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Wiadomoœæ  dla  wszystkich  internautów  i  osób  czytaj¹cych  tê  niewielk¹ 
namiastkê Dzie³a Pana naszego, które  prawie  ca³e  ¿ycie  prowadzê  w  Nim, i  do 
którego   dusza  ma  zosta³a   odwiecznie  powo³ana   przez  Ojca  Przedwiecznego 
w  Niebieskim  Oblubieñcu  naszym  za  przyczyn¹  Ducha  Œwiêtego.

Duchowe  Dzie³o  Kap³ana  Niebieskiego,   do   którego   zosta³am  odwiecznie  powo³ana,
rozpatrywa³am  miêdzy  innymi  poprzez  pryzmat  bardzo  czytelnych  znaków  czasu,    które  s¹
znakami  obecnoœci  Mistrzów  Niebieskich,  i  sk³ada  siê  ono z 32 - ch folderów, które zawieraj¹ 
372  podfoldery  na   3700  stron,  o  ³¹cznej  zawartoœci  151 MB  w  programie  PDF,   i   jedynie 
wówczas  bêdzie  ono  zrozumiane,  jak  bêdzie  w  duchu  Pana  naszego  dog³êbnie  przeczytane, 
tak¿e   niepowo³ane   osoby,   które   nie   znaj¹   siê   na   tym   duchowym  Dziele  Umi³owanego 
nie  maj¹  prawa  oceniaæ  go  wed³ug  swej  w³asnej  oceny,   bo   tutaj   wiara   i   rozum,   to  jest 
za  ma³o,   tak¿e   musi   byæ  przeprowadzony  rzetelny  proces  badawczy  w  Kongregacji  Nauki
Wiary w Watykanie,  w  zwi¹zku  z  czym  prosi³abym  o  rzetelne  zapoznanie  siê  z  przes³anym 
materia³em,   i   nie   pisanie   jakichkolwiek   zmys³owych   komentarzy,   na   które  nie  odpiszê,
tym  bardziej,  ¿e  jestem  cz³owiekiem  wewnêtrznym  kontempluj¹cym  Pana  swego  w twierdzy
duszy mej,  jedynie  proszê  pisaæ  w  sprawach  niezmiernie  wa¿nych,  na  które  zawsze odpiszê.

To,  ¿e  ujawni³am siê  drog¹  internetu  ze  swoj¹ nadprzyrodzon¹ misj¹, która skierowana
jest   do   ca³ej   zniewolonej    ludzkoœci,    to    trzeba   p o d z i ê k o w a æ    przede    wszystkim 
duchownym,   którzy   piastuj¹   najwy¿sze   urzêdy  w  herarchii  Koœcio³a  Katolickiego,   którzy 
od   8 - miu  lat  przybrali  pozycjê  niesamowitej  biernoœci   na   me  duchowe  przesy³ki,    tak¿e
jak   widaæ   niektórzy   duszpasterze   poprzez   ciszê   ignoruj¹   sprawy   trudne   i   niewygodne,
myœl¹c   pewnie,   ¿e   wszystko   rozmyje   siê   z   czasem,   ale   przecie¿   w   Dzie³ach   Bo¿ych 
wszelkie   trudnoœci   i   najprzeró¿niejsze   przeciwnoœci   jedynie   wzmacniaj¹   dusze   wybrane 
w  Panu  naszym,   który   w   œwietle   ¿ycia   Swego   prowadzi   je   w   Sobie,   aby   mog³y  one 
w  m¹droœci,  mi³oœci  i  pokoju  Jego  wype³niæ  odwieczny  testament  Jego  wzglêdem  ich dusz.

Poprzez  nag³oœnienie  drog¹  internetu  duchowego  Dzie³a  Najœwiêtszego,  które zawarte
jest  w  24 - ech  duchowych  ksi¹¿kach  z  zakresu  teologii  duchowoœci  mistycznej   jest  wielka
nadzieja   w   Bogu,    ¿e    obudzê    i    pobudzê    kompetentnych    duchownych   do   wszczêcia
odpowiednich  kroków,  aby  móg³  rozpocz¹æ  siê  proces  badawczy  mej  duchowej  misji,  która 
niesie  Chrystusowe  œwiat³o  dla  ludzi  naszych  zdemoralizowanych  czasów,   w  których  burzy 
siê  porz¹dek  naturalny,  jak  i  Bo¿y.

Pragnê  wszystkich  poinformowaæ,   ¿e   gdy  na  mojej  stronie  internetowej  bêdê  mia³a 
najmniej   3  miliony   odwiedzin,    to    wówczas    w     p r e z e n c i e     na    ca³y    zniewolony
œwiat   w   czêœciach   przeka¿ê   w   programie   PDF   jedynie  tylko  moj¹  duchow¹  ksi¹¿kê  pt.
¡  Dzie³o  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego ¢  ( 9  ksi¹g ),    bo 
jestem  to  winna  Niebieskiemu Oblubieñcowi swemu,  jak  i  œwiatu,  o  czym  te¿  na  ten  temat
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poinformowa³am   Prefekta   Kongregacji  Nauki  Wiary  kard.  Gerharda  Ludwiga  Müllera,  jak 
i  Ojca  Œwiêtego  Franciszka   w  ostatnich   moich  duchowych  listach napisanych w Chrystusie
z  13. 06. 2013 r.,   które   s¹   do   wgl¹du   na   mojej   stronie   internetowej,  i  na  które  te¿  nie
dosta³am  ¿adnej  odpowiedzi,  i  nasuwa  siê  jasny  wniosek,   ¿e  moje  duchowe  listy  nie  tylko
teraz,  ale  nigdy  nie  by³y  czytane,  przynajmniej  w  Stolicy  Piotrowej.  

Kiedy  nast¹pi  ostateczny  werdykt  Ojca  Œwiêtego  nie  tylko  Dzie³a Bo¿ego ods³oniêcia 
tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,   ale   ca³ego  mojego  odwiecznego,  duchowego  powo³ania,
które   z   wielkim   b³ogos³awieñstwem   Oblubieñca  Niebieskiego  prowadzê  w  Nim,   to   przy
takiej   niesamowitej   bezpodstawnej   biernoœci  od  duchowieñstwa  na  me  duchowe  przesy³ki, 
to  potrzeba  przynajmniej  jeden  wiek  lub  te¿  mo¿e i dwa wieki,  a pe³nia mej nadprzyrodzonej 
misji  nasta³a  na  obecn¹  pe³niê  czasu,   tak¿e   duchowni,   którzy  tak  bardzo  ignorowali  moje 
duchowe   przesy³ki   nie   maj¹  ju¿  prawa  zabroniæ  mi  nag³oœnienia  tak  wa¿nych  duchowych
spraw   na   które   oczekuj¹   wierz¹cy,   jak   i   niewierz¹cy,   bo   to   wszystko  pobudzi  ich  do
wejœcia   na   drogê   zbawienia,   tak¿e   w   wielu   dokona  siê  duchowa  odmiana  i  zaczn¹  oni 
przebywaæ  w  Ÿródle  Boskiego  ¿ycia  w  nierozerwalnej  ¿ywotnej  wiêzi  z  Ukochanym.

W   tym   tak   wielkim   Dziele   Bo¿ym   jak   na   pierwszy  raz  wys³a³am  wystarczaj¹cy
materia³,   aby   poj¹æ   ducha  mego,  który  na  wskroœ  przenikniêty  jest  Boskim  Oblubieñcem,
tak¿e   proszê   wnikliwie   wg³êbiæ   siê   w   szczególnoœci   przy   czytaniu  duchowych  tekstów,
które  pozwol¹  czytaj¹cym  otrzeæ  siê,  a  nawet  odrobinê  przebywaæ  w  œwiecie  ducha.

Tak   na   marginesie  pragnê  dodaæ,  ¿e  w  tej  tak  nieprawdopodobnej  nadprzyrodzonej
misji,  jakiej  jeszcze  nie  by³o  i  nie  bêdzie  w  historii ca³ej ludzkoœci, wszystko mam dog³êbnie
opracowane  i  dopracowane,   aby   nikt   nie  móg³  zarzuciæ  mi,   ¿e  mo¿e  jestem  nawiedzona, 
albo   te¿   g³oszê   jakieœ   herezje,   i   nawet   26 sierpnia  2011 roku   do   ówczesnego   Prefekta 
Kongregacji  Nauki  Wiary  kard.  Williama Josepha Levady wys³a³am dokument z 28. 04. 2011 r.
z    komputerowej   tomografii   mego   mózgowia    robiony    wraz   z   kontrastem   w   Szpitalu 
Neuropsychiatrycznym  w  Lublinie,  ¿e  moja  g³owa  jest  bardzo  zdrowa,  aby  nikt nie pos¹dzi³
mnie  o  to,   ¿e   mo¿e   mam   chor¹   g³ówkê,   czy   te¿   jestem   niezrównowa¿ona  psychicznie 
w   tak  wielkim  Dziele  Pana  mego,   co   przedstawi³am   to   nawet  w  szczegó³owym  wykazie 
dokumentacji  Dzie³a  Bo¿ego.   

Z   pomoc¹   Gwiazdy  Morza,   Maryi   ws³uchana   w   Boskiego   Oblubieñca  swego  na 
pe³nych  g³êbiach  Jego,   do   których  zosta³am  odwiecznie  powo³ana,   nieustannie   pog³êbiam 
ducha  modlitwy  daj¹c  wyraz  temu  w  modlitwie  pisanej,  podczas  której  dochodz¹  do  duszy 
mej   strumienie   niepojêtych   ³ask   Ukochanego,    w   którym   pojmujê   ca³e   swe   odwieczne 
powo³anie,   które   w   pe³ni   czasu   przyniesie   obfite   owoce    z    Królestwa   ¿ycia,    mi³oœci
i  pokoju,  bo  moje  duchowe  ksi¹¿ki  pomog¹  wielu  owcom  Bo¿ym  nadaæ  sens  ich  ¿yciu.

       Szczêœæ  Bo¿e !
  

             Anna  Aniela  Flak
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