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Oœwiadczenie nr. 2 do ca³ego @EpiskopatNews i @Pontifex_pl

23.03.2020 r.  w oœwiadczeniu skierowanym do ca³ego @EpiskopatNews i @Pontifex_pl,
które znajduje siê na internetowej stronie mej / annaanielaflak.eu / w punkcie nr. 148  napisa³am,
¿e  bêdê  umieszcza³a  na  moim  twitterowym  koncie  komentarze  zwi¹zane  z  nadprzyrodzon¹
misj¹  m¹  do  9.10.2020 r.,  a  poniewa¿  dopiero  teraz po 15-tu latach tuszowania i blokowania
duchowego  Dzie³a  Bo¿ego   poprzez  m i l c z e n i e  zainteresowa³o  siê  nim  duchowieñstwo, 
dlatego  te¿  dla  dobra  ca³ego  mojego  odwiecznego powo³ania termin ten ulegnie przed³u¿eniu
a¿ do 30.03.2022 r. czyli do moich urodzin, a urodzi³am siê 30.03.1953 r., kiedy to 30.03.1919 r.
Stolica  Apostolska  uzna³a  woln¹  Rzeczpospolit¹  Polsk¹,   nawi¹zuj¹c   potem  dyplomatyczne
relacje,   o   czym   przypomnia³   nam  Papie¿  Franciszek  na  jednej  z  ogólnych  audiencji, gdy 
zwraca³  siê  do  pielgrzymów,  i  kiedy  to  30.03.2005 r.  Œwiêty  Jan  Pawe³  II-gi  po raz ostatni
pojawi³  siê  w  oknie  swojego  apartamentu  i  pob³ogos³awi³  rzeszê  pielgrzymów.
  

W  mojej  nadprzyrodzonej  misji  duchowni,  do  których  wysy³a³am  duchowe przesy³ki
zlekcewa¿yli  podstawowe  prawa  ludzkie,  jak i Bo¿e bêd¹c pewnymi,  ¿e ich nieprawid³owoœci
w  pe³nieniu  ich  powinnoœci  nigdy  nie  wyjd¹  na  œwiat³o  dzienne tym bardziej, ¿e dzia³alnoœæ
hierarchów  nigdy  nie  by³a  kontrolowana,  dlatego  te¿  trzymaj¹c  siê razem latami lekcewa¿yli
Dzie³o   Bo¿e   zak³adaj¹c   na   nie   kaganiec   prawdy,   który   w   obecnej   dobie   czasu   pêk³
i  wszystko  wychodzi  poprzez  Twitter,  poprzez  który  ludzie  wchodz¹  w  internetow¹  stronê
m¹  i  w  koñcu  wiedz¹  na  czym  polega  ta  moja  duchowa  misja.

Pocz¹wszy  od  31  maja  2005  roku  wys³a³am  do  duchowieñstwa  ogrom  duchowych
listów  na   czele  z  ks.  abp.  Stanis³awem  Budzikiem,  któremu  bezpoœrednio  podlegam, a oni
w   swojej   bezdusznoœci   zachowali   siê   jak   najgorsi  poganie  nie  reaguj¹c  na  nie,  tak  jak
latami  nie  reagowali  na  przestêpstwa  zwi¹zane  z  pedofili¹ i innymi niewygodnymi sprawami 
traktuj¹c   z   nieufnoœci¹   i   pogard¹   ofiary,   a   broni¹c   oprawców,   których  niejednokrotnie 
przenoszono  na  inne  parafie.  Mimo,   ¿e   w   swoim  ¿yciu  by³am  nad  wyraz  przeœladowana
przez  komunistycznych  “ mêdrców ”  na   re¿imowej  uczelni  w  Szczecinie  ({ Wydzia³  Nauk
o ¯ywnoœci i Rybactwa, ul. Królewicza 4, 71- 550 Szczecin ),  którzy  odrzucili  mnie  ze  swojej 
wyimaginowanej   naukowoœci   opartej   o   ich   zniewolone   standardy,    które   maj¹   wziêcie
równie¿  i  w  obecnym  lewicowo - liberalnym  re¿imie.  

D u c h o w i e ñ s t w o   podczas   niesamowitej   biernoœci  swej  na  duchowe  przesy³ki 
me  nie  by³o  w  stanie  zatrzymaæ  moich  poczynañ,  które  dokonujê w Nieœmiertelnym,  dziêki 
któremu  podczas  mistycznych  nocy  dusza  ma  bardzo czêsto opuszcza w Nim czasoprzestrzeñ 
wchodz¹c  w  nieskoñczone  i  wieczne  tajemnice  Jego,  które nape³niaj¹ j¹ radoœci¹ i m¹droœci¹ 
Jego, w zwi¹zku z czym poprzez swoj¹ niewiedzê zak³adali z góry, ¿e to jest nieprawdopodobne,
a  poniewa¿  nie  wczytywali  siê  chocia¿by  w  duchowe  listy  me,  dlatego  te¿  nie  byli zdolni
poj¹æ  nadprzyrodzonej  misji  mej.  To  bezduszne traktowanie duchowego Dzie³a Niebios przez 
najwy¿szych  rang¹  hierarchów  katolickiego  Koœcio³a   zagrzewa³o  mnie  do  jeszcze  wiêkszej
walki  w  Imiê  Boskiego  Odkupiciela,   któr¹   wykonujê   za   wstawiennictwem   Niepokalanej 
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i  wszystko  robiê  to,  cokolwiek  rzeknie  mi  Umi³owany  ( J 2, 5 ),  dziêki  któremu  sta³am  siê 
niewielkim   p³omieniem   ¿ywej   mi³oœci  Jego.  Przez  15 - letnie  olewanie  moich  duchowych
przesy³ek  duchowni  dali  wyraŸny  sygna³,  ¿e  nie  maj¹  najmniejszego  zamiaru zaj¹æ siê moj¹
nadprzyrodzon¹  misj¹  i  byli  pewni  w  zmys³owym  duchu  swym,  ¿e  to  nigdy nie wyjdzie na
œwiat³o  dzienne  ca³ej  ludzkoœci,   a   poniewa¿   dzia³am   w   Duchu   Œwiêtym   poprzez   Syna 
Bo¿ego,  który  umar³  za  nasze  grzechy (1 Kor 15, 3)  i  naprawdê zmartwychwsta³ (£k 24, 34), 
i  który  jest  naszym  jedynym  �ród³em,  to  w  Trójjedynym  Bogu  i  tak  ju¿  wykona³am wolê
Niebios  pod  wzglêdem  pisemnym,  tak¿e  owoc  Dzie³a  Bo¿ego  dojrza³  do  takich rozmiarów
i  winnoœci,  jaki  tylko  mo¿na  by³o  osi¹gn¹æ  ludzkimi  si³ami  wzmocnionymi si³ami Boskimi,
i  który  w  pe³ni  czasów  stanie  siê  darem  dla  innych  owiec  Bo¿ych,  co mam to zapewnione
przez  Samego  Boskiego  Odkupiciela.

We  Wszechmog¹cym  jestem  w³¹czona  w  tajemnicz¹  fermentacjê tego wspó³czesnego
œwiata  i  jestem   œ w i a d k i e m   B o g a   wed³ug  s³ów  Jego: “Bêdziecie  Moimi  œwiadkami”
(Dz 1, 8),  tak¿e  znajdujê  siê  w  Centrum  Misterium  Zbawiciela,  który  przygotowa³  mnie do
g³oszenia  nadprzyrodzonych  prawd  Swych,  dlatego  te¿  tak  pewnie czujê siê w Umi³owanym,
bo  przecie¿  wszystko  wykonujê  w  Nim  Samym.   Na   swojej   duchowej  drodze  w  pokorze 
i   w   cichoœci   przedzieram   siê   w   Panu  naszym  poprzez  teologiê  duchowoœci  mistycznej,
która   tak   bardzo   wkroczy³a   w   ¿ycie   me,   tak¿e   w   kontemplacji   mistycznej  z  pomoc¹ 
b³ogos³awionych  ³ask  Bo¿ych  na  podstawie  prze¿yæ  duszy mej w teologicznych m¹droœciach, 
oczywiœcie  na  miarê  moich  mo¿liwoœci przekaza³am w duchowych ksi¹¿kach swych niewielk¹ 
wiedzê  z  bezkresnego, duchowego œwiata, które rozpoczyna siê ju¿ w twierdzach dusz naszych. 
Za  wstawiennictwem  Najœwiêtszej Maryi zawsze Dziewicy, która jest Królow¹ Korony Polskiej 
realizujê plan mi³oœci Ojca Przedwiecznego w Duchu Œwiêtym poprzez Jezusa Chrystusa,  który 
wprowadzi³  duszê  m¹  w  najg³êbsze  tajniki  niedostêpnych  tajemnic Swych, tak¿e zag³êbia siê
ona  w  Nim  i  uczestniczy  w  misterialnych  tajemnicach  Jego  poprzez prowadz¹ce tajemnicze 
schody  kontemplacji,  które  prowadz¹  j¹  do  zjednoczenia  z  Nim  Samym.

K  Z   ³ask¹   Bo¿¹   w   bólach   rodzenia  ( Rz 8, 22 )   opracowa³am   bardzo  dok³adnie 
dzie³o  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta Bermudzkiego poprzez ró¿ne ga³êzie
filozofii,  patrystykê  ( dzie³a   Ojców   Koœcio³a ),   dzie³a   teologiczne,  ascetyczno - mistyczne, 
a  przede  wszystkim mistyczne, w powi¹zaniu z introspekcj¹ (w³asne prze¿ycia) ze szczególnym
uwzglêdnieniem   œwiêtych    znaków   czasu,     które     zachodz¹    w   przemijaj¹cym   œwiecie, 
a  odnosz¹  siê  do  nadprzyrodzonego  œwiata.  Pod  natchnieniami  Ducha  Œwiêtego  i  czujnym 
kierownictwem   Maryi   wesz³am   w   Otch³añ  nocy  ciemnej,  gdzie  z  woli  Bo¿ej  przekazujê 
œwiatu   odwieczne   przes³anie,    które   zwi¹zane   jest   z   tajemniczymi   znikniêciami   bytów 
skoñczonych  w œwiecie nieskoñczonym w obrêbie Trójk¹ta Bermudzkiego i w innych tajemnych 
miejscach  na  œwiecie.   Latami   dzia³a³am   w   Bogu  potajemnie,  aby  w  pe³ni  czasów  wyjœæ
bezpiecznie  z  duchowym  Dzie³em  Bo¿ym,  i  tak  jak  u  Maryi  by³  czas  milczenia, a póŸniej 
nast¹pi³  czas  mówienia,   tak   i   u   mnie  z  woli  Bo¿ej  nast¹pi³  obecnie  czas  ujawnienia  tej
odwiecznej  tajemnicy  nieskoñczonego  Królestwa  Niebieskiego,  co  wszystko  to dokonuje siê 
poprzez   internet   na   oczach   ca³ego   œwiata   i   bêdzie   trwa³o   a¿   do   samej   œmierci  mej. 
Tajemnicê  Bo¿¹  Trójk¹ta  Bermudzkiego  mo¿na  wch³on¹æ  w  ca³ej  pe³ni,   gdy   rozwa¿a  siê 
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naukê  Zbawiciela , a  szczególnie  mêkê  i  œmieræ  Jego,   i   trwa  siê  we  wspólnocie  i  mi³oœci 
(Dz 2, 42)  oraz  mówi  siê  z  pozycji  Chrystusa  - przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie 
“Abba Ojcze”(Ga 4, 6). Trzeba o tym wiedzieæ, ¿e � na tym polega niezmienne ¿ycie z Jezusem: 
samemu  z  siebie  byæ  niczym  i  od  siebie  nic  nie  czyniæ,   aby   Bóg   móg³   byæ   wszystkim 
i   Sam  dzia³aæ   ( Andrew  Murray ).   Boski  Oblubieniec,   który  ma  dla  mnie  nieskoñczone 
mi³osierdzie  tak  bardzo  troszczy  siê  o  Koœció³  swój,  ¿e  zes³a³  duchow¹  misjê  m¹, poprzez
któr¹  dusza  ma  przekracza  wszelkie  ograniczenia  i  nada³o  to  niepojêt¹  pe³niê  ¿yciu memu.

Poprzez   Krzy¿   dokona³o   siê   zbawienie  i  poprzez  Krzy¿  dokona³o  siê  ods³oniêcie 
t a j e m n i c y   T r ó j k ¹ t a   B e r m u d z k i e g o,    bo   Krzy¿    to   klucz   do   wszystkich 
tajemnic  Bo¿ych.  Ods³oniêcie  tej  Boskiej  tajemnicy  mog³o  powstaæ  tylko  przez  dar  Boga,
bo  wszystkie  dary  s¹  darami  Boga,  i  tajemnica ta mieœci siê w ramach struktury teologicznej, 
teologii  mistycznej  czyli  posi¹œæ  j¹,   to   byæ   przenikniêtym   Bóstwem   Chrystusa,  i  poznaæ 
zmartwychwsta³ego  Zbawiciela,  i  dziêki  Chrystusowi  poznaæ  Boga. 

Poznaæ tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego  =  poznaæ transcendentalnego Boga, to znaczy 
poznaæ  Jezusa  Chrystusa,  bo  innej  drogi  nie  ma  i  byæ  nie  mo¿e,   a   poza  tym  trzeba  byæ
bardziej  w  Bogu,   aby  wejœæ  w  œwiat  Jego,   tak¿e  trzeba  ¿yæ  jak  pustelnik  we  wznios³ych 
tajemnicach  Jezusa  Chrystusa,  tak  jak Niepokalana i braæ z Niej przyk³ad, która ¿y³a w Niebie,
chocia¿  chodzi³a  po  ziemi  ( Thomas  Merton ).   Na  drogê  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tej
omawianej  tajemnicy  wesz³am  œwiadomie  i  dobrowolnie,   wiedz¹c   du¿o   wczeœniej,   ¿e   ta 
krwawa,   bolesna   droga   Bo¿a   zwi¹zana   jest  z  równoznacznym  wejœciem  w  œlady  Jezusa 
Chrystusa,   który   poprzez   mêkê,   œmieræ   i   zmartwychwstanie   zaprowadzi  duszê  moj¹  do 
Siebie,  tak¿e   w   tym   Dziele   Bo¿ym   musi   iœæ   w   parze   p o z n a n i e   t e o l o g i c z n e
z   m o d l i t w ¹,  i  droga  ta  biegnie  do  doskona³oœci,  tak jak Ojciec Niebieski jest doskona³y, 
w  którym  zawarta  jest  ta  tajemnica.

Na  mojej  drodze  doskona³oœci,  która  wiedzie  do zbawienia poprzez poznanie w Bogu
przez  duszê  moj¹  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  i  ods³oniêcie  jej  œwiatu  -  nikt  nie  ma 
prawa  rozkazywaæ  mi,  ani  te¿  pouczaæ,  co  nawet  zdarzy³o  mi  siê  to parê razy na Twitterze, 
którzy  w  przemyœleniu  swym  absolutnie  nie  znaj¹c  siê  na  sprawie,   ani   te¿   na   sprawach 
Bo¿ych  k³amstwami  nachalnie  pouczali  mnie,  których  od  razu  na  sta³e  zbanowa³am,  bo  ja 
mam  byæ  pos³uszna  jedynie  wzglêdem  Trójjedynego  Boga.  Otworzy³am  ca³e  serce  i  duszê
sw¹  w  sprawie  duchowego  Dzie³a Bo¿ego do Benedykta XVI-go emeryta, Papie¿a Franciszka,
wielu  teologów  i  trzech  ju¿  nuncjuszy,  którzy  w  szczególnoœci reprezentuj¹ Nastêpcê Piotra,
a   oni   wszyscy  zachowali  siê  tak  jakby  nie  byli  ludŸmi  Koœcio³a  i  reprezentowali  samych
siebie,  bo  przecie¿  nikt  nie  udzieli³  mi  ¿adnej  odpowiedzi. 
  

Jak  obecnie  mo¿e  jakikolwiek biskup publicznie g³osiæ w³asn¹ opiniê czy te¿ koncepcjê
skoro  nie  zna  siê  na  Dziele  Bo¿ym ?,  przecie¿  on  nie  ma  do  tego  ¿adnego  prawa,  bo  na 
wniosek  Papie¿a  Franciszka  ma  byæ otworzony proces badawczy w Kongregacji Nauki Wiary,
aby  w  duchu  Bo¿ym  wszystko  to  wnikliwie  przestudiowaæ  dla  dobra katolickiego Koœcio³a. 
P r a g n ê  zaznaczyæ,  ¿e  Dzie³o  Bo¿e  prowadzone  jest  od  samego  pocz¹tku  przez  Samego 
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najmi³osierniejszego  Boskiego  Oblubieñca,   który   prowadzi   mnie   w  Sobie  w  tak  wielkim
i  wprost  nieprawdopodobnym  duchowym  powo³aniu,  dziêki któremu dusza ma ¿yje pomiêdzy
czasem  i  wiecznoœci¹.  Skoro  prowadzê  w  Bogu  Dzie³o  Bo¿e,  to  przecie¿  zawsze wiem, co
w  Duchu  Œwiêtym  mam  czyniæ,   tak¿e   jakim   prawem ?   obecnie  mo¿e  mnie  jakiœ  biskup
pouczaæ,  który  niejednokrotnie  nie  ma  wiedzy  o  duchowym  œwiecie,  a  co  za  tym idzie nie
ma   doœwiadczenia   duchowego.    Skoro   przez   1 5  l a t   n i e   d o s t a ³ a m   jakiejkolwiek 
konkretnej  i  rzeczowej  odpowiedzi  w  sprawie  misji  mej,  to  wiadomo,  ¿e  ¿adnego  biskupa
nie  us³ucha³am,   który   nie   jest   upowa¿niony  do  wydawania  jakichkolwiek  werdyktów  nie
znaj¹c  siê  na  Dziele  Bo¿ym,   bo   ja   pos³ucham   siê   jedynie   samego   Papie¿a  Franciszka, 
nawet  gdyby  nie  mia³  racji,  tak  jak  to  uczyni³a  np.  S³u¿ebnica  Bo¿a  M a r y  W a r d. 

Na  mojej  drodze  krzy¿owej  przyjê³am  pokornie  wszystkie  krzy¿e,   które  tak  bardzo
uœwiêcaj¹  mnie,  i  dziêkujê  Boskiemu  Odkupicielowi  za  wszystkie  dotkliwe  doœwiadczenia,
dziêki  którym  zrozumia³am  jak  On  niemi³osiernie  cierpia³  w  drodze  na  Golgotê, i wesz³am
te¿  odrobinê  w  przenikliwe  duchowe  boleœci  Najœwiêtszej  Maryi  Panny,  która towarzyszy³a
Synowi  Swemu  a¿  do  samej  œmierci  Jego,  przez  co  dajê wierne œwiadectwo wiary i mi³oœci,
co  jest  szokiem  dla  zmys³owych  kap³anów,   którzy  w  mojej  nadprzyrodzonej  misji  nic  nie
zrobili,    tylko   u m y l i    r ê c e    j a k    P i ³ a t    czyli    poszli    za   zatwardzia³oœci¹   swych 
przewrotnych  serc  obracaj¹c  siê  ode  mnie  plecami  (Jr 7, 24),   dlatego   te¿   nigdy   duchowe 
przesy³ki  me  nie  dociera³y  do  Biskupa  Rzymu  i  Nastêpcy  Œwiêtego  Piotra.

Jestem  wiern¹  uczennic¹  Chrystusa,   który  jest  moim  najukochañszym  Przyjacielem,
duchowym   Doradc¹,   jedyn¹   wielk¹   Mi³oœci¹,   dos³ownie   Wszystkim   i   w   Nim  nikt  nie
zak³óci   mi   realizacji   duchowego   Dzie³a   Jego,   które   przecie¿   jako  jedyna  bez  ¿adnych
œmiertelników  prowadzê  w  Nim,  w  ca³kowitej  wolnoœci  i  mi³oœci  Ukochanego,  dlatego  te¿
bêd¹c  niezale¿na  od  nikogo  nie  zwa¿am  na  faryzejskich kap³anów, którzy zamiast poœwiêciæ
siê  s³u¿bie  Bogu  i  bliŸniemu,  to  oni  poœwiêcili  siê  zliberalizowanej  ewangelii  swej,   która 
ma  wielkie  wziêcie  u  tronu  szatana.  W  duchowym  Dziele  Nieœmiertelnego zosta³am dobrze
przygotowana,  aby  je  obroniæ  i  nie  pozwolê,  aby ktokolwiek ingerowa³ w nie i w ¿adnym te¿ 
wypadku  nie  bêdê  respektowa³a  jakikolwiek  oœwiadczeñ  czy  pism  od  duchownych,   którzy 
na   pewno    n i e    b ê d ¹    s i ê    o œ m i e s z a æ,   bo   tak   jest   ju¿   im   w s t y d,   ¿e  przez
15  lat  kompletnie  nikt  z  teologów  nie  zainteresowa³  siê  Dzie³em  Bo¿ym,   które  w  ca³oœci 
podlega  Stolicy  Apostolskiej  i  Koœcio³owi  Katolickiemu, który rz¹dzi ca³ym Wszechœwiatem.
 

20. 09. br.  ks. Leszek  Gêsiak SJ @rzecznikKEPpl  z okazji obchodzonego Œwiatowego
Dnia  Œrodków  Spo³ecznego  Przekazu  tak m¹drze powiedzia³, ¿e  � Wszystkim dziennikarkom
i  dziennikarzom  ¿yczê  wytrwa³oœci  w  docieraniu  do  prawdy  oraz  przenikliwoœci i m¹droœci
w  przekazywaniu  informacji     oraz,   ¿e  � Media  nie  mog¹  staæ  siê  czymœ,   co  zdominuje
nasze  ¿ycie.   Media  maj¹  s³u¿yæ  cz³owiekowi,   maj¹  pokazywaæ  drogê  do  prawdy,   ale  nie 
mo¿na  dopuœciæ,  aby  sta³y  siê  celem,  do  którego  cz³owiek  d¹¿y  ,   a   ja  parafrazuj¹c  jego
przem¹dre  dwa  wpisy  ¿yczê,  aby @rzecznikKEPpl,  ca³y  @EpiskopatNews,  jak i ks. Pawe³
Rytel-Andrianik  @xRytel, którego sobie bardzo ceniê nie skrzywdzili mnie i wytrwale docierali 
do  prawdy  w  misji  mej  informuj¹c  w  koñcu  @Pontifex_pl,   który  wszystko  ma  rozs¹dziæ 
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w  przenikliwoœci  i  m¹droœci  Bo¿ej,   aby   wszystko   poddaæ   pod   os¹d   Kongregacji  Nauki
Wiary,  która  czuwa  nad  Koœcio³em  Pana  naszego.  Je¿eli  chodzi  o  docieranie do prawdy, to
za  nic  j¹  mia³  poprzedni  Przewodnicz¹cy  Episkopatu  Polski  abp. Józef Michalik, do którego
bez   ¿adnego   echa  wys³a³am  10 listów  na  65 stron,   jak   i   obecny   @Abp_Gadecki,  który 
da³  mi  sta³ego  bana  na  konto  swe,   przez   co   wyda³   na   swój   temat   fataln¹   opiniê  tym 
bardziej,   ¿e   nie   przewidzia³,   ¿e  na  moim  ulubionym  profilu  @EpiskopatNews,  jak i  te¿ 
na  innych  katolickich  profilach  bêdê  codziennie  umieszcza³a  ogrom  tweetów,  i  jak  nic  nie 
stanie  na  przeszkodzie,  to  jeszcze  umieszczê  ich  wiele,   ale   to   wiele   tysiêcy  i  ka¿dy  tak 
jak  dotychczas  bêdzie  zupe³nie  inny,  co  jest  szokiem  dla  na  pó³  gwizdka  kap³anów. 

K  W  ciemnej  nocy  ducha  nieustannie  trwam  w  obecnoœci  Wszechpotê¿nego,  który
ogarn¹   mnie   niepojêt¹   mi³oœci¹   Sw¹,   tak¿e   zalana   szczêœciem   i   rozkosz¹   ¿ycia   Jego
przekaza³am  duchowe  ¿ycie  swe,  bo  przecie¿  nie  ka¿da  dusza  dostêpuje  tak  wielkich ³ask, 
jak  dusza  ma,  oczywiœcie  je¿eli  chodzi  o  opuszczanie  w  Bogu  jej  cia³a  podczas  snu,   aby 
poprzez  te  moje  mistyczne  ksi¹¿ki  pobudziæ  oziêb³e  dusze  do szczególnego ukochania Pana 
naszego.   Gdy   poprzez   wrota   ciernistych  cierpieñ  dusza  moja  wchodzi  w  Ukochanym  do
wznios³ej  szczêœliwoœci  nad  szczêœliwoœciami  Jego,   to   ona  jest  tam  skoncentrowana  tylko
na  mi³owaniu  Jego,  poprzez  które  coraz  bardziej  ona  scala  siê  z  Nim.  Dusza  moja ogrom
razy   przebywa³a   w   Boskim   piêknie   mi³uj¹cego  Pana  naszego,  gdy  podczas  mistycznych 
nocy  opuœci³a  w  Nim  czasoprzestrzeñ,   dlatego   te¿   ci¹gle   têskni   ona   do   tej  odwiecznej 
œwiat³oœci  Jego,   któr¹   przecie¿   jest   On   Sam,   tak¿e  bêd¹c  jeszcze  w  cielesnych  kratach 
pragnie  ona  we  wszystkim  zadowoliæ  tylko  i  wy³¹cznie  Jego.  Gdy  na polecenie Oblubieñca 
Niebieskiego   pisa³am   o   duchowych  niepojêtoœciach  Jego,  które  znajduj¹  siê  poza  naszym 
rozumem,  poza  nasz¹  zmys³owoœci¹,   to  wiadomo,  ¿e  tam  nie  siêga  nasz umys³ i oczywiste 
jest,  ¿e  sama  z  siebie  nic  nie  napisa³abym,  jedynie tylko wszystko przekaza³am na podstawie 
prze¿yæ  duszy  mej,  która  we  œnie  na  czas  okreœlony  tak  czêsto  opuszcza  w  Bogu pow³okê 
cielesn¹.  Przesi¹kniêta  mistyczn¹ mi³oœci¹ Boskiego Oblubieñca ca³¹ nadziejê pok³adam w Nim 
zarówno   w   mi³osierdziu,   jak   i   Opatrznoœci   Jego   pragn¹c    o b u d z i æ    duchowieñstwo
z  g³êbokiej  biernoœci  w  sprawie  Dzie³a  Jego,   które   jest   wielk¹   odtrutk¹   dla  agonalnego
Koœcio³a  Jego,  a  skoro  oni  latami  milczeli,  to  Najœwiêtszy  znalaz³  sposób, aby ich obudziæ,
bo  na  umi³owany  rozkaz  Jego  za³o¿y³am sobie stronê internetow¹ oraz umieszczam tweety na 
Twitterze,  tak¿e  w  obecnej  dobie czasów jest ju¿ niemo¿liwe, aby kompetentni duchowni dalej 
olewali  duchowe  Dzie³o Bo¿e tym bardziej, ¿e na Twitterze œledzi mnie ju¿ kompetentny teolog 
i to wielkiej klasy a mianowicie ks. Pawe³ Rytel-Andrianik @xRytel  czyli  poprzedni rzecznik 
Episkopatu  Polski,  a  obecny  dyrektor  Biura  ds. Komunikacji Zagranicznej Sekretariatu KEP. 

Na   z a k o ñ c z e n i e   podsumujê,   ¿e   dusza   moja   rozpalona   mistycznym  ogniem 
mi³oœci   Oblubieñca   Niebieskiego   niejednokrotnie   znajdowa³a  siê  w  nadziemskiej  jasnoœci
w  nadludzkim  majestacie  chwa³y  Ukochanego,   gdy  w  nocach  mistycznych  opuszcza³a  ona
w  Nim  czasoprzestrzeñ,  tak¿e daje ona œwiadectwo prawdzie swojego odwiecznego powo³ania,
które   skierowane   jest   do   ca³ej   ludzkoœci   i   wszystkich   nastêpnych   pokoleñ.    Do   tego
oœwiadczenia  do³¹czam  te¿  dwie  publikacje,  które  zawarte  s¹  na  mojej  stronie internetowej
w  punkcie  153  i  154.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak
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