywa  w  sferze  ³aski Bo¿ej.

Sama   natura  nie  jest  w  stanie  spe³niæ  swoich,  jak  i  Bo¿ych  pragnieñ  i  tylko przez
mi³oœæ  przez  któr¹  kontemplacja  jednoczy  nas  z  Najwy¿sz¹  Prawd¹,  która  jest darem Boga
powstaj¹   w   nas   dzia³ania,   które   s¹   wynikiem   bezpoœredniej  interwencji  Boga  (Thomas
Merton).  � Z  mi³oœci  przeznaczy³  nas  Bóg dla siebie jako przybranych synów przez Chrystusa
Jezusa,  wed³ug  postanowienia  Swej  woli,  ku  chwale  Majestatu  Swej  ³aski,   któr¹  obdarzy³
nas  w  Ukrzy¿owanym.  Szczodrze  j¹  na nas wyla³ w postaci wszelkiej m¹droœci i zrozumienia,
przez  to,  ¿e  nam  oznajmi³  tajemnicê Swej woli, wed³ug Swego postanowienia, które przedtem
w  Nim  powzi¹³  dla  dokonania  pe³ni  czasów,  aby wszystko na nowo zjednoczyæ w Chrystusie
jako  G³owie   (Ef 1, 4-6, 8-10).   

Na  mojej  drodze  doskona³oœci, która prowadzi na sam szczyt umi³owanej Góry Karmel, 
na   której   to   dusza  ma  osi¹gnie  wieczne  zbawienie  dojrzewam  duchowo  w  Panu  naszym
kontempluj¹c  Go  mi³oœci¹  Jego,  i  podczas  prowadzenia  Dzie³a  Jego skoncentrowana jestem 
tylko  na  Nim,  który  wg³êbia  duszê m¹ w tajemnice Swe. W ciszy krzy¿owej œmierci Boskiego
Odkupiciela  pracujê  z  pe³nym  oddaniem  w  winnicy  Jego  pod  czujnym  okiem  Jego,   który
pozwoli³   duszy   mej   wejœæ   w   bezkres   mi³oœci   Jego   w   jednej  jednoœci  z  Nim,  dlatego 
te¿  uczestniczy  ona  w ¿yciu duchowym zmartwychwsta³ego Oblubieñca Niebieskiego w œcis³ej 
harmonii  z  wol¹  Jego.

Trójjedyny  Bóg  wezwa³  nas  z  tego  œwiata  do  Siebie,  dlatego  te¿  mamy byæ zawsze 
gotowi,   aby   pojednani   z   Nim   spokojnie   zasn¹æ  w  Nim  na  ca³¹  wiecznoœæ,   dlatego  te¿ 
wspó³pracujemy  z  pe³nym  oddaniem  z  ³ask¹  Bo¿¹,   aby   ca³y   lud   odkupiony   przez   Pana 
naszego   móg³  siê   zjednoczyæ   w   Nim.  Œwiat   mi³oœci   Oblubieñca   Niebieskiego  pozwala 
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duszom   prawym   wejœæ   w   g³êbiê   niepojêtego  poznania  Istnoœci  Pana  naszego,  tak¿e  gdy 
owce   Bo¿e   id¹   drog¹   doskona³oœci  do  Nieba,   to   one   jednoczeœnie    wchodz¹  w  g³êbie 
poznania  siebie  samych  i  wiadomo, ¿e one s¹ ponad wszystkimi zwodniczymi namiêtnoœciami 
tej    ob³udnej,    k³amliwej    i    œmiercionoœnej   cywilizacji,   w   któr¹   na   sta³e   wpl¹tane   s¹ 
najprzeró¿niejsze  bestialskie  morderstwa.  

Z woli Oblubieñca Niebieskiego dusza ma wkroczy³a w Bosk¹ i Wieczn¹ Rzeczywistoœæ, 
i  oœwietlona  oraz  wzmocniona  darami Ducha Œwiêtego uchwytuje Bosk¹ Prawdê w mi³osnych 
komnatach  Umi³owanego.  Dusza  ma  przekroczy³a  granicê wiedzy kontemplacyjnej, poniewa¿ 
znajduje  siê  we  wspólnocie  Ojca  z  Synem  w  Duchu  Œwiêtym, dlatego te¿ w nocach mi³oœci
Bo¿ej,   w   widzeniu   uszczêœliwiaj¹cym   w   Œwiat³oœci   Chwa³y   ona   mi³uje   Pana  naszego 
nieskoñczon¹  mi³oœci¹  Jego.

D u c h   Œ w i ê t y   zawsze   doprowadza   nas   do   ca³ej   prawdy  ( J 16, 13 ),  a  ci  co 
zamkniêci  s¹  na  Ducha  Œwiêtego  nie  przyjmuj¹  niewyczerpanych  bogactw  Pisma Œwiêtego,
a  poniewa¿  pozbawieni  s¹  ³aski  chrztu  i  mocy przyjmowania Œwiêtej Eucharystii, w zwi¹zku
z   czym  nie  maj¹  mocy  Ducha  Œwiêtego,   tak¿e   bez   jednoœci   i   mi³oœci  w  Panu  naszym
serwuj¹  nam  jedynie  sodomiê  nasi¹kniêt¹  kampani¹ bezpodstawnych oszczerstw nawet wobec
oddanych  kap³anów,  aby  tylko  umniejszyæ  rolê  niezniszczalnego  Koœcio³a  Chrystusowego.

�  Doœwiadczaj¹c  wewnêtrznie  Ducha  Œwiêtego,   widzê  coraz  pe³niej  dzia³anie  tego
Samego   Ducha   w   wydarzeniach   historii,   w   stworzeniu,   nawiedzeniu   Maryi,  Wcieleniu
i  Zmartwychwstaniu,  w  Sakramentach  Koœcio³a:   widzê  obecnego  i  dzia³aj¹cego  w  chrzcie,
bierzmowaniu,    pokucie,    Eucharystii,    namaszczeniu    chorych,    ma³¿eñstwie,   kap³añstwie
Chrystusa.  Jednocz¹c  siê  z  Nim,  otwieram  oczy  na  œwiat  zmartwychwsta³ego  Pana.   Odt¹d
prawdy   szukamy   obaj.   Konkretnie   znaczy   to:   idziemy   razem   do   Ojca    ( ks.  Wac³aw
Œwierzawski).

Moja   pustelnicza   droga   odbywa   siê  za  pomoc¹  ascezy  i  mistycznej  kontemplacji,
tak¿e   za   przyczyn¹   Ducha   Œwiêtego  w  Bogu   dusza  ma  wesz³a  w  bezdenne  g³êbokoœci 
Bóstwa  i  w  tajemniczej  wielkoœci  Samego  Boga  zatapia siê w Nim.  Dusza ma w najg³êbszej 
nocy   niewiedzy,   w   najg³êbszych   duchowych   ciemnoœciach   w   mistycznym   zjednoczeniu 
z   Nieskoñczonym   wesz³a   ponad   pojêciowe   rozumowania   i   w   czystoœci   Umi³owanego,
w   niepojêtym,  mi³osnym  ¿arze  kontempluje  Oblubieñca  Niebieskiego  nienasycon¹  mi³oœci¹ 
Jego,   dlatego  te¿  jako  mistyczna  córka  Kap³ana  Niebieskiego  uzyska³am  odpowiedni  wiek
dojrza³oœci  duchowej,  który  pozwala  mi  poruszyæ  w  Bogu ca³¹ cywilizacjê ob³udy, k³amstwa
i  œmierci.  Na  mojej  drodze  zbawienia  ¿yjê  w  pe³nej  wolnoœci w Boskim Odkupicielu,  tak¿e
nieprzerwanie   urzeczywistniam   siê   w   Ukochanym   daj¹c   œwiadectwo   wierze   katolickiej
jedynej  prawowitej  w  ca³ym  Wszechœwiecie,   a   poniewa¿   jestem   cz³onkiem   Koœcio³a,  to
mam  byæ sol¹  ziemi  i  œwiat³em  œwiata  (Mt 5, 13 - 16),  tak¿e  biada  mi,  gdybym  nie  g³osi³a 
Ewangelii  Najœwiêtszego  (1 Kor 9, 16). 

Na mojej drodze doskona³oœci pozna³am Boskiego Pana naszego, dlatego te¿ mam wielk¹ 
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odwagê g³osiæ Jego oczywiœcie si³¹ Jego, a skoro Ukochany jako jedyny w ca³ym Wszechœwiecie 
zna  dusz¹  m¹  dog³êbnie,  tak¿e  drog¹ mi³oœci i ¿ycia doprowadzi On duszê m¹ do wype³nienia
woli  Jego  wzglêdem  jej.  Nieustannie  s³ucham  g³osu  wiecznego  Kap³ana Niebieskiego, który
niejednokrotnie  jest  s³abo  s³yszalny  w  twierdzy  duszy  mej,   tak¿e   niczego   nie  lêkaj¹c  siê
w  Nim  sta³am  siê  g³osicielem  Jego  poprzez  misjê  Jego,   co   przecie¿  dajê  temu  wyraz  na
za³o¿onej  internetowej  stronie  mej.   Jestem  œwiadoma  misji  swej,  któr¹  pe³niê  wobec  ca³ej 
ludzkoœci,   która   pozwala   mi  ¿yæ  w  niepojêtych  œwiat³oœciach  najg³êbszych  tajemnic  Ojca 
Przedwiecznego,    dla    którego   poœwiêci³am   siê   jako   jedynej   mi³oœci   mej,    dlatego   te¿
nieprzerwanie  jestem  inspirowana  Bogiem,  aby  poprzez  nadprzyrodzon¹  misjê  sw¹ wszyscy 
chrzeœcijanie  w  Duchu  Œwiêtym  poprzez   Bogurodzicê   mogli   powróciæ  do  pe³nej  jednoœci 
w  Panu  naszym  Jezusie  Chrystusie.  

Poprzez   trzy  cnoty  teologiczne  z³¹czona  jestem  z  Bogiem  jako  ostatecznym  celem, 
i  gdy  Bóg  chocia¿  na  moment  oddala  siê  od  duszy  mej,   to   wszystko   zamiera  we  mnie, 
dlatego  te¿  staram  siê  uwalniaæ  od  niekoniecznych  zajêæ,   aby   obcowaæ  jedynie  z  Boskim 
Oblubieñcem,  tak¿e  w  ka¿dej  wolnej  chwili  lgnê  do  Stwórcy, który jest �ród³em wszelkiego
dobra.   Olœniewa   mnie   œwiat³oœæ   z   Nieba   i  dochodzê  powoli  do  pe³nego  poznania  Syna 
Bo¿ego,  do  Cz³owieka  doskona³ego,  do  miary  wielkoœci  wed³ug  Pe³ni  Chrystusa (Ef 4, 13),
i  skoro  zosta³am  porwana  przez  Boga  do  wnêtrza  Œwi¹tyni  Nieba,  jak  Izajasz  (Iz 6, 1 - 8), 
to  za  spraw¹  Ducha  Pañskiego  coraz  bardziej  upodabniam  siê  do  obrazu  Bo¿ego (2 Kor 3,
14-18).  Z  wielk¹  luboœci¹  wkroczy³am  w  ciemnoœæ  Bo¿¹  i  idê  za  Zbawicielem  do  œwiat³a 
wiekuistego,   daj¹c   poprzez  swoj¹  misjê  œwiadectwo  prawdziwego  apostolstwa  Bo¿ego  dla 
ca³ej  ludzkoœci.   Moje   odwieczne   powo³anie   odbywa   siê   przez   kontemplacjê  mistyczn¹,
która  zrodzi³a  siê  z  czystej  mi³oœci,   i   �  im   czystsza   jest   mi³oœæ,   tym   wiêcej  jesteœmy 
zanurzeni  w  woli  Bo¿ej,  do  tego  stopnia,  ¿e  w  tym  stanie  jest  jedna  wola  dwojga,  to jest 
wola  Boga  i  ta  wola  jest  równie¿  wol¹  duszy;  i  wola  powinna  radowaæ  siê  tylko  tym, co 
jest  ku  Czci  i  Chwale  Bo¿ej    (Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a).  

Na  mojej  drodze  do  zbawienia  zawierzam  siê  opiece  Pannie  Maryi,   która  przecie¿
nieustannie   wyprasza   mi   ³aski  u  Syna  Swego  Jezusa  Chrystusa,   abym  zrealizowa³a  wolê
Jego  w  stosunku  do  duszy  mej,   tak¿e   prowadzona   jestem   przez   Ni¹   jedynie  na  drodze
sprawiedliwoœci,   pokoju   i   mi³oœci   przyobleczona  w  mi³osiern¹  tarczê  Ukochanego,   która
pozwala  przezwyciê¿yæ  mi  najtrudniejsze  chwile  ¿ycia  mego.   Jestem  radosnym  œwiadkiem
Pana  naszego,  który  tak  hojnie  obdarowuje  niegodn¹  córkê  Sw¹  Annê  i  to  nieskoñczonym
mi³osierdziem  Swym,  tak¿e  ona  przebywa  w niepokonanych mocach Jego, w zwi¹zku z czym
z  wielk¹  ³agodnoœci¹  i  pokor¹   wykonuje   ona   wszystkie   polecenia  Jego,  podczas  których 
czasami  odczuwa  ona  duchowy  uœcisk  Jego. 

Z  woli  Pana  naszego  przez  wiele  lat ukrywa³am nadprzyrodzon¹ misjê sw¹, a obecnie
przysz³a   chwila   walki   w   Imiê   Najmi³osierniejszego,    aby    móc    potrz¹sn¹æ   wszystkimi
niewolnikami  samych  siebie,  którzy  wegetuj¹  wœród zsekularyzowanej wolnoœci pozbawionej
jakiejkolwiek  wartoœci,  bo  przecie¿  lansowane s¹ antymoralne prawa. Skoro ¿yjê dla wy¿szych
celów  w  pe³nej  jednoœci  w  Ojcu,  Synu  i  Duchu  Œwiêtym  to  wiadomo,  ¿e  wszystko czyniê 



- 7 -

to,  co  wskazuje  mi  mój  umi³owany Trójjedyny Pan, który ci¹gle odnawia mnie w Sobie, i st¹d
ta  moja  walka  w  Imiê  Jego,  któr¹  zwyciê¿ê  dziêki nieskoñczonej ufnoœci we wszechmog¹c¹
mi³oœæ  Jego.  Dziêki  ³asce i  mi³osierdziu  Pana  naszego  znajdujê  siê  w  Œwiêtych Ramionach 
Jego,  a  skoro  On  pragnie  uczyniæ  duszê m¹ uczestnikiem wiecznego ¿ycia Swego i niepojêtej
wiekuistej  szczêœliwoœci  Swej,  dlatego  te¿  tak  bardzo  tulê  Krzy¿ Jego do serca i duszy swej,
który  jest  przecie¿  kluczem  do  wszystkich  odwiecznych  zamys³ów  Jego,  w którym znajduje
siê  pe³ne  objawienie  mi³oœci  Jego  do  nas  (Œwiêty  Jan  Pawe³  II - gi).   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.  

Moc¹   i   mi³oœci¹   Boskiego   Oblubieñca   zosta³am  wszczepiona  w  Mistyczne  Cia³o
Jego,   tak¿e   w   gêstej   gêstwinie   krzy¿a,  która  nasi¹kniêta  jest  doœwiadczeniami,  uciskami 
i  udrêczeniami  dusza  moja  dosz³a  do  g³êbi  Pana  naszego  w  czyste  i  g³êbokie zrozumienie 
tajemnic  Jego,   które   rozpalaj¹  j¹  mi³osnymi,  wieczystymi  p³omieniami.   Nieœmiertelny  nie 
bierze  pod  uwagê  mojej  s³aboœci  i  nicoœci,  dlatego  te¿  traktuje  duszê  m¹  jako  oblubienicê
Sw¹,  któr¹  coraz  bardziej  przeobra¿a  w  Siebie  i wprowadza j¹ w wielowymiarowe tajemnice 
Swe,  które  przerastaj¹  nasz  rozum,  zmys³y i  jakiekolwiek  pojêcia. 

� Gdy  bowiem  po¿¹danie  duchowe  jest  wolne  i oczyszczone z wszelkiego stworzenia
i  tego  odczucia,   oraz   wyzby³o  siê  sk³onnoœci  naturalnych,  nastraja  siê  do  rzeczy  Bo¿ych,
ma  ju¿  dla  nich  przygotowan¹  pró¿niê.  A  poniewa¿  jeszcze  nie  udzielaj¹  siê  jej  te  rzeczy
nadprzyrodzone  w  zjednoczeniu  z  Bogiem,  odczuwa  cierpienie  z  powodu tej pró¿ni i udrêkê
pragnienia,  gorsz¹  od  œmierci,   zw³aszcza   gdy  przez  pewne  widzenie  czy  przeb³yski  uka¿e
siê  jej  jakiœ  promieñ  Bo¿y,  a  jeszcze  jej  nie  udziela  siê    (Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a).

£aska Trójjedynego Boga nie opuszcza mnie ani na chwilê,  abym przemieniona w Niego
mog³a  jak  najjaœniej  przedstawiæ  niepojête  sprawy  Jego,  które  skrusz¹  oziêb³e  dusze i serca
nie  tylko  masonerii  pseudonaukowców,  ale  wszystkich  masonów  ca³ego  grzesznego  œwiata.
Przedwieczne  S³owo  Wcielone  pragnie,   aby  wszystkie  dusze  zap³onê³y  wielk¹  mi³oœci¹  do
Niego,  dlatego  te¿  na  te  wspó³czesne  zdemoralizowane czasy zes³a³ On moj¹ nadprzyrodzon¹
misjê, która w ca³ej  pe³ni odpowiada na oczekiwania ca³ej grzesznej ludzkoœci, która spragniona
jest  nadprzyrodzonoœci,  która  tak  mocno  mog³aby  wkroczyæ  w  duszê  wybran¹. 

Pasterz  Niebieski  nieustannie  patrzy  na  wnêtrze duszy mej i moja mi³oœæ do Niego jest
bezgraniczna,  tak¿e  pragnê  rozmawiaæ  tylko  z  Nim  Samym,  bo przecie¿ On jedyny nie tylko
objawia siê duszy mej,  ale  równie¿ pociesza j¹,  dlatego te¿ z woli Jego jestem silna i cierpliwa,
i  roztropnie  i  sprawiedliwie  rozpatrujê  wszystko,  i  pragnê  tylko  Jego i Chwa³y Jego.  Swoj¹
misjê  wykonujê  w Imiê Trójcy Przenajœwiêtszej, Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego i najukochañszej 
Arki  Nowego  Przymierza  Maryi,  i  z  Ich  woli  nie  odchodzê  od  prawdy  i od rzeczywistoœci
nadprzyrodzonej,  tak¿e  zd¹¿am  drog¹  mi³oœci  do  Majestatu  Syna Bo¿ego, i w ka¿dym moim 
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dniu  Rodzice  Niebiescy  s¹  chwaleni  i  wielbieni,  a  wszystkie b³ogos³awione cierpienia z Ich
R¹k  przyjmujê  chêtnie  i  radoœnie  ze  wzglêdu  na  wielk¹  wartoœæ  Królestwa  Niebieskiego.

¡ Cierpienie  znoszone  dla  Boga jest tak wielk¹ godnoœci¹, ¿e cz³owiek powinien wrêcz
uwa¿aæ  siê  za  niegodnego  tego  zaszczytu ¢ (Ludwik  Blosius),  a poza tym ¡ wyj¹tkowa ³aska
w  cierpieniu  i  w  osamotnieniu  pod  krzy¿em  uzdalnia  do  tego,  by  po ludzku reprezentowaæ
potêgê  i  nieskoñczonoœæ  Bo¿ej  mi³oœci ¢ (Abp. Alfons  Nossol).  Bez  ¿adnej  zas³ugi  z  mojej
strony  jestem  nêkana  najprzeró¿niejszymi  bólami  i  doœwiadczeniami, które jak najdoskonalej
oczyszczaj¹  dusz¹  m¹,  i  dziêki  tym  uzdrawiaj¹cym wp³ywom  ³aski  Bo¿ej poznaje ona r¹bek 
niepojêtych   tajemnic   Boskiego   Królestwa,    które   napawaj¹   j¹   ekstatycznymi   aromatami
i  mi³oœci¹  Nieskoñczonego. 

Ze  wzglêdu  na  tak  szczególne  powo³anie  nigdy  nie  by³am  przera¿ona czymkolwiek,
bo  przecie¿  mam  w  twierdzy  duszy  swej  Boskiego  Oblubieñca,  który  bêd¹c  wœród  nas by³
tak   bardzo   przez   œwiat   znienawidzony,   tak¿e   skoro   Ukrzy¿owanego   przeœladowano,  to
i  przecie¿  mnie  równie¿  musz¹  przeœladowaæ,  aby  w zbawiennym cierpieniu wyda³a dojrza³y
owoc   z   oliwnego  ogrodu  Ukochanego.   Jako   niedoskona³a   duchowa   córka   Niebieskiego
Oblubieñca  pok³adam  ca³¹  nadziejê  w  nieskoñczonym  mi³osierdziu  Jego,   dlatego   te¿  jako
pielgrzym  tej  przemijalnej doczesnoœci z pe³nym oddaniem przemierzam pustynne duchowoœci, 
aby  móc  dobrn¹æ  do  Ÿróde³  o¿ywczej  ¿ywej  wody,  któr¹  to  jest  Trójca  Œwiêta, w  zwi¹zku 
z   czym  poprzez  duchow¹  misjê  m¹  za  wstawiennictwem  Ró¿y  Duchowej  Maryi  nie  tylko 
s³owem  pisanym  i  mówionych,    ale   przede  wszystkim  ¿yciem  mym  g³oszê  Pana  naszego, 
w  którym  nad  wyraz  jestem  rozkochana. 

Król  ca³ego  Wszechœwiata  Kap³an  Niebieski  odwiecznie  zaplanowa³  nadprzyrodzon¹ 
misjê  m¹  w   rzeczywistoœci  nowoczesnej,  œmiercionoœnej  cywilizacji  w  œcis³ym  powi¹zaniu 
z niewidzialn¹ duchowoœci¹,  która dokonywana jest na Skale Jego.  Jestem duchow¹ winoroœl¹,
która  wymaga³a  i  jeszcze  wymaga  niezmiernie  wiele  starañ  od  Trójjedynego  Boga,   dziêki 
któremu  udŸwignê³am  ciê¿ar  nadprzyrodzonej  misji  swej,   która   na  ludzki  rozum  by³a  nie
do  udŸwigniêcia,  dlatego  te¿  w  wolnoœci  Bo¿ej  jestem  tak  bardzo  dok³adna  w Dziele Jego,
które  oparte  jest  o  wieczn¹  ska³ê  Jego i budowane na moralnej krzywdzie mej z 9.10.1985 r.
zwi¹zanej  z  bezprawnym  nie  nadaniem  mi  stopnia  doktora,  bez  której nie mog³oby powstaæ
to  Dzie³o,  i  w  poczuciu  spe³nionej  woli  Bo¿ej  wype³niam  ju¿  ostatnie  dyrektywy  Niebios.
   

Cierpienie,   jak   i   milczenie   jest   nieod³¹czn¹    czêœci¹   nadprzyrodzonej  misji  mej, 
a  poniewa¿  wype³ni³a  siê  pe³nia  na  duchowe  Dzie³o  Mistrza  Niebieskiego,  dlatego  te¿  ju¿
nie  mogê  d³u¿ej  milczeæ  tym  bardziej,  ¿e  latami  nie  mia³am  prawa  g³osu dziêki oprawcom 
w  sprawie  mojej  krzywdy  moralnej  z  9. 10. 1985 r.,   która   z   woli  Umi³owanego  sta³a  siê
fundamentem   wêgielnym   mojego   odwiecznego   powo³ania.   Moi   b³ogos³awieni  wrogowie 
z  obozu  pracy  ze  Szczecina,  którzy  byli  narzêdziami mojego uœwiêcenia dopomogli osi¹gn¹æ 
mi  cel  Bo¿y,   tak¿e  obecnie  przysz³a  pora,  aby  to wszystko  wysz³o  na œwiat³o dzienne ca³ej 
ludzkoœci   w   obliczu  zakoñczonego  pod  wzglêdem  pisemnym  Dzie³a  Bo¿ego.  Skoro  moja
krzywda  moralna z  9.10.1985 r.   jest   f u n d a m e n t e m   w ê g i e l n y m   nie  tylko  Dzie³a 
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ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, które sk³ada siê z 9-ciu ksi¹g,
ale  ca³ego  duchowego  Dzie³a  Bo¿ego,  które  ma  przetrwaæ  na  wszystkie  pokolenia, co mam
to   zapewnione   przez   Samego   Oblubieñca  Niebieskiego,  to  przecie¿  wiadomo,  ¿e  ju¿  po
œmierci  mej  wype³ni  siê  pe³nia  Bo¿a,  aby  rozliczyæ  siê  z  tej  przesz³ej bezkarnoœci nie tylko
dla  dobra  Dzie³a  Bo¿ego,  ale  i  nauki  œwiatowej  tym bardziej, ¿e opublikowa³am swoj¹ pracê 
doktorsk¹  w  s³ynnym  Ossolineum  i  powsta³o  z  niej  sporo  plagiatów,   a   wszystko  jest   do 
wgl¹du  na  mojej  internetowej  stronie,   a   poza   tym  ca³¹  dokumentacjê  wys³a³am  ju¿  du¿o
wczeœniej  do  Kongregacji  Nauki  Wiary.

� Bóg  ¿¹da  od  ciebie  zaufania  i  oddania  siê  Mu  bez  granic. Ka¿de cierpienie uznaj 
za  dowód  mi³oœci  Boga;  pragnie  On  zjednoczyæ siê z Tob¹.  Trwaj przy Nim. Gdybym mog³a 
powiedzieæ  wszystkim  duszom,   jakie   zdroje  si³y,  pokoju  i  szczêœcia  mo¿na  znaleŸæ  ¿yj¹c 
w  ³¹cznoœci  z  Chrystusem   (B³ogos³awiona  El¿bieta  od  Trójcy  Przenajœwiêtszej).

Z  woli  Bo¿ej  kosztem  b³ogos³awionych  cierpieñ  wesz³am  w  Ÿród³o mi³oœci i œwiat³a
Bo¿ego,  tak¿e  miejsce  moje  jest  w  œwiecie  duchowym,  i  st¹d  te mistyczne sny i ogrom ³ask
Bo¿ych,  które  jak  widaæ nie maj¹ koñca w moim ziemskim pielgrzymowaniu.  Je¿eli  poznamy 
najprzedziwniejszego   Jezusa   Chrystusa,  Jego  mêkê,  œmieræ  i  zmartwychwstanie,  i  poprzez 
to  poznanie  nale¿ycie  uczestniczymy  w  Jego  mêce,  œmierci i zmartwychwstaniu, to wówczas 
jesteœmy usposobionymi do Chrystusa i umys³em Jego mo¿emy poj¹æ tajemnice Jego. W œwiecie
Boskiego  Oblubieñca  mamy  kochaæ jedynie dla cnót, i lgn¹æ tylko i wy³¹cznie do Ukochanego,
i  s³u¿yæ  Mu,  co  jest  wartoœci¹  najwy¿sz¹,  bo  ona  przerasta  inne  wartoœci,   bo   odrywa  od 
wszystkiego,   tak¿e   wówczas   dusza   raduje  siê  jedynie  w  Bogu  i  tym  samym  oddaje  Mu 
wiêksz¹  czeœæ  i  chwa³ê  (Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a).

Ka¿da  owca  Bo¿a,   która   jest   rozpalona   niezwyk³¹  gorliwoœci¹  s³u¿enia  Boskiemu
Oblubieñcowi  ju¿  tutaj  na  ziemi  mo¿e  kosztowaæ  i  pojmowaæ  skarby  mi³oœci  Bo¿ej,  które 
pochodz¹  ze  zbawczej,  pe³nej  ³aski i mi³oœci Ojczyzny Niebieskiej. Odda³am siê Niebieskiemu
Oblubieñcowi  i  wszystko  mam  w  Nim,   dlatego   te¿   wszystkie   przemijaj¹ce  przeciwnoœci 
znoszê  w  duchu  Pana  naszego,   który   przeznaczy³   mnie  na  umi³owan¹  samotnoœæ,  dziêki
której  dusza  moja  jest  wtajemniczana  w  niepojêtoœci  Jego.   

� “Niech  siedzi  samotny w milczeniu” (Lm 3, 28),  to znaczy, ¿e nie wystarcza jedynie
samotne  miejsce,  ale  dusza  musi  znaleŸæ  samotnoœæ  wewn¹trz  siebie przez oderwanie siê od
rzeczy  ziemskich.  Musi  tak¿e  uwolniæ siê od niepotrzebnych myœli, panuj¹c nad rozumem,  by 
nie  rozprasza³  siê  przez  ró¿ne  dociekania.  WyobraŸnia musi byæ poskromiona,  by nie b³¹ka³a
siê po œwiecie   (Jan od Anio³ów). � Samotnoœæ  nie  nale¿y  nigdy  rozumieæ  jako  pustki, lecz 
jako  trwanie  przy  Bogu  i  tym  samym  przy  wszystkich  sprawach  Bo¿ych i Bo¿ych troskach,
z  których  najwiêksza  dotyczy  zbawienia  ludzi,  naszych  bliŸnich    (Mieczys³aw  Gogacz).

W   klimacie   g³êbokiej   jednoœci   z  Przewodnikiem  Niebieskim,  z  którym  utrzymujê
codzienn¹ osobist¹ wiêŸ, za wstawiennictwem Najœwiêtszej Maryi stara³am siê w œwietle prawdy
i  zbawczej  mocy  Jej  Syna,   jak  na  najwy¿szym  poziomie  naukowym  przedstawiæ  duchowe 
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Dzie³o, które odwiecznie by³o przygotowane na duszê m¹, tak¿e rady czerpiê jedynie z Ewangelii
Nieœmiertelnego. W  umi³owanej  samotni mej, która czasami zak³ócana jest przez œwiat s³owem
i  przyk³adem  ¿ycia  pocieszam Boskiego Oblubieñca, który a¿ nadto porazi³ mnie mi³oœci¹ Sw¹,
tak¿e  w  skupieniu  i  ciszy  wznoszê  siê  ponad  to  co  przemijaj¹ce, aby w Chrystusie móc byæ 
“sol¹”  dla  zagubionych  owiec  Bo¿ych. 

W moim Sanktuarium Wewnêtrznym adorujê Niebieskiego Pana naszego, i co mnie ³¹czy
z  Ukochanym,  to  nikt  nie  ma  prawa  wnikaæ,  poniewa¿  jest  to grzech œmiertelny, a skoro na
rozkaz  Zbawiciela  ujawni³am  siê  z  Dzie³em Jego, to jestem zmuszona chocia¿ trochê ods³oniæ
bliŸnim  duszê  sw¹,  aby  poprzez  ods³oniêcie  tak  wielkiego  Dzie³a  Niebios ca³y œwiat pozna³
i  pokocha³  Boskiego  Odkupiciela  i  najdro¿sz¹  Matkê  Jego  Maryjê.   

� Choæ  liczne  drogi  wiod¹  do zjednoczenia z Bogiem jednak naj³atwiejsz¹ i najkrótsz¹
s¹   w ³ a s n e    a k t y   s t r z e l i s t e.  Pochodz¹  one  z  mi³uj¹cego  serca,  unosz¹  siê  wprost 
ku  Bogu  i  strza³y  rani¹  Jego  Serce.   By   takie   westchnienia   by³y  skuteczne,  powinny  byæ
pe³ne  pokory  i  ufnoœci w Bogu. Nigdy bowiem takiej modlitwie nie oprze siê Bóg. Nie zostawi 
jej  bez  odpowiedzi   (Jan  od  Anio³ów).   Krótkie   westchnienia   do   Boga  �  nie  potrzebuj¹
skomplikowanych  rozmyœlañ.  W  nich  jedynie  serce  i  mi³oœæ  zwracaj¹  siê  ku  Bogu. W nich 
cz³owiek  szuka  pociechy  i  pomocy.  Takie akty s¹ bardzo skuteczne, aby uzyskaæ przebaczenie
grzechów,  by  rozproszyæ  ciemnoœci  zalegaj¹ce  duszê,  by  podtrzymaæ p³omieñ mi³oœci Bo¿ej.
Kiedy  trudno  modliæ  siê,  te  krótkie  westchnienia  s¹  jak kawa³ki drzewa, które dorzucamy do
ognia  naszego  serca,  by  nie  wygas³  w  nim  zapa³  pobo¿noœci  i  mi³oœci   (Jan od Anio³ów).

Najœwiêtsza   Maryja   Panna   towarzyszy   mi   w   radoœci   i   cierpieniu,  dlatego  te¿
zawierzy³am  Jej  we  wszystkim,  i  tak  odwa¿nie  i  wielkodusznie  pe³niê  odwieczn¹  wolê Jej 
Syna,  dziêki  któremu  prze¿ywamy  g³êbokie  i  krzepi¹ce doœwiadczenia duchowe w Ewangelii 
mi³oœci  i  cierpienia  Jego,  co  jest  orêdziem  odkupienia  i  zbawienia  Jego.   Na   mistycznych
schodach,   które   prowadz¹   na   umi³owan¹  Górê  Karmel  z  pomoc¹  Ró¿y  Duchowej  Maryi
wyniszczam  siê  w  sobie  i  zapominam  o  sobie  samej,  aby  dojœæ  do ofiarnej mi³oœci w Panu 
naszym,   który   w   odwiecznych   zamys³ach  swych  przygotowa³  duszê  m¹  do  tak  trudnego 
powo³ania,   dziêki   któremu   tak  czêsto  ona  wchodzi  w  Nim  w  Bosk¹  rzeczywistoœæ  Jego,
która nape³nia j¹ niewys³owion¹ s³odycz¹.  Jako  wierny  œwiadek  zmartwychwsta³ego Chrystusa
przebywaj¹c  w  misterium  Jego  niestrudzenie  g³oszê  Ewangeliê Jego, tak¿e bez granic jestem 
wierna  Koœcio³owi  Jego,  dla  którego  tak  wiele  owiec  ponios³o  i  ponosi  mêczeñsk¹  œmieræ
z  nienawistnych  serc  i  dusz  faryzeuszy  Jego.  

� W  ka¿dej  sprawowanej   E u c h a r y s t i i,   gdzie  uobecnia  siê  dla  nas  Misterium
paschalne,   trwa   zwi¹zane   z   nim   nieroz³¹czne   misterium   Ducha   Œwiêtego.  Dotykaj¹c 
w   eucharystycznej   Komunii   Oblicza   Chrystusa,  dotykamy  œwiêtej  obecnoœci  Ducha   (ks.
Wac³aw  Œwierzawski).  � Za  ka¿dym  razem,  gdy  odprawiana  jest  Msza  Œwiêta  spe³nia  siê
w  nas  i  przez  nas  w  jednoœci  z  Jezusem  Chrystusem  wielka  tajemnica  naszego zbawienia.
To,  co  obiektywnie  i  ostatecznie  dokona³o  siê  raz  na  zawsze  na Kalwarii, odnawia siê teraz
przez  nas,  gdy¿  Chrystus  jest  mistycznie  obecny  miêdzy nami, jako Kap³an i ¯ertwa Ofiarna. 
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A  moc¹  tego  odnawiania  zostajemy  w³¹czeni  sercem  i  dusz¹,  z  cia³em i umys³em w wielk¹
tajemnicê  Chrystusow¹.  W  ten  sposób  zbawiamy  w³asne  dusze  i  sk³adamy  Ojcu  doskona³y
ho³d  uwielbienia   (Thomas  Merton).   Zawsze   powinniœmy  czynnie  uczestniczyæ  we  Mszy
Œwiêtej,  bo  przecie¿  w  Niej  zostajemy  wszyscy  zjednoczeni  z  Chrystusem,  który  rozdziela
wszystkie   ³aski,   modlitwy   i   kontemplacje   dla  dzieci  Swych  na  trudy  ¿ycia  do  nastêpnej
Komunii  Œwiêtej.

Za   wstawiennictwem   Niepokalanej  w  Panu  naszym  w  ciemnych  nocach  wiary  czy 
te¿   ducha   nie   dajmy  siê  nigdy  zwyciê¿yæ  wszelkim  wielkim  znawcom  bezprawia,  którzy
w  przesz³oœci,  jak  i  obecnie  pragn¹  nie  tylko  wojnami,  przeœladowaniami  czy  te¿  praniem
mózgu,  ale  przede  wszystkim  najprzeró¿niejszymi  zwyrodnieniowymi  prawami i ideologiami
ugasiæ  nasz¹  mi³oœæ  do  Ojczyzny  i  Boskich  Rodziców,  dlatego  te¿  mamy  byæ roztropni jak
wê¿e,   a   nieskazitelni   jak   go³êbie  ( Mt 10, 16 ).   Módlmy  siê,   aby   nigdy  nie  by³o  wojen
i  kultury  œmierci,  jedynie  tylko  kultura  ¿ycia  i  mi³oœci.  

W  ³asce  Niebieskiego  Oblubieñca w œwietle i mocy Jego owocnie wykonujê misjê Jego, 
aby  móc czytelnie przemówiæ do wszystkich niewolników wynaturzonych praw, którzy w swojej 
zawiœci  i  zazdroœci  do  dobra  odwrócili  siê  od  Ÿród³a  wody ¿ywej tj. od Ukochanego myœl¹c, 
¿e  kieruj¹c  siê  pych¹  mog¹  manipulowaæ  i  panowaæ  nad  narodami. W tym zdeprawowanym 
œwiecie   nie   da   siê   przekroczyæ   pewnych   granic,   bo   rz¹dz¹   prawa  “ wielkich ”,  którzy 
w  zakulisowych  negocjacjach decyduj¹ za narody i za nic maj¹ ³amane prawa, przetrzymywanie 
wiêŸniów  politycznych   czy  te¿  cierpienia  ludzkie  na  skutek  g³odu,  braku  pracy  i  choroby, 
dlatego   te¿   ci   sprzymierzeñcy   demonicznego   œwiata  tak  usilnie  przestrzegaj¹  ob³¹kanych 
regu³,  które  zosta³y  ustanowione  przez  nich, bo przecie¿ oni uwa¿aj¹ siê za “sprawiedliwych”, 
i   st¹d   ta  ich  presja  chronienia  chorych  praw  w  tym  marnym  doczesnym  siedlisku  gwa³tu
i  œmierci.  Fa³szywi  bracia  rozkoszuj¹cy  siê  horrorem  zabijania  nienarodzonych niechcianych
dzieci  i  przeœladowaniem  chrzeœcijan,   i   ci   którzy   poœwiêcili  siê  dobrom  materialnym  nie
dopuszczaj¹  do  swoich  zatrutych  serc  i  dusz  jakiejkolwiek  nadprzyrodzonoœci,   dlatego  te¿ 
niepojêtego  Trójjedynego  Boga  pragn¹  wykreœliæ  z  ¿ycia  owiec  Bo¿ych,   a  jak  zdaj¹  sobie
sprawê  z  tego,  ¿e  to  jest  niemo¿liwe  dla  nich, to robi¹ wszystko, aby zamkn¹æ Pana naszego
w  zakrystii  Koœcio³a.   Jezusa   Chrystusa   nigdy  nie  da  wy³¹czyæ  siê  z  dziejów  cz³owieka
w  jakimkolwiek  miejscu  ziemi,  bo  dzieje  ka¿dego  cz³owieka  tocz¹  siê  w  Nim, i te¿ w Nim
staj¹  siê  dziejami  zbawienia  (Papie¿  Franciszek).  

� Chrzeœcijanie  maj¹  Chrystusa  w  Sakramentach  i  we  w³asnym  wnêtrzu: Chrystusa
zmartwychwsta³ego,   Chrystusa - Pana,   Kyriosa,  Boga  z  Boga,  Œwiat³oœæ  ze  Œwiat³oœci,  ale
równie¿  takiego,  jakim  Go  opisuj¹  synoptycy - Ewangeliœci,  i  naœladuj¹  Jego postawy, cnoty
jakby  odbijaj¹  w  sobie  Jego  duchowy  profil  (mówi  siê,   ¿e  Sakramenty   wyciskaj¹  na  nas
charakter  Chrystusa).  To  Duch  sprawia,  ¿e  Chrzeœcijanin  mo¿e  powtórzyæ  za Paw³em: “Ju¿
nie  ja  ¿yjê,  lecz  ¿yje  we  mnie  Chrystus” (Ga 2, 20)   (ks. Wac³aw  Œwierzawski).  

Bardzo  bolejê  nad  czarnymi  duszami,   które   uœmierzaj¹  w  sobie  instynkty  religijne
i   zni¿aj¹  siê  do  poziomu  ludzi  niewierz¹cych,  i  nawet  rezygnuj¹  z  wiary,  i  tylko  dlatego, 



- 12 -

aby  czerpaæ  ziemskie  zyski,  a  poza  tym  wielu z nich uwa¿a siê, ¿e s¹ panami nadnaturalnych
procesów,   które   przecie¿   zale¿ne   s¹   od   Boga  (Thomas  Merton),  i  nawet  ci  bezbo¿nicy 
potrafi¹  fabrykowaæ  prze¿ycia  swe  i  omdlewaj¹ z zachwytu,  a ponadto gwa³c¹ prawa moralne 
i si³¹ narzucaj¹ propagandê sw¹,  aby  wierzyæ  w  bzdury,  w  jakieœ  sekty czy te¿ w inne religie.

Z  woli  Boskiego  Oblubieñca  zag³êbiam  siê  w  ciemnoœciach  Jego,  które dla rozumu
s¹  nieprzeniknione,  i  Ukochany  wci¹ga  duszê  moj¹  w  Boskie  zjednoczenie  Swe,   aby  ona
wyda³a   b³ogos³awiony   owoc  z  Winnicy  Jego  nie  tylko  dla  tyranów  tego  œwiata,  ale  i  dla
ca³ej  ludzkoœci  oraz  wszystkich  nastêpnych  pokoleñ.  Odda³am  siê  ca³kowicie  Zbawicielowi
i  odrzucam  wszelkie  pragnienia  zmys³owe,  które nie zmierzaj¹ wprost do Czci i Chwa³y Jego,
aby  byæ  w  pe³ni  uczennic¹  Jego,  bo  nikt  nie  mo¿e  byæ  uczniem  Jego,   kto  nie  wyrzeknie
siê  wszystkiego,  co  posiada  (£k 14, 33).  

W   moim   tak  trudnym  odwiecznym  powo³aniu  ufam  jedynie  Najœwiêtszemu,  który
pe³ny  cierpliwoœci  i  mi³osierdzia  przeprowadza  mnie  przez  wszystkie  próby i  przeciwnoœci, 
dlatego  te¿  o¿ywiona  Nim  pragnê  duchowymi  tekstami  pisanymi  w  Nim  rozbudziæ  mi³oœæ 
i  nadziejê  w  sercach  ludzi,  aby  mogli  oni  z  radoœci¹  i  pokor¹  oddaæ siê Wszechmocnemu, 
którego  mi³oœæ  przynagla  nas,  abyœmy  zawsze  szli  za  Nim  i  zasiewali  nadziejê  w bliŸnich, 
co  podaje  nam  na  ten  temat  Pismo  Œwiête. 
 

Wszyscy  przebywamy  w  nicoœci  nad  nicoœciami,  w  zmiennoœci  nad  zmiennoœciami, 
w  której  mamy  d¹¿yæ  do  bytu  doskona³ego  tj.  Samego  Boga, tak¿e mamy wszystko odnosiæ
do  Chrystusa  Pana  naszego,  który króluje w niewidzialnej nieskoñczonoœci, w nieœmiertelnych 
œwiat³oœciach  Swych.  Aby  móc  ¿yæ  w  duchowym  œwiecie  Pana  naszego, to nale¿y ¿yæ tylko
wed³ug  praw  Jego,  a  nie  prawami  zadecydowanymi  przez  g³osowanie,   które  nie  podlegaj¹ 
g³osowaniu,  i  gdy  oddamy  siê  w  ca³ej  pe³ni Boskiemu Oblubieñcowi, to bêdziemy ¿yæ w nad 
wyraz  upojnym  œwiecie,  który  ju¿  tutaj  na  ziemi  bêdzie  Przedsionkiem  Nieba,  co  mogê to
powiedzieæ  z  w³asnego  doœwiadczenia  mimo,  ¿e  czasami  jest  on  dotkliwie  zak³ócany przez
najprzeró¿niejsze  przeciwnoœci,  które  przecie¿  hartuj¹  ducha  naszego  w  Ukochanym. 

Dawniej  najwiêksz¹  pokut¹  by³o  dla  mnie  przebywaæ  wœród  ludzi,  którzy  nie tylko 
t³umili  wartoœci  duchowe  w  sobie,   ale  nawet  ich  nie  posiadali,  a  obecnie  ju¿  nie  pracujê, 
i  wcale  nie  jest  mi  l¿ej,  bo  bardzo  czêsto  odbieram  ducha  wszystkich  oprawców,  tyranów
i  agresorów  œwiata,   którzy   przesi¹kniêci   egoizmem  i  pych¹  pragn¹  wszystkich  zniewoliæ, 
abyœmy   tylko   przebywali   w   ba³wochwalczym  œwiecie  tj.  w  kulturze  k³amstwa  i  œmierci, 
w  której  zabija  siê  nienarodzone  niechciane  dzieci  czyli  narusza  siê  godnoœæ ludzkiej istoty 
wypaczaj¹c  przez  to  Obraz  Stwórcy,   który   przecie¿   stworzy³   nas   na  podobieñstwo  Swe, 
jak  to  powiada  nam  Pismo  Œwiête.  Na  mojej  krzy¿owej  drodze  nigdy  nie opuszcza³o mnie
cierpienie,   tak¿e   trochê  pokutujê  w  Ukrzy¿owanym,  aby  z  czystym  sercem  i  w  radosnej 
nadziei,  w  wolnoœci  Ukochanego  zadowoliæ  tylko  Jego  Jedynego,   który   przez  mi³oœników 
materializmu  tak  bardzo  wyrzucany  jest  z  naszych  serc  i  dusz. 

Moja  mi³oœæ  do  Boga  jest  coraz  bardziej  gorêtsza,  i  wszelkie  smutki oraz cierpienia 



- 13 -

znoszê  dla  Niego  (1 P 2, 18-19)  wykonuj¹c  z  wolnej  woli  powierzon¹  mi  misjê, dlatego te¿ 
Córka  Wszechmog¹cego  Boga  Ojca  Maryja, która zosta³a wyniesiona na szczyty Odwiecznych 
Planów  Mi³osierdzia  dla  ca³ej  ludzkoœci  czuwa  nad  córk¹  Sw¹  i  æwiczy  j¹ w  cnotach,  aby 
postêpowa³a  ona  w  sposób  godny  do  wezwanej  misji. 

Nauka   Koœcio³a   podaje   nam,    ¿e    S e r c e    M a r y i,    które   jest   ofiar¹    pokory 
i   mi³oœci,   a   przybite  do  krzy¿a  jest  pociech¹  strapionych,  ucieczk¹  grzeszników,  nadziej¹ 
umieraj¹cych,  tak¿e znajduje siê Ono miêdzy wszystkimi b³ogos³awionymi sercami i nieustannie 
czuwa  nad  dzieæmi  Swymi,  dlatego  te¿  zawierzy³am  Matce  Koœcio³a  Maryi  we wszystkim,
bo  Ona  z  bezgraniczn¹  ufnoœci¹  prowadzi  duszê   moj¹   wprost   w   Ramiona   Syna   Swego 
(Ef 5, 2).  Jestem  narzêdziem  i  pos³añcem  woli  Bo¿ej,  i  Duch  Mi³oœci pe³ny hierarchicznych
darów  wprowadza  duszê  moj¹  w  nadprzyrodzone  tajemnice  Boskiego  Odkupiciela.

W  tym  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  naszego,   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.

Z  mojej  ciernistej  i  mi³osnej  drogi  krzy¿owej  wynika  jasno,  ¿e  nie  tylko  w  nocach
mistycznych  dusza  moja  spotyka  siê   z   namacalnym   istnieniem  Pasterza  Niebieskiego,  ale
równie¿   ka¿dego   dnia   spotykam   siê   z   Dzie³ami  Bo¿ymi,  które   rozpoœcieraj¹  siê  wokó³
nas,   a   poza  tym  znaki  czasu  i  najprzeró¿niejsze  tak  urodzajne  dary  Bo¿e  w  moim  ¿yciu 
s¹  najwiêkszymi  widzialnymi  b³ogos³awieñstwami  na  istnienie niewidzialnego Stwórcê, który
pomaga  zrealizowaæ  mi  odwieczny  kszta³t  mojej  nadprzyrodzonej  misji.  

Na   drodze   b³ogos³awieñstw,   które   tak   bardzo   przesi¹k³y  duszê  m¹  idê  odwa¿nie
za  Panem  naszym  Jezusem  Chrystusem, który przecie¿ zwyciê¿y³ œwiat, i ja jako oddana córka
Jego  równie¿  wszystko  zwyciê¿ê  w  Nim  i  wype³niê  wolê  Jego  wzglêdem  duszy  mej w tej
obecnej  dobie  ludobójczych  i  dzieciobójczych  masakr  i  wszelkich  wynaturzeñ,  co wszystko 
to  uderza  w  Najœwiêtszego,  który  przecie¿  sta³ siê znakiem sprzeciwu,  jak to wszyscy bardzo
dobrze wiedz¹.  W  tym  nad  wyraz  niemi³osiernym  bezprawiu  mêczê  siê  niezmiernie s³ysz¹c 
niejednokrotnie  niemy  krzyk  ofiar  aborcji  i  innych  ofiar,   jak  ofiary  handlu,  maltretowania, 
gwa³tów czy  te¿  zabójstw,  dlatego  te¿,  gdy  wchodzê  w  te  niewyra¿alne  boleœci ofiar, to nie
nie  mogê  spaæ,  bo  wszystko  to  odbiera  mi  mocy  Bo¿ej,  i  póŸniej  potrzebujê  trochê czasu, 
aby  móc  oderwaæ  siê  od  tej  okrutnej  przejœciowoœci,   aby   nastêpnie   móc  wejœæ  na  drogê
wiekuistej  wiecznoœci. 

Odciê³am  siê  od  œwiata,   ale   wszystko   robiê   dla   œwiata  s³u¿¹c  Bogu  i  ca³e  moje 
odwieczne   powo³anie   inspirowane   jest   z   mocy  Trójcy  Œwiêtej  i  Królowej  mêczenników
Maryi,   tak¿e  ta  ca³a  droga,   która   jest   sam¹   mi³oœci¹  i  m¹droœci¹  Bo¿¹  jedynie  poprzez 
¿ycie  w  ³asce  uœwiêcaj¹cej  wiedzie  do  poznania  tajemnic  Bo¿ych,   które   odwiecznie   by³y 
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przeznaczone  na  dusz¹  m¹.   Duch  Œwiêty  odpowiednio  duszê  m¹  ukierunkowa³  i  uzdolni³,
aby   ona   w   ca³ej  pe³ni  urzeczywistni³a  odwieczny  Plan  Bo¿y  i  wszystkie  z³e  moce,  które
wdzieraj¹  siê  na  moj¹  drogê  krzy¿ow¹  s¹  pokonywane i niszczone w obliczu Chrystusowym.

Moje  zawo³anie  Boga  w  Chrystusie  spowodowa³o,  ¿e  poprzez  S³owo  Bo¿e odda³am
siê  niepojêtemu  Bo¿emu  Misterium,  tak¿e  z  woli  Bo¿ej koñczê Uniwersytet Niebieski, gdzie 
poprzez  objawienia  i  ³aski  nadprzyrodzone  przenikam  coraz  mocniej  prawdy Bo¿e zbli¿aj¹c
siê  do  Przedwiecznej  Œwiat³oœci,  do  �ród³a  Wody  ¯ywej,   aby   rozliczyæ  siê  z  misji  swej,
i  aby  dusza  moja  mog³a  przejœæ  na  sta³e  do  wiecznej  Ojczyzny.  Nikt  nie potrafi zrozumieæ 
duszy  mej,  bo  ka¿dy  os¹dza  j¹  omyln¹  miar¹  ludzk¹  i  przewa¿nie  na  podstawie  pozorów, 
które  jedynie  prowadz¹  do  ocen  bardzo  czêsto  k³amliwych, bo ka¿dy ocenia cz³owieka swoj¹ 
miar¹.  Duszê  moj¹  potrafi  zrozumieæ  jedynie  Ojciec Niebieski oraz Matka Koœcio³a i Nadziei 
Maryja,   moi   Rodzice   Nadprzyrodzeni  z  Królestwa  Niebieskiego,   którzy  wszystko  wiedz¹ 
o  niej,  a  poza  tym  Oni  ka¿dego  oceniaj¹  z  wielkim  mi³osierdziem.

Nigdy,  przenigdy  nie  zw¹tpi³am  co  do  celu  swojej  ziemskiej misji, któr¹ mam z woli
Bo¿ej  i  z  absolutn¹ pewnoœci¹ idê drog¹ prawdy, któr¹ Chrystus wskaza³ mi i obecnie wesz³am 
do  pe³nego  ¿ycia  w  Chrystusie,   aby   wydaæ   odwieczny,  nadprzyrodzony  owoc  na  Chwa³ê 
Królestwa  Niebieskiego.  Pragnê  dodaæ,  ¿e  jestem  niezale¿na  w  odkupieñczych  cierpieniach
Chrystusa,  bo  wszelkie  ziemskie  groŸby  i  niebezpieczeñstwa s¹ dla mnie niczym, bo przecie¿
chroniona  jestem  przez  najukochañszych  Rodziców  Niebieskich,   dlatego  te¿  nie  potrzebujê
¿adnej  zniewolonej  godnoœci  ziemskiej,  bo  gardzê  ni¹  ceni¹c  sobie  tylko  to,   co   zwi¹zane
jest  z  Bogiem  i  nie  wyrzeknê  siê  swojej  ukochanej  misji,   któr¹   g³oszê   w   uni¿eniu  jako 
córka  Mistrzów  Niebieskich. 

Wyzuta  z  siebie,  obleczona  w  Jezusa  Chrystusa  nie  potrzebujê obawiaæ siê trudnoœci 
wewnêtrznych,  ani  te¿  zetkniêcia  ze  œwiatem,   z   którym   i   tak  ju¿  siê  zetknê³am  poprzez
moj¹   stronê   internetow¹   annaanielaflak.eu,   jak   i   moje   twitterowe  konto  @AnielaFlak
umieszczaj¹c  te¿  moc  tweetów  na  innych  kontach,   a   poprzednio   umieszcza³am   te¿   moc
komentarzy  na  YouTube,  jak  i  na  wielu  portalach  g³ównie  katolickich. Wszystkie trudnoœci 
œwiatowe  nie  s¹  dla  mnie  ¿adn¹  przeszkod¹,  a  wrêcz  przeciwnie  sprawiaj¹  one, ¿e stajê siê
jeszcze  bardziej  aktywna  i  “ w  mi³oœci  wkorzeniona  i  ugruntowana ” (E f  3, 17), i nie mogê 
nigdy  zatrzymaæ  siê  nawet,  gdybym  by³a  zmêczona,   zreszt¹   nie  mam  prawa  zatrzymywaæ 
drogê  Koœcio³owi,  ale  muszê  wiernie,  pokornie  i  wspania³omyœlnie  iœæ  za  Panem  Jezusem.

Jako   córka   Ojca   Wiekuistej   Œwiat³oœci   nie   szczêdzê   czasu  na  misjê  Jego,  któr¹
odwiecznie  przygotowa³  na  duszê  m¹,  bo  przecie¿  On jedyny uwolni³ mnie od zniewolonego 
œwiata,   dlatego   te¿   w   mi³oœci   i   pokorze   Jego  pragnê  przekazaæ  realnie  istniej¹ce  ¿ycie
duchowe,  które  jest  w  nas  i  wokó³  nas,  aby  zatrzymaæ  mordercze  tempo  zdeprawowanego
œwiata,  które  odbywa  siê  w  œmiertelnej trwodze prawych owiec Bo¿ych. Wszechw³adny moc¹ 
Sw¹   gruntownie   przygotowa³   córkê   Sw¹   Annê   Anielê  na  te  neutralne,  laickie  pañstwa,
które  nieprzerwanie  podejmuj¹  antychrzeœcijañskie  decyzje,   abym   mog³a   uderzyæ   w  Nim
we   wszystkich   zaborców   tego  niemoralnego  œwiata  i  z³o  zwyciê¿yæ  dobrem  na  wiekuist¹ 
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Chwa³ê  Jego.  W  swoim ziemskim pielgrzymowaniu jestem w s³odkiej za¿y³oœci z Ukochanym,
w  którym  pok³adam  ca³¹  nadziejê,  dlatego  te¿  nie  martwiê siê o Dzie³o Jego,  które z wielk¹
mi³oœci¹  prowadzê  z  woli  Jego,  bo  przecie¿  On  ma pieczê nad wszystkim, tak¿e nie zwa¿am
na  przemijaj¹ce  cierpienia  i  pora¿ki, i walczyæ bêdê a¿ do ostatniego tchu,  aby wype³niæ swoje
odwieczne  powo³anie,  w  którym  jedynie  mogê  siê  spe³niæ.

P r a w d ê,   któr¹  cz³owiek  potrzebuje  jest  Sam  Bóg  i  kocham  Go  ponad  wszystko
i   staram   siê   postêpowaæ   zgodnie   z   zamiarami   Odwiecznej   Mi³oœci   Jego,   dlatego   te¿
nieprzerwanie  szukam  Go,  który  przecie¿  znajduje  siê  w g³êbi naszego jestestwa, i odnajdujê 
Go  poprzez  szanowanie  drugiego  cz³owieka  i  poprzez  przestrzeganie  przykazañ  Jego.   Bez 
specjalnej   ³aski   Bo¿ej  nigdy  nie  pokona³abym  siebie,  nie  zapar³abym  siê  siebie  i  równie¿ 
nie  mog³abym  poufnie  obcowaæ  z  Bogiem,  ani  te¿  iœæ  krwawymi,  Chrystusowymi  œladami 
do  Trójjedynego  Boga.  W  ziemskim  pielgrzymowaniu  mym  czerpiê  si³ê  i  radoœæ z naszego 
ukochanego Stwórcy, który jest fundamentem ca³ej ludzkoœci,  i   tylko   na   p r a w d z i e   Jego 
mo¿na  budowaæ  œwiat,  bo  nieskazitelna  prawda  jest  tylko  w  Nim.

Zosta³am   powo³ana   do   umi³owania   rzeczy   niewidzialnych,    które    maj¹   zwi¹zek
ze  œwiatem  widzialnym,   dlatego   te¿   blask   œwiat³oœci  Bo¿ej  oœwieca  mi  drogê,  i  poprzez
Eucharystiê   zwan¹   anamnez¹,   pami¹tk¹   ofiary   wielkopostnej  jednoczê  siê  z  Chrystusem,
a   w   Chrystusie  z  Trójc¹  Œwiêt¹  (ks. Wac³aw  Œwierzawski).  Z  dala  od  œwiata,  w  wielkiej 
samotni  pracujê  dla  œwiata  i  walczê  nieustannie ze sob¹ i z szatanem,  abym w czystoœci serca
mog³a  ogl¹daæ  Boga  we  w³asnym  wnêtrzu  (Mt 5, 8),  dlatego  te¿  opuszczam  wszystko,  aby
dzieliæ  ¿ycie  z  Chrystusem,  i  aby  mieæ  udzia³  w  ¿yciu  Jego  (J 13, 8),   i  tak  jak  Zbawiciel
spêdza³  ca³e  noce  na  rozmowach  z  Bogiem,  tak  i  córka  Jego  musi  nieustannie  rozmawiaæ 
z  Nim,  ale  podczas  dnia,  aby  jak  najgodniej  przekazaæ  odwieczne  pos³anie  dla  wszystkich
narodów  œwiata.  

W   najciemniejszej  nocy  ducha  idê  pokornie  w  towarzystwie  Rodziców  Niebieskich 
po wytyczonych Ich drogach,  tak¿e  jako  Ich  duchowa  córka  w  mi³osnej wolnoœci wype³niam
Ich  misjê,   która  jest  niesamowit¹  odtrutk¹  na  te  ideologiczne  ewangelie,  które  przepojone
s¹   niesamowitym   k³amstwem,  najprzeró¿niejszymi  zwyrodnieniami  i  œmierci¹,  tak¿e  wielu
z  nas  ¿yje  w  niepewnoœci  i  przemocy. 

Ka¿da dusza musi wiedzieæ o marnoœci cz³owieczego losu,  tak¿e musi ona iœæ w wielkim 
uni¿eniu  za  Chrystusem  wyrzekaj¹c  siê wszystkiego, co przeszkadza wejœæ do Królestwa Jego, 
bo  przecie¿  wszystko  co  istnieje,  istnieje  moc¹  istnienia  Boga,  i po œmierci dusza spoczywa
w  Panu,  tak¿e dusza moja ca³kowicie nastawiona jest na s³u¿bê Samemu Bogu, aby prawdziwie 
umieraæ  w  Nim.   

Ograniczony  kontakt  ze  zniewolonym  œwiatem  zawsze  u³atwia  obcowanie  z  Boskim
Odkupicielem,  i  gdy  oddamy  siê  Mu  w  ca³ej  pe³ni,   to   wówczas   doznamy  wewnêtrznego 
spokoju  i  szczêœcia,  tak¿e  z  apostolsk¹  gorliwoœci¹  mo¿emy  pod¹¿aæ drog¹ doskona³oœci do
wiekuistej  Ojczyzny  Umi³owanego,  co  potwierdzaj¹ to wszyscy Mistycy i to najwy¿szej klasy, 
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i  co  sama  to  mogê  powiedzieæ  z  w³asnego  doœwiadczenia.   Czasami   ten   duchowy  spokój
jest  zak³ócany  przez  œwiat  czy  te¿  przez  szatana, ale to jedynie wzmacnia nas i coraz bardziej
przeobra¿a  w  Umi³owanego,  który  jest  zmartwychwstaniem  i  ¿yciem  (J 11, 25).   

£aska  Bo¿a  dotar³a  do  duszy  mej  dziêki  wielkiemu  mi³osierdziu  i  nikt  nie  oderwie 
mnie od pos³annictwa mego,  bo jest niemo¿liwoœci¹ oddzieliæ mnie od Krzy¿a Chrystusowego, 
w  którego  wros³am,  tak¿e  jedynie  œmieræ  mo¿e  oderwaæ  mnie od  niego,  ale Jezus Chrystus
czuwa  nad  wszystkim,   i   mimo   przeró¿nym   przeciwnoœciom  z  woli  Boga  i  tak  wszystko
bêdzie  doprowadzone  do  szczêœliwego  koñca,  a  dusza  ma  przejdzie  na  wiecznoœæ w czasie
wyznaczonym  przez  Boga. 

� “Ojciec  ca³y  s¹d  przekaza³  Synowi” (J 5, 22).  ¯eby  otworzyæ  drzwi  serca  takiemu
Bogu,  trzeba  zobaczyæ  Krzy¿  Jezusa.  Oto  Mi³oœæ  Boga  wydana  na  gniew  Boga.  Wydana,
aby  po  zmartwychwstaniu  zacz¹æ  budowaæ Koœció³ przez Eucharystiê, której uczestnicy musz¹
zostawiæ  grzech,  przedmiot  nienawiœci,  poza  o³tarzem,  a  wzi¹æ  mi³oœæ  do serca, do umys³u,
w siebie - i wype³niæ wolê Boga.  Wierni  Jego  mi³oœci,  rozpoznawszy  w  Nim  dar  zupe³ny  a¿
do  œmierci  ukrzy¿owania,  chcemy  Mu  teraz  odp³aciæ  swoim oddaniem wszystkiego. Baranek
Bo¿y,   który   zg³adzi³   grzech   œwiata,   staje   siê   naszym   ¿yciem.   Niewinny   zosta³  zabity
za  grzeszników,  mi³oœæ  Boga  dosz³a  do  szaleñstwa.  Ale  dziêki  niej ziarno owocuje w nas  
(ks. Wac³aw  Œwierzawski).

W  Krzy¿u  znajduje  siê  zbawcza,  nadprzyrodzona moc, gdzie poprzez mi³oœæ jesteœmy
zbawieni,  i  Krzy¿  uobecnia  Ofiarê Krzy¿ow¹, w której mieœci siê ogrom Chrystusowej mi³oœci
zarówno  ludzkiej,   jak  i  Bo¿ej.   Mi³oœæ   krzy¿owa   zbawia,   ocala,   wyswobadza  z  ka¿dego
niebezpieczeñstwa,  i  dziêki  niej  za  spraw¹  Boskiego  Mistrza mo¿liwe sta³o siê dla duszy mej
nie   tylko   poznanie   odwiecznej,   nadprzyrodzonej   tajemnicy   Trójk¹ta   Bermudzkiego,   ale
odrobinê  wiêcej  tajemnic  duchowych,  które  mo¿liwe  s¹ do poznania jedynie dla samych dusz
bez  jej  œmiertelnego  cia³a,  tak¿e  w  pe³ni  czasów  wyznaczonej  przez  Boskiego  Odkupiciela
wszystko  bêdzie  przekazane  dla  ca³ej  grzesznej  ludzkoœci  po œmierci mej po d³ugim procesie
badawczym   w   K o n g r e g a c j i   N a u k i   W i a r y. 

K  W  ciemnej,  mi³osnej  nocy  ducha,  która  okryta  jest  niewidzialn¹  mg³¹  niewiedzy
Pana   naszego   dusza  moja  w  rozkosznej  m¹droœci  Niepojêtego  w  jednoœci  z  Nim  Samym 
nie    mo¿e   wprost   nasyciæ   siê   pojmowaniem   najwy¿szych   i   najznakomitszych   tajemnic
wielowymiarowego  œwiata   Jego.   Z   woli   S³owa  Wcielonego  dusza  moja  wesz³a  w  ponad 
wszelkie  poznanie  tym  bardziej,  ¿e  we  œnie  ona  tak  czêsto  opuszcza  w  Umi³owanym sferê 
pozarozumow¹,   pozaprzestrzenn¹   i   w   chwilowym,   ale   ca³kowitym  zjednoczeniu  w  Nim
cieszy  siê  chocia¿  niewielk¹  namiastk¹  wiekuistej  radoœci  tego  niepojêtego  raju  Jego.

Jestem  uczestniczk¹  zmartwychwstania  Zbawiciela  i  przez  Chrzest  zanurzona  jestem
w   Jego   Œmierci  ( Rz 6, 4 ),    i    przez    Jego    krzy¿ow¹   œmieræ   jestem   odkupiona,   tak¿e 
wszystkie  moje  w³adze  i  si³y  natury  duchowej,   jak  i  cielesnej  pod¹¿aj¹  z  wielk¹  mi³oœci¹
za    niezast¹pionymi   Mistrzami   Niebieskimi,   aby   w   Nich   widzieæ   tajemnice   Królestwa 



- 17 -

Niebieskiego.  Rodzice  Niebiescy  odrywaj¹  mnie  od  rzeczy  tego  œwiata  i oczyszczaj¹ z tego, 
co  dotyczy  ducha  i  odpêdzaj¹  wszelkie  pokusy  oraz  broni¹  od  side³  szatañskich, aby dusza 
moja  mog³a  podnieœæ  siê  do  nadprzyrodzonego  aktu.

Ojciec Niebieski wywy¿szy³ moj¹ naturê i podnosi duszê moj¹ ponad wszystkie doczesne
i  nadprzyrodzone  rzeczy,  i  z  woli  te¿  Jego  wykonujê  pracê  apostolsk¹  id¹c za Nim Samym
i  przekazuj¹c  wszystko  to,  co  nakazuje  mi  Duch  Œwiêty.  Jako córka S³owa Przedwiecznego 
zosta³am  powo³ana  do  udzia³u  w  synostwie  i  poprzez  œwiêtoœæ  stajê siê  podobna do Niego.

�  “Jeœli  razem  z  Chrystusem  powstaliœcie  z  martwych  -  powiada  wiernym  Aposto³
- szukajcie  tego  co  w  górze,  gdzie  przebywa  Chrystus,  zasiadaj¹c  po  prawicy  Boga. ¯yjcie
tym  co  w  górze,  a  nie  tym,  co  na   ziemi” (Kol 3, 1). Zacz¹³eœ ¿yæ tym co w górze, a nie tym
co  na  ziemi  -  czy¿  nie  sta³eœ  siê  Niebem ?   Nosisz   cia³o,   a   w   sercu  jesteœ  ju¿  Niebem.
Nasze  przebywanie  jest  bowiem  w  Niebie (Flp 3, 20)   (Œwiêty  Augustyn).  

Najlepiej  czujê  siê  jak  obcujê  jedynie  ze  Stwórc¹,   od   którego  p³ynie  niewymowny
spokój,  i  dziêki  któremu  jestem  w  czêstej  ³¹cznoœci z nadprzyrodzonym œwiatem Jego, gdzie 
On  przemawia  do  mnie  g³osem  ³aski  Swej  i  troszczy  siê  o  wyrobienie  duszy  mej, aby ona
w  nadzwyczajnym  skupieniu d¹¿y³a do nieprzemijaj¹cego wiecznego szczêœcia, tak¿e w s³u¿bie 
Jego  odczuwam  bliskoœæ  Jego  i  poprzez  prawa  fizyczne  przyrodzonego  œwiata  z  woli Jego 
wchodzê  w  prawa  duchowe,  gdzie  wszystko  jest  logiczne  i  jak  najlepiej  urz¹dzone.

Ojciec  Niebieski  przebywa  w  twierdzy  duszy mej i wszelkie poruszenia Jego odbieram
aktem  woli,  rozumu,  pamiêci,  czy  te¿  przez zmys³y, po¿¹danie, poznanie, smak i upodobanie,
tak¿e  dziêki  m¹droœci  i  mi³oœci  Pana  naszego,   On  wspó³dzia³a  z  dusz¹  m¹  dla  jej  dobra,
aby  wype³ni³a  ona  odwieczne  zadanie (Rz 8, 28),  dlatego  wiem,  ¿e  z  g³owy mej ¿aden w³os 
mi  nie  zginie (£k 21, 17-18).  ¯adna  dusza  nie  pojmie  ³ask i mi³oœci,  jakie Bóg udziela duszy
mej  i  wiem,  ¿e  niegodna  jestem  takich  ³ask,  i pomimo nêdznej duszy mej Rodzice Niebiescy 
troszcz¹  siê  o  mnie  i  czuwaj¹  nade  mn¹,  dlatego  te¿  odda³am  siê  Im  z  ca³¹  mi³oœci¹, aby
dzia³ali  we  mnie  zgodnie  z  odwiecznym  Ich  Planem.

Jestem   instrumentem  w  Rêkach  Rodziców  Niebieskich,   którzy  na  najprzeró¿niejsze 
sposoby  doœwiadczaj¹  córkê  Sw¹  przygotowuj¹c  j¹  ju¿  do ostatniej fazy Odwiecznego Planu 
Swego,   tak¿e   wed³ug   wskazañ   Œwiêtego   Jana   od   Krzy¿a   nieprzerwanie  idê  na  Górê 
Karmel  za  Królow¹  Ró¿añca  Œwiêtego i Matk¹ Pokoju Maryj¹,  która tak bardzo doœwiadczy³a 
Krzy¿a,  owego  wstrz¹saj¹cego  spotkania  transcendentalnej  Bo¿ej  sprawiedliwoœci z mi³oœci¹ 
(Ps 85, 11).  Na  mojej  drodze  duchowej  biorê  w  ca³ej pe³ni do duszy swej wskazówki mojego 
umi³owanego  Przewodnika  duchowego Œwiêtego Jana od Krzy¿a, i odrywam siê oraz ogo³acam 
ze   wszystkich   form   i  poznañ   odnoœnie   nadprzyrodzonych   rzeczy,  aby  móc  radowaæ  siê 
czystoœci¹  sumienia  i  ducha,  tak¿e  patrzê  na  Boga  przez  wiarê,  nadziejê  i  mi³oœæ.  

Stwórca  obdarowuje  dusz¹  m¹  wed³ug  upodobania  Swego,   abym   nie   tylko   mog³a 
przetrwaæ  ciemn¹  noc  wiary,  ale przede wszystkim,  abym  te niepojêtoœci nad niepojêtoœciami 
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mog³a  przekazaæ  potomnym,  dlatego  z  tak  wielk¹  mi³oœci¹  Jego  kontemplujê  Boskie dzie³a 
i  prawdy  Jego.  Powoli  dochodzê   do   doskona³ej  mi³oœci  Najœwiêtszego,  ale  przecie¿  “ nie 
mo¿na  dojœæ  do  doskona³ej  mi³oœci  Boga  bez  doskona³ego  widzenia  Boga ” (Œwiêty  Jan od 
Krzy¿a).  Z  wielk¹  nadziej¹  wspó³dzia³am  z  Rodzicami  Niebieskimi,   którzy  nape³niaj¹  mój
umys³  ³ask¹  i  natchnieniem,  abym  wype³ni³a  odwieczne  zadanie  i  wiem,   ¿e  w  ca³ej  pe³ni
wype³niê  go  i  nie  zginê,   zanim   nie   przeka¿ê  œwiatu  Bo¿ego  Dzie³a,  bo  dla  Stwórcy  nie 
ma  nic  niemo¿liwego  (Mt 17, 20),   a   poza   tym  dziêki  Niemu  dusza  moja  ma  zapewnione 
¿ycie  wieczne  (J 3, 16).  

Jestem  odciêta  od  œwiata,  przebywaj¹c  jednoczeœnie w  tym  œwiecie,  i  dlatego jestem 
bardzo,  ale  to  bardzo  szczêœliwa,   bo  wszystko  co  otrzymujê  od  nieskoñczenie  najlepszego
Ojca  Niebieskiego  jest  najukochañsze  i  najwspanialsze,  bo  oparte  na  Nim,  i  ja  jako  córka
Jego  przebywam  w  s³u¿bie  mi³oœci  Jego,  i poprzez mi³oœæ Jego zbli¿am siê do nieskoñczonej 
mi³oœci  Jego.  Odkupiciel  prowadzi  duszê  m¹  w  Sobie  przeistaczaj¹c j¹ na wzór Swój,  tak¿e 
z  woli  Jego  dorastam  do  opuszczenia  œwiata  i  przekazania  odwiecznego  powo³ania  swego, 
i   nie   trac¹c   czasu  poci¹gniêta  nadprzyrodzon¹  moc¹  z  ³ask¹  Jego  kontynuujê  apostolskie 
dzia³anie  id¹c  ku  œwiat³oœci  wiecznej.

Ca³kowicie   nale¿ê   do  Trójcy  Œwiêtej  i  Bogurodzicy  Maryi  wznosz¹c  siê  ponad  to
wszystko  co  zmienne,   i  dziêki  Ich  ³asce  z  przeogromn¹  wiar¹  wg³êbiam  siê  w  odwieczne
tajemnice;   i   nieprzerwanie  zwrócona  jestem  na  œwiat  wieczny,  niewidzialny  dla  zwyk³ych
œmiertelników,  tak¿e  ¿al  mi  ka¿dej  straconej  chwili,  która  nie  jest  zwi¹zana  z  Bogiem.

Nieskoñczonej dobroci Bo¿ej nie da zmierzyæ siê ani wyraziæ s³owami, i nikt nie zabierze
mi  mojego  pos³annictwa,  ani  nie  zamieni  na  inne,  które  wykonujê z ca³ym oddaniem,  bo to
wszystko  pochodzi  od  Boga,  tak¿e  prowadzone  jest  przez  Niego  Samego  i  zmierza  te¿ do
Niego,  dlatego te¿ z ca³¹ dog³êbnoœci¹ zd¹¿am do bezczasowego, niewidzialnego œwiata i z woli
Bo¿ej  z  ca³¹  odpowiedzialnoœci¹  jak  najradykalniej  wykonujê  nadprzyrodzone  zadanie  swe.
 

Pan nasz,  który jest œwiat³oœci¹, i w którym nie ma ¿adnej ciemnoœci (1 J 1, 5) czuwa nad 
wszystkimi  dzieæmi  Swymi,  które  nie  tylko  s¹  wierne  Jemu,  ale  równie¿  i  nad  tymi, które
tak  bardzo  b³¹dz¹,   tak¿e  On  nie  pozwoli,   aby  ciemnoœci  dotknê³y  œlepot¹  nasze  oczy,  co
pozwoli³oby  ¿yæ  i  dzia³aæ  jedynie  w  ciemnoœciach  ( 1 J 2,  11 ).   Nie   bójmy  siê  na  zawsze
odci¹æ  od  diabelskich  mroków  ciemnoœci,   do  których  nie  dochodzi  mi³osierne  i  pokojowe
œwiat³o  Pana  naszego,  dziêki  któremu  ju¿  tu  za  ¿ycia  mo¿emy  kosztowaæ  wiecznej mi³oœci
i  prawdziwej  radoœci,  co  mogê  to  powiedzieæ  z  w³asnego  doœwiadczenia.  

Moja  krzy¿owa  droga  nie  mo¿e byæ bezowocna, bo poprzez œmieræ Jezusa Chrystusa,
które   dokona³o   siê   w   skrajnej   niemocy,   dokona³o   siê   równie¿  zwyciêstwo  Ojca,  tak¿e
z  niepojêt¹  mi³oœci¹  zd¹¿am  do  ¿ycia  wiecznego,  aby  móc  w ca³ej pe³ni wype³niæ Plan Ojca
Przedwiecznego  przed  ca³kowitym  opuszczeniem  przejœciowej  pielgrzymki,  kiedy  dusza  ma 
przejdzie   ju¿   na   ca³¹   wiecznoœæ   do   Domu  Ojca,  oczywiœcie  je¿eli  zas³u¿y  sobie  na  to. 
� Mêka  i  œmieræ  Boga - Cz³owieka  staje  siê   przez  uczestnictwo  w  liturgii  Ÿród³em  ¿ycia 
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wiecznego.   W   czasie   sprawowania   Eucharystii,   kiedy   z  wiar¹  przyjmujemy  Jego  Cia³o,
przyjmujemy  dar  Jego  œwiêtoœci, aby staæ siê  “œwiêtymi w Chrystusie” (1 Kor 1, 2;  Flp 1, 1)  
(ks. Wac³aw  Œwierzawski).

Trójca  Œwiêta  doskonale  dzia³a  w  duszy  mej,  i  poprzez  œrodki naturalne, a nastêpnie
nadprzyrodzone  wch³aniaj¹  córkê  Sw¹  do  Chwa³y  Swej,   dlatego  te¿  pod  sta³ym,  œwiat³ym 
przewodnictwem    Przenajœwiêtszej    Dziewicy   M a r y i   idê   drog¹   modlitwy   wewnêtrznej
i  wnikam  coraz  g³êbiej w tajemnice Bo¿e, i z woli Bo¿ej transcendentalnie ³¹czê siê ze Stwórc¹
i  przekazujê  ludzkoœci  jak  najjaœniej  poprzez  pojêcia  nadprzyrodzon¹  pewnoœæ (certitude), 
chocia¿   to   przekracza   pojêcia   ziemskie.   G³oszê  m¹droœæ  ukryt¹  i  Duch  Œwiêty  ods³ania 
mi   skarby   M¹droœci   Bo¿ej,   tak¿e   w  samotnej  kontemplacji  w  Duchu  Karmelu  ³¹czê  siê 
z   umi³owanym   Zbawicielem,   który   poci¹ga   duszê  moj¹  do  nieskoñczonej  rzeczywistoœci 
Królestwa   Niebieskiego.    Poprzez   prowadzenie   duchowego   Dzie³a   Mistrza   Niebieskiego
nieustannie  znajdujê  siê  w  œwietle i mi³oœci Ukochanego, dlatego te¿ dusza ma niejednokrotnie
jest   œciœle   zjednoczona   z   Nim,   w   zwi¹zku   z   czym  nie  znajduje  ona  ju¿   zadowolenia 
w   niczym,   tylko   w   Panu   naszym,   któremu   odda³a   siê   bez   reszty,  bo  przecie¿  dziêki 
tylko  Niemu  ¿yje  radoœci¹  i  mi³oœci¹  Jego.  

Pod  wp³ywem  Ducha  Œwiêtego  z  duchowych  ksi¹¿ek  mych skopiujê jedn¹ ³askê cyt.:
� 15 paŸdziernika 2015 r.  w  dniu  œwiêta  Œwiêtej Teresy od Jezusa po pó³nocy w mistycznym 
œnie,   który   odbiera³am  jako  realn¹  doczesnoœæ  naszej  ziemskiej  pielgrzymki  znalaz³am  siê 
w  olœniewaj¹cym  ob³oku  Bo¿ym  wœród wielu papie¿y nie tylko obecnego Benedykta XVI - go,
emeryta  i  Ojca  Œwiêtego  Franciszka,  ale  równie¿  wœród  papie¿y, których dusze przekroczy³y
ju¿  dawno  próg  wiecznej  œmiertelnoœci  i  s¹  w  Panu  naszym  zbawione,  i  najbardziej z nich
wszystkich   wyró¿nia³a   siê   dusza   Œwiêtego   Jana   Paw³a   II - go,  od  której  bi³  nad  wyraz
olœniewaj¹cy  blask. W tej przeb³ogiej ³asce dobrze wiedzia³am, ¿e te zbawione dusze na moment
zmaterializowa³y  siê,  aby  razem  przebywaæ z obecnym naszym Papie¿em, jak i poprzednikiem
jego,  tak¿e  wszyscy  byli  niezmiernie  radoœni,   ¿e   tak   dzielnie   prowadzê  duchowe  Dzie³o
Niebios  na  chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego  przepowiadaj¹c  mi,   ¿e   i   tak  godnie  wszystko
wype³niê   zgodnie   z   odwiecznym   planem   Ojca   Przedwiecznego  i  to  co  do  ka¿dej  litery
S³owa  Jego.  Wszyscy  nie  mogli  nadziwiæ siê,  ¿e za³o¿y³am stronê internetow¹, poprzez któr¹
mo¿na   zaczerpn¹æ   odrobinê   zbawczej   nauki   Boskiego   Odkupiciela,    i   nawet   wyjednaæ
nawrócenie  faryzeuszom  Pana  naszego.  Skoro  duchowe  Dzie³o Niebios zosta³o zes³ane przez
Opatrznoœæ  Bo¿¹,   aby  ratowaæ  tê  wspó³czesn¹  Sodomê  i  Gomorê,  to  przecie¿  zdajê  sobie
sprawê  z  tego,   ¿e  ono  jest  dobrym  Anio³em  dla  ca³ej  zniewolonej  ludzkoœci  i  wszystkich
nastêpnych  pokoleñ.  

Dzie³o  Wszechmocnego,  które  prowadzê  w  Nim  jest  w  Rêkach  Jego,  a skoro Boski
Oblubieniec   bogaty   jest   w   nieskoñczone  mi³osierdzie  Swe,   to  wsparta  ³askami  i  darami 
Œwiêtego   Ducha   Jego   w   zwierciadle  œwiat³a  Jego  wype³niê  odwieczn¹  wolê  Jego  co  do 
ka¿dej  litery  S³owa  Jego,   jak   to   wielokrotnie   wczeœniej   mia³am   przepowiedziane   przez
Ukochanego.  Zatopiona  w  Oceanie  Bo¿ego  Mi³osierdzia  znalaz³am  tutaj  szczêœcie  i  pokój, 
tak¿e  ogieñ  najprzeró¿niejszych  przeciwnoœci, upokorzeñ i cierpieñ jedynie tylko hartuje ducha 
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mego  na  tej  królewskiej  drodze  krzy¿a,  która  prowadzi  duszê m¹ do wiekuistego zbawienia.
Skoro  z  woli  S³owa  Wcielonego  otrzyma³am  ogrom  ³ask,   to   przecie¿   nie  mogê  zamykaæ 
siê  z  nimi,  to  tak  jakbym  chcia³a  zakopaæ  je  dla  siebie,  tak  jak w przypowieœci z talentami 
(Mt 25, 14-30),   dlatego   te¿   gdybym   nie   g³osi³a   nadprzyrodzonej  misji  mej  danej  mi  od
Stwórcy,  to  Umi³owany  ju¿  dawno  zabra³by  mi  wszystkie  ³aski,  tak¿e  spotka³by  mnie  taki 
sam  los  jak  zamkniêtego  s³ugi  zarz¹dcy,  który  zosta³  wyrzucony na zewn¹trz do najgorszych 
ciemnoœci,  bo  przecie¿ nie pomno¿y³ jednego talentu swego, który otrzyma³. Pracujê w winnicy 
Najœwiêtszego  dla  pomno¿enia  Chwa³y  Jego, tak¿e otwarta w Panu naszym wykorzystujê dary
Jego,   aby  pobudziæ  jak  najwiêcej  grzesznych  owiec  Jego  na  drogê  wiary,  mi³oœci,  nadziei 
i   sprawiedliwoœci,   na   której   nie  istnieje  ani  nienawiœæ,  pó³prawdy  czy  te¿  k³amstwa,  ani 
te¿  strach,  zgorszenie  i  œmieræ. 

Jako   wewnêtrzna   pustelniczka   umi³owanego   Niebieskiego   Karmelu  jestem  siewc¹ 
Ewangelii  Chrystusowej  i  wiem  w  Panu  naszym,   ¿e  poprzez  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê,
która  jest  szokiem  dla  ca³ego  zdeprawowanego  œwiata  wypowiadam  jawn¹ walkê wszystkim
deprawatorom   tej   przemijaj¹cej   doczesnoœci   i   antychrzeœcijañskim  mediom,  które  milcz¹
na  pogromy  chrzeœcijan,  aby  w  progu  nadziei  mog³a zajaœnieæ Chwa³a Wiekuistej Œwiat³oœci
Najœwiêtszego.   Bior¹c   pod   uwagê   jedynie   tytu³y   moich  wszystkich  mistycznych  ksi¹¿ek
i  publikacji,  które  skierowane  s¹  do  ca³ego  zdemoralizowanego  œwiata,  to przecie¿ ju¿ tutaj 
jest  wstêpny  szok  dla  wszystkich  tyranów  bezprawia.

K Jeszcze  raz  powtórzê o czym ju¿ wczeœniej pisa³am, ¿e niezwyk³oœæ nadprzyrodzonej 
misji  mej  polega  przede  wszystkim  na  tym,   ¿e   dusza  ma  podczas  snu  na  czas  okreœlony 
bardzo  czêsto przekracza próg œmiertelnoœci, i wchodzi ona w Bogu w tajemnice nieograniczone 
i   nieskoñczone,    które   mog¹   ogl¹daæ  jedynie   dusze   w   wiekuistych   zaœwiatach,   i   póki 
jeszcze  dusza  moja  nie  spocznie  w  Panu  naszym   na   wieczystych   wczasach  w  wiekuistej 
wiecznoœci,  to  tê  wyj¹tkow¹  misjê  muszê  przekazaæ,   aby   grzeszników   obudziæ   do   ¿ycia 
duchowego.   Boski   Mistrz   odwiecznie   wybra³   duszê   m¹   do   tak  wielkich  spraw  Swych 
mimo,  ¿e  duszy  mej  daleko  do  œwiêtoœci,  tak¿e  do  koñca  ¿ycia  swego nie spocznê w Bogu
dopóki  nie  nie  dostanê  rzetelnej  odpowiedzi  od  Samego  Papie¿a  Franciszka,   ¿e   nareszcie
Dzie³o  Bo¿e  jest  wnikliwie  badane  czyli  by³oby to wstêpem do otwarcia procesu badawczego 
Dzie³a  Bo¿ego  w  Kongregacji  Nauki  Wiary, który w ca³ej pe³ni ruszy dopiero po œmierci mej.
Tak  na  marginesie  dodam,   ¿e   na   mojej   drodze   krzy¿owej   mam   ogrom   znaków   czasu
potwierdzaj¹cych  moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê,  która  liczy  ju¿  przesz³o  9 000  stron,   i   ona
ma  43 tematyczne foldery  i  parê  setek  podfolderów,  i  skoro  dusza  moja  jest  tym  numerem
44 ({ zaznaczam, ¿e wpad³am na to sama na podstawie znaków czasu),  to powinien byæ jeszcze
jeden tematyczny folder,  ale  na  moje  rozeznanie  nie  bêdzie go wcale, bo nawet jak umieszczê
jeszcze  publikacje  czy  krótkie  artyku³y  to  do³¹czê  do  folderu  nr. 43,   a   gdy   jakieœ  wa¿ne
dokumenty  to  do  folderu  nr. 31  zawieraj¹cy  dokumenty,  które  uzupe³niaj¹  moje  odwieczne
powo³anie.  Stojê  na  progu  œmierci  i  w  ka¿dej  chwili  mogê  umrzeæ,  i  do obecnego Papie¿a
Franciszka napisa³am po raz ostatni 13.06.2019 r., i gdyby on abdykowa³,  to moim obowi¹zkiem
jest  poinformowanie  nowego Papie¿a o misji mej i wówczas by³oby 44 tematycznych folderów,
ale  zostawiam  to  wszystko  Bogu.  Szczêœæ  Bo¿e ! Anna  Aniela  Flak 
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