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The  Holy  Father  Francis
W a t y k a n     

            Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !
Drogi  Ojcze  Œwiêty, dusza moja zosta³a powo³ana przez Samego Mistrza Niebieskiego, 

który  zleci³  jej  odwieczne  nadprzyrodzone  zadanie, tj. poznanie i ods³oniêcie œwiatu tajemnicy
Trójk¹ta Bermudzkiego i r¹bka innych tajemnic œwiata duchowego,  które znajduj¹ siê za zas³on¹
progu  œmiertelnego,  tak¿e   poprzez   to   upojne   realizowanie   misji  swej  odrobinê  gasi  ona
pragnienia  za  Panem  naszym,  zdaj¹c  sobie  równie¿  sprawê  z  tego,  ¿e  w  pe³ni czasów tym 
duchowym   Dzie³em   Bo¿ym   nasyci   ona   wiele   dusz,   które   wejd¹   na  drogê  prawdziwej 
katolickiej  wiary,  która  rz¹dzi  ca³ym  Wszechœwiatem.

Z  woli  Pana  Jezusa  w  Trójcy  Jedynego  pe³niê  umi³owan¹   wolê   Jego,   dlatego  te¿
przekazujê  swoje  duchowe  ¿ycie,  które  nasi¹kniête  jest  bezcennymi darami, jak i fizycznymi 
czy  te¿  duchowymi  boleœciami,  które  wzmacniaj¹  mnie  w  morskiej  toni  ¿ycia  mego,  która 
wprowadzi³a  duszê  moj¹  w  niesamowite  g³êbiny  mi³osierdzia  Bo¿ego.  Na  swojej ciernistej,
duchowej   drodze   œwiêtoœci   nieustannie   s³ucham   S³owa   Bo¿ego  i  zachowujê  je  w  sercu 
i  duszy  ( £k 11, 28 ),  i  idê  za  wiecznym  Pasterzem,  który  ma  s³owa  ¿ycia  wiecznego  (J 6, 
68 ),  aby  w  Duchu  i  Prawdzie  Jego  wykonaæ  wolê  Jego  i  to  do  ka¿dej  litery  S³owa  Jego 
( J 4,  34 ).  Obecnie  wype³ni³am  wolê  Mistrza  Niebieskiego,  do  której  zosta³am  odwiecznie
pos³ana,   a   zwi¹zane   to   jest   z  44 - t¹  wysy³k¹  do  Watykanu  w  sprawie  nadprzyrodzonej
misji  mej,  bo  przecie¿  wys³a³am  ju¿  21 duchowych wysy³ek do Benedykta XVI - go, emeryta,
a   do   Waszej   Eminencji   wraz   z   t¹   wysy³k¹   jest   ju¿   23  wysy³ki  czyli  cyfra  44  mówi
wyraŸnie  o  wype³nionej  pe³ni,  aby  by³  wszczêty  jej  proces  badawczy  w  Kongregacji Nauki
Wiary,  o  czym  du¿o  wczeœniej  wiedzia³am  o  tym,  dlatego  te¿  w swoim adresie emailowym
umeœci³am cyfrê 44 ( annaanielaflak44@gmail.com ),  a  o  tej  mistycznej cyfrze pisa³am bardzo
dok³adnie  9. 10. 2012 r.  w  liœcie  numer  6  do  Nuncjusza  Apostolskiego  Abp.  C e l e s t i n o 
M i g l i o r e,  i  list  ten  znajduje  siê  równie¿  na  mojej  stronie internetowej w pasku numer 5.
Wszystkie  znaki  czasu  wskazuj¹,  ¿e  dusza  ma  jest  tym  imieniem  44,  bo  przecie¿  podczas
snów  bardzo  czêsto  opuszcza  ona  w  Bogu  cia³o, co jest nieprawdopodobnoœci¹ dla zwyk³ych 
œmiertelników,  a  poza tym za pomoc¹ duchowych listów do duchowieñstwa, które umieszczone 
s¹  na  mojej  stronie  internetowej  przemawiam  w  Chrystusie  do  ca³ej  ludzkoœci.   Ta  44 - ta
wysy³ka  do  Watykanu  przypada  na  bardzo  wymowny  dzieñ,  bo  na  6. 06. 2016  roku,  gdzie 
trzy  6 - stki  s¹  w  dacie,  i  gdzie  na  koñcu  jest  cyfra  16,  a  o  tych  znakach  czasów pisa³am 
w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach  i  listach,  tak¿e  nie  bêdê  siê  tutaj  powtarza³a,  bo  przecie¿ 
wiadomo,  ¿e  sprawy  Ojca  Przedwiecznego  zakodowane  s¹  miêdzy  innymi w znakach czasu, 
jak  i  w  mistycznych  snach,  i  te  nadprzyrodzonoœci  nale¿y  umiejêtnie  odczytywaæ, tylko nie 
ka¿demu  jest  dana  taka  ³aska,   tak¿e   przyobleczona   w  duchow¹  zbrojê  œwiat³a  Pañskiego 
w  wiedzy  i  prawdzie  Ukochanego  odczytujê  znaki  i  przepowiednie  Jego.

Zmartwychwsta³y  Jezus  Chrystus  dzia³a  ze  mn¹  i  potwierdza  Dzie³o  Swe  znakami 
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Swymi,  które  nieustannie  towarzysz¹  mu ( Mk 16, 20 ),  abym  w  nadludzkiej  m¹droœci  Jego
przekaza³a  ca³e  swoje  odwieczne  powo³anie  w³¹cznie  ze  s³owami  Jego skierowane do duszy
mej,   które   nigdy  nie  przemin¹  ( Mk 13, 31 )  w  wiekuistym  œwiecie  Jego.  Mój  czas  w  tej 
przemijalnej doczesnoœci ju¿ siê dope³nia  czyli  koñczy,  dlatego  te¿  cudotwórcza  moc Boskiej 
m¹droœci  coraz  bardziej  przygotowuje  córkê  Sw¹  Annê  Anielê  do  ¿ycia  jedynie  w Boskim
wymiarze,   aby   w   momencie  zaœniêcia  jej  w  Bogu,  dusza  jej  mog³a  nareszcie  przejœæ  do 
wiekuistych  Komnat  Jego,  za  którymi  tak  bardzo  têskni³a,  gdy  by³a  w  cielesnych  kratach.

Trójca   Œwiêta   i   Mama  Niebieska  nieustannie  ingeruj¹  w  zmienne  zdarzenia  mego
¿ycia,  jak  i  ca³ego  Wszechœwiata,   i   wynosz¹  duszê  moj¹   do  bycia  ponad  poziom  czysto
naturalny,    aby   ona    ponad    swoje    unadnaturalnienie    zawiera³a   w   sobie    zdolnoœæ   do
rozpoznania  i  poznawczego  ujêcia  S³owa  Bo¿ego  (M a s c a l l).  Boscy Mistrzowie w drodze 
objawienia   i   ³aski   nieprzerwanie   nape³niaj¹   duszê   m¹  nadprzyrodzon¹  energi¹,  aby  by³a 
ona  otwarta  na  wszystko  i  rozumia³a  Ich  tajemnice.  

Opatrznoœæ  Bo¿a  prowadzi  mnie  w  Sobie  poprzez  wszystkie  dni,  które przemin¹ jak
cieñ   ( Ps 144 / 143, 4 ),   tak¿e   obleczona   w   wiekuiste  ¿ycie  nieœmiertelnego  Pana  czasów
i   wiecznoœci  we  wszystkim  zawierzy³am  Jemu,   i   dziêki   nieskoñczonej   ³askawoœci   Jego
nieustannie   nape³niona   jestem   Nim,   w   zwi¹zku   z   czym,   gdy   jestem  radosna   czy   te¿
smutna,   ale  zawsze  w  Nim.   Ca³kowicie   oddana   Królowi   Wszechœwiata  z  pogod¹  ducha 
w   g³êbokim   mi³osnym  duchu  pe³niê  swoje  odwieczne  powo³anie,  które  budowane  jest  na 
Umi³owanym,  który  przebywa  w  twierdzy  duszy  mej,  co pozwala jej przebywaæ w g³êbinach
mi³oœci  Jego,  tak¿e  nasuwa  siê  jasny  wniosek,  ¿e  Ojciec  Niebieski  dzia³a  moc¹  i  mi³oœci¹
Sw¹  we  mnie  czyli  przebywam  w  obecnoœci  Jego. 
                               

Z  Wiêzami  ³aski  jestem  zwi¹zana  z  Rodzicami  Niebieskimi  przez  Ducha Œwiêtego,
którzy  nieprzerwanie  utwierdzaj¹  mnie  w  przekonaniu odwiecznego pos³annictwa, dlatego te¿ 
nieustannie   zwracam   swój   umys³   do   Mistrzów   Niebieskich   prosz¹c   Ich  z  pokor¹,   aby
nieustannie  czuwali  nad  duszê  moj¹,   tak¿e   jestem   z   dala   od   wszelkich  nieoœwieconych
i   niedouczonych   owiec   Pana   naszego,   którzy  myœl¹,   ¿e   w   Bogu  posiada  siê  wszystko
jednorazowo,    wrêcz    przeciwnie    nad   wszystkim   trzeba   pracowaæ   i   to   ci¹gle   zgodnie
z  przenajœwiêtsz¹  wol¹  Bo¿¹,   aby   wydaæ   b³ogos³awiony   o w o c   B o ¿ y,  o  czym  to  ju¿
wczeœniej  pisa³am  na  ten  temat.  Zawsze  prosi³am  Boskiego  Oblubieñca  mego,  aby w ¿yciu
mym  da³  mi  moc  w  cierpliwoœci  dla  realizacji  woli  Swej,   abym  nabra³a  cech  dojrza³oœci, 
a   ¿ycie   moje   cech   d o j r z a ³ e go   o w o c u   ( Piotr  Ciechanowicz ).

“  Jako  czysty  duch,   Bóg   wnika   w   istotê  duszy ”  ( D o m   M a g e r )   nieustannie 
przygotowuj¹c mój umys³ do zetkniêcia siê z nadprzyrodzon¹ rzeczywistoœci¹, tak¿e wkroczy³am 
w   Bogu   w   obrêb   pozanaturalny,   nadprzyrodzony  tajemnic  Jego,  i  jako  najpos³uszniejsze 
narzêdzie w Rêkach Jego przesz³am wszelkie wzgardy i osamotnienie, a z woli Bo¿ej wydr¹¿ona 
w  g³êbi duszy mej bolesna pustka pozwoli³a dojrzeæ mi swoj¹ nêdzê i wszelkie niedoskona³oœci, 
dlatego  te¿  dobrze  sobie zdajê sprawê z tego, ¿e nie jestem warta tak wielkiego Dzie³a Bo¿ego, 
które   odwiecznie   by³o   przeznaczone   na   duszê   m¹.   Nêdzna   dusza   moja  pe³na  s³aboœci 
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i  grzechów  pokonuje  niezmierne  trudnoœci  i  ciê¿kie  próby,  które  oczyszczaj¹  i odkupiaj¹ j¹ 
w  nieprzerwanej  realizacji  Planu  Bo¿ego  wœród  mroków  i  burz  jej  odwiecznej  drogi,  i tak 
jak  w  klasztorach  klauzurowych  poœwiêca siê d³ugie godziny na modlitwê, tak i ja  poœwiêcam 
wiele  godzin  dziennie  na  swoje  odwieczne  powo³anie.  Tak  na  marginesie  dodam,   ¿e  jako
karmelitanka  i  pustelniczka  wewnêtrzna  nie  jem  miêsa  od  przesz³o  20 - tu  lat,  i  na  pewno
jem  gorzej  jak  zakonnice  w  klasztorach  kontemplacyjnych,   bo   ja   ka¿dego   dnia  poszczê. 
Dawniej  umartwia³am  siê  przez  11 lat  nie  jedz¹c  wiele  potraw,  owoców, warzyw, s³odyczy, 
nabia³u ...  w  intencji,  aby  uzdrowiæ  obecn¹  sodomiê,  której i tak nie uzdrowi³am, a poniewa¿ 
mia³am  z³o¿one  wewnêtrzne  œluby,   ¿e   do   koñca   ¿ycia   bêdê   tak  poœci³a,  to  otrzyma³am 
dyspensê  od  ksiêdza  od  tych  œlubów, bo grozi³a mi œmieræ.  Przez  11 lat  poœci³am w wyboru, 
a  obecnie  poszczê  z  koniecznoœci,  bo  przecie¿  mam  cukrzycê  drugiego  stopnia, dlatego te¿ 
nie  jem  absolutnie  ¿adnych  s³odyczy,  a  ze  wzglêdu na chory ¿o³¹dek, w¹trobê i du¿y poziom 
cholesterolu,  równie¿  wiele  produktów  nie  dostarczam  organizmowi,  tak¿e  to moje jedzenie 
czasami  tak  wygl¹da  jak  w  okresie  silnego  poszczenia  mego. 

Na   mojej   nadprzyrodzonej   misji  z  moich  najbli¿szych  czy  te¿  znajomych  nikt  siê
nie  zna,  i  z  nikim  nie  rozmawiam  na  ten  temat,   bo   przecie¿   prowadzona  jestem  jedynie 
przez  Samego  Oblubieñca  Niebieskiego,  który  czasami  da  mi  wskazówkê,   co   mam   robiæ
w  danej  chwili,   tak¿e   zas³uga   moja   jest   zerowa,   bo   ja  jako  nieudolne  narzêdzie  Bo¿e 
wykonujê  jedynie  polecenia  Bo¿e,   tak¿e   z   Bogiem  i  w  Bogu  nie  ma  absolutnie  ¿adnych 
trudnoœci,   bo  wszystkie  poprzeczki  Bo¿e  uœwiêcaj¹,  zahartowuj¹  i przemieniaj¹ duszê nasz¹ 
w  Boga.  Tylko   ja   j e d y n a   jestem  gotowa  przyj¹æ  i  unieœæ  mi³osny  ciê¿ar konsekwencji 
mojej  nadprzyrodzonej  misji,  któr¹  prowadzê  w  Umi³owanym,   dlatego   te¿  nikt  nie  mo¿e, 
ani  te¿  nie  ma  prawa  byæ  przy  mnie,  bo  to  Dzie³o  jest  wybitnie  duchowe,  o  czym zwykli 
œmiertelnicy   nie   maj¹   najmniejszego   rozeznania,   ani   te¿   pojêcia.   W   Dziele   Boskiego
Oblubieñca  mam  eksponowaæ  tylko  Jego,  a  poniewa¿  jestem  nieudolnym  narzêdziem  Jego,
to  jestem  zmuszona  przekazaæ  w  Nim  wnêtrze  swe,  jak  i  zewnêtrznoœæ  sw¹,   tak¿e  w  tak 
wielkim  duchowym  powo³aniu  pokaza³am  to,  co  mi³e  jest  jedynie  Panu  naszemu. 

Pasterz   Niebieski   udoskonala  i  leczy  duszê  moj¹  najprzeró¿niejszymi  cierpieniami 
i   udrêkami,    które   s¹   najlepszym   lekarstwem   dla   ka¿dej   duszy,    tak¿e    ona    zarówno
uczestniczy,    jak   i   oczyszcza   siê   w   cierpieniach   Ukochanego,   który   wyrwa³  j¹  z  tego
u³udnego,  zak³amanego  i  œmiercionoœnego  œwiata,   aby  móc  j¹  prowadziæ  w  Duchu  Swym 
do  ¿ywota  wiecznego.  Dusza  moja  nad  wyraz  rozkochana  jest  w  Panu  swym,  bo  przecie¿ 
ona  jest  wolna  tylko  w  Nim,   i   w   cierpieniach   pocieszana  jest  te¿  tylko  Nim,  i  równie¿ 
w  Nim  wchodzi  w  niezg³êbione,  wieczyste  tajemnice  Jego.

Mistyczne  noce  w  sposób  niewyra¿alny  ubogacaj¹  moj¹  drogê  œwiêtoœci,  bo w³aœnie
z   woli  Wszechmocnego  dusza  moja  opuszcza  w  Nim  czasoprzestrzeñ  i  wchodzi  w  g³êbiê 
g³êbin   niepojêtych   tajemnic   Jego   i   cieszy  siê  pe³nym,  chocia¿  krótkotrwa³ym  wiecznym 
szczêœciem  w  wieczystych  p³omieniach  wiekuistego  Nieba.  Gdy  dusza  moja  jest w pow³oce 
cielesnej,  to  w  cieniu  Najœwiêtszego  odrobinê  syci siê jeszcze tajemnicami Jego,  które mog³a 
ogl¹daæ  i  kosztowaæ  w  œwiat³oœciach  nad  œwiat³oœciami  Jego,  gdy  by³a  ona w Nim podczas 
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mistycznych  nocy,   a   ponadto   jako   oblubienica   Oblubieñca   swego   ona   ci¹gle  rozmyœla 
o  Nim  i  ci¹gle  szuka  Jego,   gdy   On   chocia¿by  na  chwilê  zostawi  j¹  sam¹  sobie.  Z  woli 
Bo¿ej  dusza  moja  wielokrotnie  przesz³a  ju¿  niepojêt¹  granicê  œmiertelnoœci i znajdowa³a siê 
w  skarbie  ³ask  i  b³ogos³awieñstw  Bo¿ych,   tak¿e   ona   w  ca³ej  pe³ni  zaufa³a  Niebieskiemu 
Nauczycielowi,   który   œwiat³em   Swym   oœwieca   jej   mistyczn¹   drogê,   dlatego   te¿  ¿adne
zbrodnicze  rêce  nieprzyjació³  nie  s¹  w  stanie  dosiêgn¹æ  jej.

D r o g a    E m i n e n c j o,    w    tak    wielkim   duchowym   Dziele   Bo¿ym   w   sk³ad 
którego  wchodzi   ods³oniêcie   tajemnicy   Trójk¹ta   Bermudzkiego   poprzez   wyraŸne   œwiête 
znaki   czasu   zwi¹zana   jestem   ze  œwiatem  przyrodzonym  i  nadprzyrodzonym,  i  mi³osierny
Ojciec  Niebieski  z  osi¹gniêciem  ka¿dego  mistycznego  stopnia  przez  duszê  moj¹ ukazuje jej 
coraz   wiêcej   tajemnnic   Swych,   dziêki   którym   wznoszê  siê  do  ich  rozwa¿ania,  i  dziêki 
którym  doznajê  nadziemskiego  uszczêœliwienia  bêd¹c  jeszcze  w  tym  przejœciowym œwiecie. 
Odda³am  siê  w  mi³osn¹  s³u¿bê  naj³askawszym  i  wielmo¿nym  Rodzicom Niebieskim, którzy
objawiaj¹  mi  coraz  g³êbsze  tajemnice  Swe,   i   objawiaj¹   wszystko   zgodnie   z   wol¹  Sw¹,
i  zawsze  w  odpowiednim  momencie,  w  stosunku  do  bie¿¹cej  sytuacji.

Nast¹pi³a  pe³nia  czasów  na  moje  odwieczne  powo³anie,  aby  zatrzymaæ  niesamowity 
p o t o p   g r z e c h ó w,   który   zalewa  ca³¹  ludzkoœæ,  gdzie  pobratymcy  szatana  œwiadomie 
czyni¹  z³o,   a   ponadto   robi¹   wszystko,   aby   roztrzaskaæ   ¿ycie   duchowe  wiernych  owiec 
Bo¿ych,   a   poza   tym   niezmiernie   ciesz¹   siê   oni   z   nieszczêœæ  ludzkich,   dziêki  którym 
w  swojej  chorej  psychice   s¹   bardziej   dowartoœciowani,    gdy   doprowadzili   bliŸniego   do
niewyobra¿alnej   mêczarni   i   depresji.     Dziêki    Opatrznoœci    Bo¿ej     jestem    niezmiernie 
zaanga¿owana  w  Dzie³o  Bo¿e,  które  odwiecznie  zosta³o  zaplanowane  na  duszê m¹, i dziêki 
któremu  pod¹¿am  do  pe³ni  ¿ycia  wiecznego  i  wiem,   ¿e   w   Jezusie  Chrystusie,  który  jest 
drog¹  (J 14, 6)  zwyciê¿ê  ca³y  œwiat  i  dobrnê  do  wiecznej,  uszczêœliwiaj¹cej  wizji ogl¹dania 
i   mi³owania   Pana   swego.   Na   mojej   drodze   œwiêtoœci    nikt   nie   sprowokuje   mnie   do 
zaprzestania  pos³annictwa  Bo¿ego,  które  kocham  nade  wszystko,  bo  nikt nie mo¿e stanowiæ 
o  losie  moim,  jedynie tylko  Jezus  Chrystus,  który  nieustannie  pokrzepia  mnie, abym moc¹ 
Jego   g³osi³a  nieskoñczone  mi³osierdzie  Jego.

Najukochañszy  Przyjaciel  Niebieski  zawsze  podnosi  Swoj¹  córkê  Annê  Anielê Flak
chocia¿by  z  najmniejszych  upadków  i  wspiera  j¹  w  jej  s³aboœciach,  aby  w  tym  nad wyraz
zdemoralizowanym  œwiecie  godnie  dotrwa³a  ona do samej Golgoty, i na Jego Œwiêtym Krzy¿u 
zasnê³a   w   Nim   na   wiekuist¹   wiecznoœæ.    Boski    Oblubieniec   Swoim   eucharystycznym
pokarmem   pokrzepia   mnie  w  Sobie,   tak¿e  rozkochana  w  Nim  przebywam  w  duchowym, 
oliwnym  ogrodzie  Jego  wychwalaj¹c  i  przepraszaj¹c  Go  za  wszystkie  uchybienia i grzechy,
aby  by³  On  litoœciwy  dla  duszy  mej,  gdy  ona przekroczy w Nim próg wiecznej œmiertelnoœci 
na  wiekuiste  poza  czasy.   Dusza   moja   ukryta   w   Niebieskim  Oblubieñcu  wychwala  Jego 
za  niewypowiedziane  dary  Jego,  dziêki którym wesz³a ona w mi³osne g³êbiny Jego nasi¹kniête 
m¹droœci¹  Jego,   które   pozwalaj¹   jej   odrobinê  zakosztowaæ  wiekuistego  szczêœcia.  Mimo, 
¿e  jestem  trochê  schorowana,  ale  o¿ywiona  mi³oœci¹  Chrystusa  (Flp 1, 8),  który  jest G³ow¹
Cia³a - Koœcio³a  (Kol 1, 18)  trwam  w  jednym  Duchu  Jego  w  Nim, aby  zgodnie z Ewangeli¹ 
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Jego  wydaæ  owoc  duchowego  Dzie³a  Jego,  które   w   prawdzie  i  sprawiedliwoœci  prowadzê 
w  Nim.   Z   ³ask¹  S³owa  Wcielonego  dusza  moja  kszta³towana  jest  na  podobieñstwo  Jego, 
dlatego   te¿   w   mi³oœci  Jego  troszczê  siê  o  sprawy  Jego,  aby  poprzez   Dzie³o  Jego  ocaliæ 
jak  najwiêcej  dusz  od  wiekuistego  potêpienia,  które  obecnie  w pró¿nej ziemskiej chwale id¹ 
na  wieczne  zatracenie. 

Z  Jestem   zwi¹zana   z   nadprzyrodzonym   œwiatem   wiêzami  mi³oœci  Bo¿ej,  i  skoro
Stwórca  pozwoli³  mi  prze¿yæ  tak  wielki  cios  z  9. 10. 1985 r.  za  spraw¹  Sw¹, ale na rozkaz 
pseudonaukowców na re¿imowej uczelni Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej ze Szczecina
i  zwi¹zane  z  tym  przeokropne  krzy¿e,  które  dokonywane  by³y  przez  pseudonaukow¹ sitwê, 
to  pozwoli³  mi  te¿  na  fundamencie  tej  naukowej krzywdy moralnej zwi¹zanej z bezprawnym
nie  nadaniem  mi  stopnia  doktora  dokoñczyæ  jak najgodniej odwieczne zadanie, które by³o mi 
przydzielone  na  Chwa³ê  Niebios.   Mimo   zakoñczonego   pod   wzglêdem   pisemnym  Dzie³a 
Bo¿ego,  swój  chleb  boleœci  bêdê  spo¿ywa³a  bardzo  d³ugo,  tj. a¿ do samej œmierci mej, tak¿e 
wy³¹czaj¹c  11 - letni  okres  mojego  umartwiania,  o  czym  wy¿ej  pisa³am,  nigdy  nie  szukam 
ju¿  nadzwyczajnych  umartwieñ,  bo  z  woli  Bo¿ej  i  tak  jestem  codziennie  umartwiana,  i  to 
na  ró¿ne  sposoby,  gdzie  tak  ma³o  jest  prawdziwych  przyjació³  Boga, których rozpoznaje siê 
po  odblasku  œwiate³  Bo¿ych  jaœniej¹cych  na  ich  twarzach,   jak  to dobrze  wiedz¹  wszystkie 
uduchowione  dzieci  Bo¿e.

Poprzez  prowadzenie  mojej  nadprzyrodzonej  misji  w  transcendentalnym Trójjedynym 
Bogu   s p ³ a c a m   d ³ u g   w d z i ê c z n o œ c i   nie   tylko Jemu za takie szczególne wybranie 
spoœród  wszystkich  grzesznych  owiec  Jego,    ale   równie¿   moim  b³ogos³awionym  wrogom, 
którzy   jako  masoni  reprezentuj¹  mafiê  niedouczonych  naukowców  i  jako  pseudonaukowcy 
na   co   dzieñ   reprezentuj¹   naukowe  i  moralne  dno,   tak¿e  niezmiernie  dusi³am  siê  w  tym 
masoñskim,  szczeciñskim  pyle,  w  którym  tak  niewyra¿alnie  dobrze  szlifowano  duszê  moj¹ 
na  podobieñstwo  Pana  naszego.  Ponadto  dziêkujê  wszystkim  ludziom, którzy przyczynili siê 
do  mojego  wzrostu  duchowego  i  wspomogli  w  realizowaniu  Dzie³a  Niebios.  Na podstawie 
mojego  mistycznego  ¿ycia  wiele  grzeszników  wejdzie  g³êbiej w ukryte i tak niepojête sprawy 
Bo¿e,  i  mimo,   ¿e   to   jest   tylko  niewielki  r¹bek  tajemnic  Bo¿ych,  ale  wystarczaj¹cy,  aby 
œmiertelnicy  pojêli,  co  faktycznie  dzieje  siê,  kiedy  dusza  zaœnie  w  Bogu na ca³¹ wiecznoœæ.

Mój   najukochañszy   i   niezast¹piony  Przewodnik  Niebieski,  Jezus  Chrystus  jest  dla 
mnie  najwa¿niejszy,  i   tylko  Jego  licz¹  siê  wszystkie  rozkazy  i  wytyczne  na  mojej  drodze 
doskona³oœci,  która   prowadzi   do  wiekuistego  Portu  Jego,   bo   tylko   On   jedyny   wie   jak 
prowadziæ   duszê   m¹   po   niewidocznych,   duchowych  drogach  Jego,  które  przemieniaj¹  j¹ 
w   Niego   dla   dobra   wiekuistego   Dzie³a   Jego,   które   przysz³o   mi  prowadziæ  w  obecnej 
pe³ni  czasów,   która   odwiecznie   by³a   zaplanowana   na   duszê  m¹  ku  jej  wielkiej  radoœci.
Mistrz  Niebieski  coraz  obficiej  obdarza  mnie  ³askami  Swymi  i  daje  mi tyle ³ask, ile uwa¿a 
za  s³uszne,  aby  szatan  nie  zwiód³  mnie,  i  abym  na  drodze  ciemnej  nocy  wiary  zapar³a siê 
sama  siebie,  zapominaj¹c  o  sobie  samej  i  wchodzi³a   w  œwiat niebiañskich nieskoñczonoœci. 
Umi³owany  Pasterz  Niebieski  ods³ania  córce  Swej ukryte skarby m¹droœci i wiedzy Królestwa 
Swego  ( Kol  2,  3 ),  która  pragnie  odpocznienia  tylko  w  Nim  na  ca³¹  wiecznoœæ.
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Z  woli  Bo¿ej   poprzez   m i ³ o œ æ   przyjmujê   prawdy  Bo¿e  i  Duch  Œwiêty  oœwieca 
duszê  moj¹,  abym  w  skupieniu  trwa³a  w  wierze,  bo  ¡ im  czystsza  i  doskonalsza jest dusza 
trwaj¹ca  w  ¿ywej  wierze,  tym  wiêcej  ma  wlanej  mi³oœci  Boga,  i im wiêcej posiada mi³oœci, 
tym  bardziej  oœwieca  j¹  Duch  Œwiêty  i  tym   wiêcej   udziela   jej   Swych   darów ¢  ( Œwiêty
Jan od Krzy¿a),  tak¿e  z  woli  Bo¿ej  pojmujê  i  ogl¹dam  rozumem  prawdy  Bo¿e,  które  by³y 
i  bêd¹,  tak¿e  ca³a  moja  nadprzyrodzona  misja  dokonuje  siê we wznios³ym poznaniu Bo¿ym, 
i  to  co  prze¿ywam,  to  nie  ma  na  to  stosownej  ziemskiej  mowy,  ¿eby okreœliæ to wszystko, 
bo  to  jest  niewyra¿alne  i  nie  godzi  siê  cz³owiekowi  o  tym  mówiæ  ( 2 Kor 12, 4 ).  Z  Boku 
Jezusa  Chrystusa  pijê  cenn¹   Krew  Jego,  aby  uczestniczyæ w skarbach zbawienia Jego,  tak¿e 
S³owo  Wcielone  rozjaœnia  i umacnia mój umys³, abym pozna³a wszystko w moim odwiecznym 
powo³aniu,  co  jest  mo¿liwe  do  osi¹gniêcia  w  tym  ¿yciu,  dlatego  te¿  za  spraw¹ Jego dusza 
ma  wype³nia  w  ca³ej  pe³ni  odwieczne  zamierzenia  Jego.   Po   schodach  mistycznych  statku 
Bo¿ego   ( proroczy  sen  ze  statkiem  z  23. 11. 1984 r. )   wspinam  siê  ku  Prawdzie  Bo¿ej  do 
Najwy¿szej   Prawdy   i   Mi³oœci   Bo¿ej,   tak¿e   trzymam   siê  mistyki  karmelitañskiej  przede
wszystkim na podstawie doktryny Œwiêtego Jana od Krzy¿a,  która zawiod³a mnie do ods³oniêcia 
tajemnicy  Bo¿ej  Trójk¹ta  Bermudzkiego.

Jako  zagubiona  dusza  wpad³am  do  bezmiaru  Oceanu  Bo¿ego,  co  mia³am  wczeœniej 
przepowiedziane  to  w  proroczym  œnie  ze  statkiem,  gdzie  z  woli  Bo¿ej  idê  za  dusz¹ Babci 
Katarzyny,   i   przyjmuj¹c  w³aœciwoœci  tego  nieskoñczonego  Mi³osnego  Oceanu,  dusza  moja 
poprzez  uczestnictwo  z  Panem  staje  siê  jednym  duchem  w  Bogu (1 Kor 6, 17).  Fale Morza 
Bo¿ego  prowadz¹  mnie  do  Rodziców  Niebieskich  i  w³aœnie  tymi  mi³osnymi falami Stwórca 
rz¹dzi  dusz¹  m¹  wed³ug  poruszeñ  Swego  Ducha  i  Woli;  i  obecnie  Niebiescy  Przewodnicy 
Duchowi  wprowadzaj¹  córkê  Sw¹   w   ostatni¹  fazê  Wielkiego,  Œwiêtego  Planu  ods³oniêcia 
œwiatu  ca³ej  duchowej  misji  mej  wraz  z  ods³oniêciem  tajemnicy Trójk¹ta  Bermudzkiego dla 
dobra  Koœcio³a.

Dusza  wybrana  przez  Boga do poznania nadprzyrodzonej  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   musia³a   spe³niaæ   3  warunki,   które   podajê   wg.  s³ów  ks.  Wac³awa 
Œwierzawskiego:  Po  pierwsze  musia³a  byæ  ochrzczona,  bo woda z Chrztu Œwiêtego obmywa, 
oczyszcza  duszê  i  daje  wzrost,  aby  mia³a moc sprzeciwiania siê z³u, poznawania i rozumienia 
Jezusa  Chrystusa  i  Jego  Ducha.   Po   drugie   musia³a   byæ  bierzmowana,  bo  bierzmowanie
daje  nam  wzmocnienie  i  wyposa¿a  w  pomoc  Ducha  i  w  dary  Jego,  aby  to  przejœcie  by³o 
pe³niejsze,  bardziej  œwiadome,  bardziej  radykalne,  przejœcie  od  starej  Jerozolimy  cz³owieka 
grzesznego  do  nowej  Jerozolimy  cz³owieka  œwiêtego,   ¿eby  nas  przygotowaæ  na  ostateczne 
zrêkowiny tj. gody Baranka i Koœcio³a.  Po  trzecie  konieczne  przyjmowanie  Komunii Œwiêtej, 
która  jest  miejscem  ofiary  i  doktryny  (Œwiêty Tomasz z Akwinu),  bo  wszystkie Dzie³a Bo¿e 
dokonuj¹   siê   w   ka¿dej   Eucharystycznej   Komunii,   kiedy   naprawdê   œwiadomie  z  wiar¹, 
nadziej¹  i  mi³oœci¹  uczestniczymy  we  Mszy  Œwiêtej,   bo   wówczas   otrzymujemy  nie  tylko 
Samego  Chrystusa,  Jego  m¹droœæ  i  mi³oœæ,    ale  równie¿  dziêki  Niemu  weszliœmy  w  œwiat 
Trójcy  Przenajœwiêtszej,  z  któr¹  coraz  bardziej  jednoczymy  siê.

Jak  z  powy¿szego  zestawienia  widaæ  jedynie  w  wierze   k a t o l i c k i e j,   w jedynej 
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prawdziwej  rzeczywistoœci  œwiata  przyrodzonego  i  nadprzyrodzonego  mo¿na poj¹æ tajemnicê 
Trójk¹ta  Bermudzkiego  w  Duchu  Œwiêtym  przez  Jezusa  Chrystusa,  gdzie mamy przystêp do 
Ojca  (Ef  2, 18),  którego  jarzmo  mi³oœci  jest  s³odkie,  a  brzemiê  Krzy¿a  lekkie  (Mt 11, 30), 
bo  tylko  w  wierze  katolickiej  mo¿na  przejœæ  przez  Œwiêt¹  Noc,   noc   ciemn¹  wiary,  która
symbolizowana  jest  przez   3  elementy:   liturgiê   œwiat³a,   liturgi¹   wody   i   liturgiê   chleba.
�  Œ w i a t ³ o   na   oœwiecenie,  dziêki  któremu  poznajemy  prawdê,  œwiat³o to jest moc¹ Bo¿¹ 
i   rozprasza   ciemnoœci   grzechu   i   uwalnia   nas   od  mroku,  co  œwiat  okrywa  ( £k  2,  32 ).
W o d a   na   obmycie  i  o¿ywienie  nieustanne.  C h l e b   na  wzmocnienie  i  na dope³nienie  
( ks. Wac³aw  Œwierzawski ).

¯adna   dusza   nie   wg³êbi  siê  do  kresu  tajemnic  Bo¿ych,  ale  aby  w  pe³ni   wybrana
dusza    przez   Boga   mog³a   poj¹æ    t a j e m n i c ê    T r ó j k ¹ t a    B e r m u d z k i e g o,   to 
musia³a  ona  ofiarowaæ  siê  za  grzechy  œwiata  i  daæ siê przybiæ do Krzy¿a wraz z Chrystusem, 
aby  zmys³y  i  w³adze  duszy  mog³y  byæ  ca³kowicie zawieszone, aby przebóstwionym umys³em 
Bo¿ym  mog³y  one  pojmowaæ  wszystko.   Poznaæ   w   ca³ej   pe³ni   tê   Bosk¹  tajemnicê  tzn., 
przekroczyæ  siebie  w  Bogu  i  widzieæ  nadprzyrodzony  œwiat  oczyma  Boga,  co  jest mo¿liwe 
przez  osi¹gniêcie  pe³nej  jednoœci  w  Chrystusie za spraw¹ ³aski Bo¿ej, i aby ods³oniæ j¹ œwiatu, 
to  trzeba  g³osiæ  nieskoñczone  mi³osierdzie  i  sprawiedliwoœæ  Bo¿¹  oraz nieustannie zmierzaæ 
do  bezpoœredniego  celu,  to  jest  do  wiecznej  Ojczyzny,   bo  ods³oniêcie  tej  nadprzyrodzonej 
tajemnicy,  to  jest  cel  poœredni.

Z  Król  Wiecznej  Chwa³y  obieca³  mi:  ¡ Córko   Moja,   Ja   tobie   ods³oniê  tajemnicê
Trójk¹ta  Bermudzkiego ¢  i  s³owa  dotrzyma³,  i  to  by³o  dla  mnie  sensem  pielgrzymki,  a nie 
nadanie  mi  stopnia  doktora,  który  bezprawnie  nie  nadano  mi, bo to by³a cena jak¹ musia³am 
zap³aciæ,  aby  wejœæ  w  tê  Bosk¹  tajemnicê,   i   ta   wielka   krzywda   moralna   poœrednio  jest
zwi¹zana  z  t¹  tajemnic¹  Bo¿¹,   bo   k r z y w d a   ta   poci¹gnê³a   za  sob¹  mnóstwo  Krzy¿y, 
które  urabia³y,  hartowa³y  i  uœwiêca³y  duszê  moj¹,  aby  mog³a ona przekroczyæ jak najgodniej 
próg  nadprzyrodzonego  œwiata,  z  którego  widzia³aby  w  Chrystusie  tê  niedostêpn¹ tajemnicê 
Niebios. 

Pierwsz¹  osob¹,  której  ukaza³  siê   Zbawiciel   by³a   M a r i a   M a g d a l e n a   i  ona 
zosta³a  zwiastunem  zmartwychwstania  Pañskiego,  i kobieta te¿ bêdzie zwiastunem ods³oniêcia 
tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego   czyli   Anna   Aniela  Flak,  któr¹  pojmowa³a  ona  poprzez
Boskie   milczenie,   prze¿ywaj¹c   wszystko  wewn¹trz  w  sposób  czysty  i  wy¿szy,  Bo¿y,  aby 
móc  prze¿ywaæ  czas  nie  w  jego  historycznym  toku,  lecz w jego miejscu na ³onie wiecznoœci 
( S³uga  Bo¿a  Marta  Robin ).

Dusza   Marty   Robin   dobrze   wie,   ¿e   dusza   moja   bardzo   j¹   kocha   jako  siostrê 
w  Chrystusie,  dlatego  te¿  z  polecenia  S³owa  Wcielonego  ona  wspomaga j¹ w tak niezwykle
przepiêknym   duchowym   powo³aniu,   aby   mog³a   jaœnieæ   Chwa³a   Najwy¿szego.   M a r t a 
R o b i n   by³a  osob¹  œwieck¹,  tak  jak  i  ja,  i  podobnie  jak  i  ona,  tylko  w  innym wymiarze 
ja   równie¿   wyprzedzam   epokê   poprzez   prowadzenie   tak   niezwykle   niepojêtego   Dzie³a
Bo¿ego,  poniewa¿  jestem  œwiat³em  niewidzialnego  Boga  w  tej brudnej i nadzwyczaj ciemnej 
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rzeczywistoœci  zmanierowanego  œwiata,   w   którym   fa³szywi   prorocy  maj¹  za  nic  wartoœci 
chrzeœcijañskie.

K  Dzie³o   Bo¿e   ascezy   mistycznej   ods³oniêcia   tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,
które   przez   tak   wiele   lat   prowadzi³am  w  Jezusie,  z  Jezusem  i  dla  Jezusa  by³o  dzie³em 
bardzo  ciê¿kim  na  tak  marne  narzêdzie  Bo¿e,  które  z  woli  Bo¿ej  zosta³o  wybrane, dlatego 
te¿  Zbawiciel  pomaga³  mi  nieœæ  go  czyli  ciê¿ar  ca³ego  zadania  nie  le¿a³ na moich barkach, 
bo   przecie¿   jest   to   nadprzyrodzone   zadanie,   i   dusza   moja   by³a   jedynie  bezwzglêdnie 
pos³uszna  Rodzicom  Niebieskim,  tak¿e  z  Ich  pomoc¹  poprzez  to  duchowe Dzie³o dŸwigam 
ciê¿ar   ca³ego   œwiata,   bo   przecie¿  ono  dotyczy  ca³ej  ludzkoœci  i  pozostanie  na  wszystkie 
pokolenia.  Ods³oniêcie  œwiatu  tej  niedostêpnej  do  dnia  dzisiejszego  tajemnicy  Bo¿ej bêdzie 
zwyciêstwem,  które  zosta³o  odkupione  strasznymi  cierpieniami,  które  dusza moja jako dusza 
wybrana  przez  Boga  znios³a   wspó³cierpi¹c  z  Chrystusem.

K o œ c i ó ³,    który    jest   Chrystusem,   i   który   dziêki   Cia³u   Eucharystii   staje   siê
mistycznym   Cia³em   Chrystusa   wyda   wyrok   nie   tylko   w   sprawie  ods³oniêcia  tajemnicy
Trójk¹ta  Bermudzkiego,   ale   ca³ej   nadprzyrodzonej   misji  mej,  która  zrodzi³a  siê  z  Ducha 
Œwiêtego,  bo  Duch  Œwiêty,  to  mi³oœæ  Ojca  i  Syna,  która  przez  Eucharystiê  buduje Koœció³ 
³¹cz¹c  siê  w  Jedno  Cia³o  i  G³owê  ( Œwiêty  Tomasz  z  Akwinu ).

�  Bóg   idzie   przez   historiê   i   do   ka¿dego   pokolenia   przychodzi   z   tym  samym
przymierzem,   ale  wyraŸnymi  s³owami,  znakami  i  wydarzeniami  zrozumia³ymi  dla  ka¿dego 
jêzyka,  dla  ka¿dego  sposobu  myœlenia.  Bóg  Tajemnicê  Królestwa objawia przede wszystkim 
ludziom   prostym,   ludziom,   którzy   nie   maj¹   umys³ów  zmanierowanych,  ludziom,  którzy 
gotowi   s¹   wierzyæ  prostemu   S³owu   Bo¿emu.   Bóg   dzia³a   w   bardzo  konkretnej  sytuacji 
i  w  konkretnych  warunkach  czasu  i  miejsca,   oraz   w   odniesieniu   do   konkretnych   ludzi. 
Obraz   Matki   Bo¿ej   Jasnogórskiej   znalaz³   siê   na  naszej  ziemi  te¿  w  okreœlonym  czasie
i  w  miejscu o okreœlonej nazwie   (O. Stefan Ro¿ej),  tak te¿ nasta³a pe³nia czasów na duchowe 
Dzie³o  Niebios,  które  przez  tak  wiele  lat  w  wielkim  ukryciu prowadzi³am w Panu naszym.

Jako  córka  Trójjedynego  Boga   chodzê   wed³ug  przykazañ  Jego  po  niewidzialnych
drogach   Jego,   tak¿e  w  ka¿dej  sekundzie  pragnê  posiadaæ  tylko  Jego,   dlatego   te¿   ca³ym
sercem  swym,  jak  i  ca³¹  dusz¹  sw¹  nieprzerwanie  szukam  Jego, aby w g³êbokim, mi³osnym 
spokoju  móc  syciæ  siê  nadnaturalnymi ¿ywotnoœciami Jego. Zbawiciel w samotnoœci prowadzi 
duszê  m¹   do   ogrodów   oliwnych   Ojczyzny   Swej,   bo   przecie¿   On   bardzo   dobrze  wie, 
¿e   ona   pragnie   p³on¹æ   nienasycon¹   mi³oœci¹   Jego   w   wiecznym   zjednoczeniu   z   Nim.
Zanim  dusza  moja  przez  Chrystusa  Pana  naszego   po¿egna   ten   przemijaj¹cy   œwiat   pe³en 
zgryzoty  i  grzechów,   to   ona   musi  byæ  bardziej  podniesiona  do  doskona³oœci  Pana swego, 
który   coraz   intensywniej   uduchawia   j¹   w   Sobie,   aby   mog³a   ona   od   czasu   do  czasu 
wytchn¹æ  w  Nim  i  rozkoszowaæ  siê  niepojêt¹  mi³oœci¹  Jego.  Poprzez  Matkê  Bo¿¹,  Maryjê 
dusza   moja   zosta³a   doprowadzona   w   bezpoœredni   kontakt   z   Jej  umi³owanym,  jedynym 
Synem,  Jezusem  Chrystusem,  który  dosyæ  czêsto  Swoimi mistycznymi dotkniêciami przenika 
duszê  m¹  na  wskroœ,  dlatego  te¿  nabiera  ona  mocy  Jego  i  przenika  w Nim tajemnice Jego.
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Boski   Mistrz   widzi   ca³e   moje   ziemskie   pielgrzymowanie   i   s³yszy   moje   ciche
wewnêtrzne   jêki   spowodowane   moj¹   bezradnoœci¹   na  tak  ewidentne  sprawy  me  czy  te¿
sprawy   bliŸnich,    tak¿e    On    wspomaga    mnie   w   ka¿dych,    nawet   w   najdrobniejszych 
poczynaniach,   aby   mog³a   spe³niæ  siê   upragniona  wola  Jego  we  mnie.   Z  pomoc¹  S³owa 
Wcielonego dosz³am do odpowiedniej dojrza³oœci w Nim,  aby  dusza  moja  mog³a wejœæ w Nim 
do  pe³ni  bezkresu  niepojêtoœci  Jego,   dlatego   te¿   ka¿dy  szczegó³   mojej   drogi   krzy¿owej 
odnoszê   do   Niego,    abym    moc¹   Jego   mog³a   przebywaæ   w   wiekuistym   œwietle   Jego. 
W  moim  ascetyczno - mistycznym,  duchowym  ¿yciu  dusza moja w szczególny sposób zosta³a 
wtajemniczona  w  niepojêtoœci  Wszechmog¹cego,  tak¿e  z  woli  Jego  przelewam  tê  odrobinê
tajemnic  Jego  z  zaœwiatów  Jego  na  ekran  komputerowy,  które  pozna³a  ju¿  dusza  ma.

Drogi  Biskupie  Rzymu  i  Nastêpco  Œwiêtego Piotra, w moim odwiecznym powo³aniu 
mam byæ zapomiana dla wszystkich, ale widoczna jedynie dla Boskiego Oblubieñca, za przyczyn¹ 
którego  wszystko  osi¹gam  i  wkraczam  w  Jego nadprzyrodzony wymiar sprawiedliwoœci, tak¿e 
substancjalne,  nadprzyrodzone  dotkniêcia  Jego  i  p³omieñ  Jego  tchnienia pozwalaj¹ duszy mej 
w  kontemplacji  ascezy mistycznej  przekazywaæ  odwieczne  tajemnice  Jego,  które  odwiecznie
by³y  przeznaczone  na  ni¹.   W   ukryciu   umieram  dla  zniewolonego  œwiata  i  ³¹czê  siê  coraz 
bardziej  z  Umi³owanym,   który   jest   najdostojniejszym   i   wiecznym  goœciem  w  duszy  mej, 
dlatego  te¿  odwa¿nie  przekazujê  swoje  odwieczne  powo³anie,  za  pomoc¹  którego  dusza ma 
osi¹gnie  wieczne  zbawienie.  Pragnê  dodaæ,  ¿e  nie  opisujê  tak  wszystkich  ³ask,   bo  czasami 
nie   mam  zbyt  wielkiej  ³aski,  ¿eby  opisywaæ  niepojête  Boskoœci,  a  poza  tym  z  woli  Bo¿ej 
od  czasu  do  czasu  wiele  wznios³ych  rzeczy  mam  wymazane  z  pamiêci,  które  nie mog¹ byæ 
przekazane  dla  ¿yj¹cych  œmiertelników.  Moje  wszystkie  mistyczne  ksi¹¿ki  ukazuj¹  nie tylko 
moje  ¿ycie  duchowe,  które  tak  bardzo  bogate  jest  w  ³aski  Bo¿e, ale równie¿ grzechy œwiata,
które  tak   bardzo   rani¹   Zbawiciela,   który   jest  jedyn¹  absolutn¹  Prawd¹  i  jedynym sta³ym
Autorytetem  w  ca³ym  Wszechœwiecie.

Z  Jestem   pewna,   ¿e   grzesznicy   bêd¹   bali  siê  moich  mistycznych  ksi¹¿ek,   które 
za  spraw¹  Boga  nieuniknienie  wyjd¹  na  œwiat³o  dzienne, bo bêd¹ widzieli oni w nich wielkie 
niebezpieczeñstwo   dla   spaczonego  ateistycznego  kierunku   czy    te¿   innych  wywrotowych 
religii  i  sekt,  i  najprawdopodobniej  w  sytuacji  beznadziejnej Boski Odkupiciel zabierze mnie 
do  Siebie,   aby  uchroniæ  mnie  od  faryzeuszy,   którzy  chcieliby  mnie  zabiæ  jak  Jego,  abym 
nie  œwiadczy³a  prawdy  Jego.

D r o g a   E m i n e n c j o,  obecnie  wysy³am  28 - m¹ duchow¹ ksi¹¿ê pt.:  “ Zdobywanie 
mistycznego  szczytu  Góry  Karmel ”  czêœæ 5  ( 96 stron ),   która   jest  nagrana  na  za³¹czonych 
dwóch  takich  samych  p³ytach  kompaktowych  CD - R.  Celem  przypomienia wymieniê jeszcze
raz   tytu³y   moich   mistycznych   ksi¹¿ek   pisanych  w  Chrystusie  za  wstawiennictwem  Matki 
Mi³osierdzia  Maryi,  a  oto  one:  ¡  Dzie³o   ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  
Bermudzkiego  ¢  ( 9  ksi¹g ),   ¡ Œwiat³oœæ  w  ciemnoœci  w  rzeczywistoœci  nadprzyrodzonej ¢, 
¡ Lewitacje  duszy  wybranej  w  niepojêtych  sferach doczesnoœci i nieskoñczonoœci ¢ (4 czêœci),
¡  ¯ycie  mistyczne  Anny  Flak  na  ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  ¢  ( 9  czêœci )  oraz 
¡ Zdobywanie  mistycznego  szczytu  Góry  Karmel ¢ (5 czêœci).  Ca³e  duchowe  Dzie³o  Kap³ana 
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Niebieskiego  sk³ada siê  z  37 - miu folderów,  które  zawieraj¹  489 podfolderów  na  4651 stron,
o  ³¹cznej  zawartoœci  104 MB  w  programie PDF  oraz  z  250 - ciu  dokumentów  na  375  stron
u³o¿onych   tematycznie   i   chronologicznie,   które  26  sierpnia  2011  roku  przes³a³am  na  rêce 
ówczesnego  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  kard.  Williama  Josepha  Levady.  Bior¹c  pod
uwagê  mój  wczeœniejszy dorobek naukowy wraz z prac¹ doktorsk¹,  co by³o wstêpnym wejœciem
przez duszê m¹ w niedostêpne prawdy i œwiat³oœci Niebios,  to  ca³e  Dzie³o  Niebios przekroczy³o
ju¿  wiêcej  jak  5000  stron. 

Moje  spotkanie  z  Trójjedynym  Bogiem   dokonuje   siê   za  spraw¹  Jego,   tak¿e   mój
duchowy  kontakt  z  Nim  jest  tak  wielki,  oczywiœcie  jak  na  miarê  osoby  œwieckiej,  ¿e  moje
¿ycie   sta³o   siê   modlitw¹,   które   od   czasu   do   czasu   zak³ócane   jest   przez   przemijaj¹c¹
doczesnoœæ.  Na  mojej  drodze  doskona³oœci  nieustanne  przyp³ywy  si³y  Bo¿ej mobilizuj¹ mnie 
do  pisania  w  Imiê  Niebios,  dlatego  te¿  dosyæ  czêsto  dusza  moja  wo³a do Pana swego, abym 
pisa³a  w  Nim,   i   aby   te   duchowe   zdania   by³y  przepojone  m¹droœci¹  i  mi³oœci¹  Jego,  co 
by   pozwoli³o   nawróciæ   zagubione   owce  Jego  na  drogê  wiekuistego  zbawienia.  Nie  wiem 
jak  d³ugo  bêdê  pisa³a  w  Imiê  Pana  swego ?,   ale  skoro  On  rzek³  mi,   ¿e  do  samej  œmierci 
mej,   to   pewnie  tak  i  bêdzie,   bo   przecie¿   z   woli   Umi³owanego   muszê   przedstawiæ  jak 
najwierniej   swoje   mistyczne   ¿ycie,   w   które   tak   czêsto   wkracza   nadprzyrodzonoœæ.  Tak 
szczerze  mówi¹c  ka¿de  Dzie³o  Bo¿e  ma  swój  pocz¹tek  i  koniec,  tak¿e  podejrzewam,  ¿e  to
moje   pisanie   dobiega   ju¿   koñca,   dlatego   te¿   wszystkich  czytaj¹cych  moje  teksty  proszê 
o  modlitwê  w  intencji  duszy  mej.

Modlê  siê  duchowo  w  duchu  swym  do  S³owa  Wcielonego,   które   sta³o  siê  cia³em
i  zamieszka³o  miêdzy  nami,  jak  to  podaje  Pismo  Œwiête,   abym   zawsze   by³a   ofiar¹  Jego 
i  w  pe³ni  Bóstwa  Jego  nigdy  nie  zmarnowa³a  ³ask,  ani  te¿  darów Jego.  Z mi³osiernej ³aski 
Bo¿ej,   która   nigdy   nie   opuszcza   mnie   poprzez   cnoty   heroiczne   w   mi³oœci,   prawdzie
i   pokoju  przekazujê  swoje  przebogate  ¿ycie  duchowe,  w   którym  z  woli Wszechmog¹cego 
dusza  moja  wesz³a  w  wy¿sze  sfery  Jego.  Ukochany  wprowadzi³  mnie  w morze ³ask Swych, 
dlatego  te¿  tymi  przedziwnymi  ³askami  wyprowadza  mnie  z  nieszczêœæ  mych,   tak¿e   wola 
Jego  jest  realizowana  zgodnie  z  zamiarami  Jego.  Cierpliwie  i  spokojnie  piszê  w Imiê Pana 
swego,   który   nieprzerwanie   zanurza   i   umacnia   mnie   w   Bóstwie  Swym,  abym  poprzez 
czêœciow¹  odczuwaln¹  mêkê  Jego  w  ciele  swym,  jak i w duszy swej by³am wynagrodzeniem 
za wszystkich tyranów œwiata,  którzy kamieniuj¹ i katuj¹ najprzeró¿niejszymi przeœladowaniami 
dzieci  Jego,  aby  tylko  ¿yæ  wed³ug  dekalogów  cywilizacji  k³amstwa  i  œmierci. 

Ca³¹  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê  realizujê  w  umi³owanym  Panu  swym,  który  dziêki 
nieskoñczonej  ³askawoœci  Swej  wylewa  wielorakie  ³aski  na  duszê  moj¹,   która   pragnie  ¿yæ 
pe³ni¹  ¿ycia  Jego.  Boski  Oblubieniec,   który   jest   j e d y n y m   Ÿród³em  mojej  si³y  poprzez 
moje  przeciwnoœci,  trudy,  doœwiadczenia  i  nieustanne  zmagania  wprowadzi³ mnie, jak i duszê
moj¹  w  autentyczny  letarg  œmierci  zniewolonego  œwiata,    gdzie   dokonuje  siê    na   masow¹
skalê  niesamowita  rzeŸ  nienarodzonych  dzieci,  która  jako  aborcja  w  majestacie  zboczonego 
prawa   Unii   Europejskiej   uznana   jest   za   prawo  podstawowe,  co  mo¿na  bardzo  dok³adnie
wyczytaæ  przez  internet.   W   mojej   nadprzyrodzonej   misji    mam   mówiæ   i   pisaæ   Samym 
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Trójjedynym  Bogiem,  który  powo³a³  nie  tylko  nas,  ale  równie¿  i  te  nienarodzone  dzieci  do 
¿ycia,  którym  nie  by³o  dane  ujrzeæ  widzialny  œwiat,   dlatego  te¿,   kto   ¿yje  w  œmiertelnych 
grzechach,   to   wiadomo,   ¿e  skazuje  swoj¹  duszê  na  wiekuiste  potêpienie.  W  dobie  udrêki 
i  zarazem  mi³osierdzia  Bo¿ego  moc¹  Ducha  Œwiêtego  realizujê  swoje  odwieczne powo³anie, 
które   jest   ziarnem   Ewangelii   Chrystusowej,  i  które  w  pe³ni  czasu  zaowocuje  i  przyniesie 
obfity  plon  Bo¿y. 

Umocniona   ³ask¹   Sternika   Niebieskiego   b³ogos³awiê  Go  za  wszystkie  dobra,  które
nieustannie  On  rozsiewa  na  wszystkie  narody  oraz  za  to,  ¿e  duszê  moj¹  ca³kowicie posiad³ 
we  w³asne  w³adanie.   Gdy   z   woli   Najwy¿szego   dusza   moja  wchodzi  w  wielowymiarowe 
niepojêtoœci  Jego,  to  kosztuje  ona  smak  mi³oœci  i aromatów Jego, i nawet jaœnieje wiekuistym 
blaskiem Jego.  Te  tymczasowe  s³odkoœci  Boskiego  Oblubieñca  pozwalaj¹  duszy  mej chocia¿ 
na   chwilê   oderwaæ   siê   od   faryzeuszy   Boga,  którzy  uzale¿nieni  od  zniewolonego  œwiata, 
na  si³ê  pchaj¹  ca³¹  ludzkoœæ   w   diabelsk¹,   piekieln¹   otch³añ,  która  po  ich  œmierci  nie  ma 
ju¿  absolutnie  ¿adnego  odwrotu.

Na   obecnym  etapie  mojego  doczesnego  pielgrzymowania  pragnê³abym  jak  najwiêcej
mi³oœci  Bo¿ej  przelaæ  potomnym   poprzez   przekazywanie   niepojêtych   niepojêtoœci  Mistrza
Niebieskiego,    dlatego    te¿   bardzo   proszê   Ukochanego,    aby   nigdy   nie   opuszcza³   mnie 
w  przekazywaniu  tak  niezwyk³ych  tajemnic  Jego,  które  dostêpne  s¹  jedynie  dla  dusz,  które 
przekroczy³y   ju¿   próg   œmiertelnoœci.   W   Najœwiêtszej   Trójcy   Jedynej,   umi³owany   Jezus 
Chrystus   udziela   duszy   mej   Ducha   Swego,   który   jest   duchem   mocy  zbawczej,  i  który 
wprowadza  j¹  do  wiecznego ¿ycia, do wiekuistej wiecznoœci, która jest niepojêt¹ szczêœliwoœci¹ 
dla  wszystkich  zbawionych  dusz.

Coraz   czêœciej   zamykam   siê   w   umi³owanym  Oblubieñcu  swym,  który  przedziwn¹ 
moc¹   przenika   duszê   m¹,   a  poza  tym  On  ods³ania  jej  tajemnice  Swe,  które  znajduj¹  siê 
w   Jego   niepojêtej   Boskiej   Istnoœci.   Dusza  moja  wyœpiewuje   pieœñ  do  Boskiego  Mistrza, 
który   nieustannie   razi   j¹   œwiat³em   Swym   i   poci¹ga  j¹  do  Siebie,   aby  On  zabra³  j¹  ju¿ 
do  Siebie,   bo   ona   pragnie  zupe³nie  zapomnieæ  o  sobie  i  w  spokoju  Jego  ¿yæ  tylko  Nim.
Król   Mi³osierdzia,   Jezus  Chrystus,   który   jest   utajony   w   twierdzy  duszy  mej  nieustannie 
rozpala   mi³oœæ   Sw¹    w   niej,   tak¿e   ona   zatopiona   w   nieskoñczenie   niepojêtym   zdroju 
mi³osierdzia  Jego  próbuje  chwilowej  rajskiej  szczêœliwoœci,  która  jest  nie do wypowiedzenia. 

Królowa   Polski   i   ca³ego   Wszechœwiata,   Matka   Mi³osierdzia,   Niepokalana  Maryja 
dobrze  wie,  ¿e  ja  zawierzy³am  Jej,  jak  i  Jej  Synowi,  dlatego  te¿  Ona z mi³oœci¹ nieustannie 
wspomaga  mnie  w  moim  odwiecznym  powo³aniu,  aby  poprzez  tê  duchow¹  misjê  uzdrowiæ 
i   odnowiæ   K o œ c i ó ³   Jej   Syna   czyli,   aby  ca³y  œwiat  odrodzi³  siê  w  Chrystusie.  Maryja
Dziewica,   Gwiazda   Ewangelizacji   wys³ucha³a   modlitwy   mej,  któr¹  odmawia³am  do  Niej, 
a  oto  ona:  ¡  Uczyñ   ze   mnie  pos³uszne  narzêdzie  w  Twoich  d³oniach,  o  Matko  Chrystusa 
i  Matko  Koœcio³a,   dla   ratowania   dusz   ludzkich  w  OjczyŸnie  naszej  i  w  ca³ym  œwiecie  ¢ 
(Œwiêty  Jan  Pawe³  II - gi),  i  za  Jej  wstawiennictwem  w Chrystusie prowadzê duchowe Dzie³o
Niebios,   które   w³aœnie   przeznaczone   jest   dla  “ dla  ratowania  dusz  ludzkich  w  OjczyŸnie 
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naszej  i  w  ca³ym  œwiecie ”, bo przecie¿ nikczemnicy nie tylko zwodz¹ zwodniczymi nadziejami 
i podstêpnymi sposobami owce Bo¿e,  ale  równie¿  okrywaj¹ oni hañb¹ i wstydem niewygodnych 
bliŸnich,  a  ponadto  ci  niezwykle nikczemni ciemiê¿yciele przepojeni niewyra¿aln¹  nienawiœci¹ 
bezczeszcz¹   œwiête  miejsca  i  krzy¿  Ukrzy¿owanego.

Sterowana   Najwy¿szym   przekazujê   Dzie³o   Jego   na   miarê   3 - go   tysi¹clecia,  aby
rozwiaæ  wszystkie  w¹tpliwoœci  niedowierzaj¹cym  kap³anom,   którzy   bêd¹  rozpatrywaæ  moj¹
nadprzyrodzon¹  misjê,  bo  przecie¿  zdajê sobie sprawê z tego, ¿e wielu namiestników Chrystusa 
nie  zrozumie  mojej  nadprzyrodzonej  misji,  ani  te¿  ca³ej g³êbi dzia³ania Pana naszego w duszy 
mej,   bo   nie   ka¿da   owca   Bo¿a   jest  oœwiecona  Duchem  Œwiêtym,  a  poza  tym  wielu  jest 
pogr¹¿onych  w  ciemnoœciach  diabelskich,  tak¿e  nie  interesuj¹  siê  oni  sprawami duchowymi. 
G³upcy   tego   œwiata   nigdy   nie   przyjm¹  m¹droœci  Bo¿ej,  dlatego  te¿  nic  nie  chc¹  s³yszeæ 
o  niej,  ani  te¿  wnikn¹æ  w  ni¹,   ¿eby   tylko   ona   nie   pobudzi³a   ich   do   duchowego  ¿ycia, 
dlatego  te¿ uwa¿aj¹ siê za wielkich œwiatowców tego zdemoralizowanego œwiata, a tak naprawdê 
to  s¹  tyranami  najprzeró¿niejszych  re¿imów,  w  których na si³ê represjonuj¹ prawe owce Bo¿e, 
zapominaj¹c   o   tym,   ¿e   wszystko  jest  do  czasu,  a  poza  tym  ich  czas  w  tej  przemijaj¹cej 
doczesnoœci  i  tak  skoñczy  siê,  z  której  dusze  ich  bêd¹  musia³y wnikliwie rozliczyæ siê przed 
Stwórc¹. 

Z  woli  Bo¿ej  przechodzê   przez   b³ogos³awion¹   charyzmatyczn¹  wiarê  p³odnoœci,  bo
przecie¿  wszystkie  ³aski  jakie  otrzymujê   od   Kap³ana   Niebieskiego   maj¹   charyzmatyczny 
charakter,   tak¿e   w  tym  niepojêtym  charyzmacie  przedziwnej  s³odyczy  i  rozkoszy  wszystko 
czyniê   na   Chwa³ê   Bo¿¹.   Wszystko   mogê   zdzia³aæ   w   Chrystusie,  bo  On  bardzo  dobrze 
wyæwiczy³  mnie  wewnêtrznie,   abym   mog³a   wyjœæ   na   zewnêtrzny  zdemoralizowany  œwiat, 
dlatego  te¿  wszystko  nazywam  w  Nim  po  imieniu  i  nie  pozwolê,  aby  zwyciê¿y³o k³amstwo 
i  pogardzanie ludŸmi, którzy chroni¹ ¿ycie. Jako przybrana córka w Jezusie Chrystusie chroniona 
jestem  przez  tarczê  wiary,   za   pomoc¹   której   dusza  ma  przesz³a  do  najtajniejszych  g³êbin 
Bo¿ych,  i  obecnie  dosyæ  czêsto  znajduje  siê  ona  w  Bogu  w  duchowym  œwiecie,  który  jest 
niewidzialny  dla  naszych  zmys³ów.   Dusza   ma  niezmiernie  têskni  za  Boskim  Oblubieñcem, 
który  ju¿  wielokrotnie  wprowadzi³  j¹  w  niepojête  g³êbiny  Swe,   które   rozprzestrzenione   s¹
w  wieczystej  ciszy,  która  przenikniêta  jest  na  wskroœ  niebiañsk¹  œwiat³oœci¹.

K  ¯ycie   moje   pe³ne   cierpieñ   fizycznych  i  duchowych  zawsze  potrzebowa³o  ciszy
i  wyciszenia,  które  nie zawsze mia³am w nieskoñczonej wolnoœci Umi³owanego, dziêki któremu 
nie  jestem  przywi¹zana  do  przemijaj¹cych  spraw  ziemskich,   jedynie   tylko  do  Dzie³a  Jego, 
które  pozwala  duszy  mej  przebywaæ  w  oceanie  ¿ycia  i  pokoju  Jego,   w   którym  zostaliœmy
zanurzeni  przez  Niego  czyli  w  tajemnicy  Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego (Œw. Jan Pawe³ II - gi).
W  ¿ywej  wierze  w  Ojca  Przedwiecznego,  Syna  i Ducha Œwiêtego przebywam w œwietle ¿ycia 
Trójcy  Œwiêtej  (J 8, 12),  tak¿e  jestem  gotowa  na  wszelkie  ofiary  jakie  tylko wymaga Dzie³o 
Niebios,  do  którego  dusza  ma zosta³a odwiecznie powo³ana, dlatego te¿ ju¿ dawno wyp³ynê³am 
w  Chrystusie  na  najwiêksze  g³êbie  cz³owieczeñstwa  i  g³êbie  Jego.

Boski  Oblubieniec  pomaga  mi  wiernie  w  misji  mej,  któr¹  odwiecznie powierzy³ mi, 
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tak¿e  hojnie  darzy  duszê  m¹  ³askami  Swymi,  dziêki  którym  przebywa  ona  w  Chwale Jego,
i  te  moje  s³abn¹ce  si³y  s¹  ci¹gle  przebóstwiane,  w  zwi¹zku  z  czym nie gra tutaj rola up³ywu 
mych  lat,  które  nacechowane  s¹  nap³ywaj¹cymi  i  ci¹gle  zmieniaj¹cymi  siê  przeciwnoœciami, 
co  wszystko  powoduje,  ¿e  stajê  siê  coraz  bardziej  aktywna  w  Dziele  Umi³owanego. Latami 
pog³êbia³am swoj¹ wiedzê biblijn¹, teologiczn¹, filozoficzn¹, ascetyczno - mistyczn¹, aby w pe³ni
czasów  w  Panu  naszym  ukazaæ  œwiatu  przes³anie  duchowego  Dzie³o  Jego,  które  w  obecnej
dobie  internetu  dotrze  do  wszystkich  czêœci  œwiata  i  to  do  szerokiego  grona wierz¹cych, jak
i  niewierz¹cych,  zagubionych  owiec Pasterza Niebieskiego, które pozbawione s¹ wolnoœci Jego.

W  klimacie  g³êbokiej  radoœci  i  mi³oœci  Mistrza  Niebieskiego   poprzez   swoj¹   stronê
internetow¹  wyruszy³am   na   ca³y   zniewolony   œwiat  w  Niebieskim  Oblubieñcu  mym,  który
jest  jedynym  ¿yciem  mym,   i   któremu   jestem   bez  reszty  oddana,  tak¿e  nape³niona  darami
Najœwiêtszego   za   ¿adne  przemijaj¹ce  skarby  nie  cofnê  siê  do  przeciêtnoœci,   co  pragnêliby
to  strachliwi  ludzie,  bo  osi¹gnê³am  odpowiedni¹  dojrza³oœæ  duchow¹ i wszechmocn¹ mi³oœci¹
Stwórcy  pokonam  wszelkie  choroby,  cierpienia  i  przeciwnoœci.  Jedynie  odpoczywam w mym 
jedynym  Pocieszycielu  Niebieskim,  Jezusie  Chrystusie,  tak¿e w jednej jednoœci z Nim, Ojcem, 
jak  i  Duchem  Œwiêtym  ¿yjê  na  granicy  czasu  i  wiecznoœci, aby po wype³nieniu odwiecznego 
zadania  dusza  ma  mog³a  przejœæ  w  nieskoñczon¹  zbawcz¹  mi³oœæ  Stwórcy.

Wszechwiedz¹cy   w   szczególny   sposób   naznaczy³  mnie  krzy¿em,  który  nieustannie
wzmacnia   moje   poczynania   na   drodze   œwiêtoœci  oraz  pozwala  mi  on  wejœæ  w  tajemnice
Jego,   jak   i   w   tajemnice   przewrotnych   serc   i   dusz,  które  s¹  obrzyd³e  dla  Pana  naszego
( Prz  10,  20 ),    abym   mog³a   przekazaæ   swój   mi³osny   testament    w³aœnie  dla   wszystkich 
innowierców,   którzy   odrzucili   S³owo   Pañskie,   koczuj¹c   na  swojej  przemijaj¹cej,  nic  nie 
wartej  m¹droœci,   która   wiadomo,   ¿e  na  nic  siê  zda  ( Jr  8,  9 ).  Bezwzglêdnie  zawierzy³am 
prawdzie  i  mi³oœci  Rodziców  Niebieskich,  dlatego  te¿  jestem wierna Im we wszystkim s³u¿¹c 
Koœcio³owi,  tak¿e  jestem  bardzo  spokojna,  bo  widzê  siebie  z  Chrystusem na Krzy¿u.  Widzê 
oczyma  wiary,   co   Trójca   Œwiêta   i   Mama   Niebieska   ¿¹daj¹   od   duszy   mej,  dlatego  te¿ 
nieustannie  obcuj¹c  ze  zbawczym  Krzy¿em  wykonujê  swoje  odwieczne,   Bo¿e  pos³annictwo 
na  Chwa³ê  Niebios. 

Z  Wewn¹trz  duszy  swej  mam  ukryty  duchowy  Krzy¿ Chrystusowy wraz z cierpi¹cym 
Chrystusem  na  Nim,   i   nie   mogê   zdj¹æ   Zbawiciela  z  Krzy¿a,  bo  nie  pozwalaj¹  mi  na  to 
nieustanne  grzechy  wrogów  Koœcio³a  i  wrogów  dobra.   Cierpiê   na   Krzy¿u  Ukrzy¿owanego 
dla  Niego  Samego   i   z   woli   Jego   dusza  ma  przebywa  w  Morzu  Boleœci  wiedz¹c  o  tym,
¿e  ¡  cierpienie   znoszone  dla  Boga  jest  tak  wielk¹  godnoœci¹,  ¿e  cz³owiek  powinien  wrêcz 
uwa¿aæ  siê  za  niegodnego  tego  zaszczytu ¢  (Ludwik  Blosius).  We  wczeœniejszym  etapie  na
mojej   ciernistej   i   mi³osnej   drodze   œwiêtoœci   na   pewien  czas  najprzeró¿niejsze  cierpienia
i  przeciwnoœci  przeszywa³y,  rani³y  i  roztraja³y  serce i duszê m¹,  aby ponownie po ca³kowitym 
oczyszczeniu   dusza   ma   mog³a   zanurzyæ   siê   w  Bogu  i  kontemplowaæ  Go  mi³oœci¹  Jego.
Od  kiedy  zwlek³am  z  siebie  dawnego  cz³owieka,   a   przyoblek³am   siê   w   nowego   wed³ug 
obrazu   Tego,   który   go   stworzy³   ( Kol  3,  9 - 10 ),   od   tego   te¿   momementu   sta³am   siê 
w   Boskim   Odkupicielu   jak   ska³a,   o   któr¹  rozbijaj¹  siê  ci¹gle  ba³wany  morskie,  a  która 
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stoi  niewzruszona,  stawiaj¹c  milcz¹cy  opór  sza³owi  wzburzonych  wód  ( Marek  Aureljusz ).

D r o g i   O j c z e,   Sobór   Watykañski   II - gi   wyraŸnie   powiedzia³:  ¡ Œwieccy  niech
wspó³pracuj¹   w   koœcielnym  dziele  ewangelizacji  i  uczestnicz¹  w  jego  zbawczej  misji  jako
œwiadkowie,  a  zarazem  ¿ywe  narzêdzia ¢,  tak¿e  z  woli Kap³ana Niebieskiego prowadzê przez 
Niego  Samego  w  Duchu  Œwiêtym  duchowe  Dzie³o Jego i oœwiecona w Nim prze¿ywam swoje 
zjednoczenie  z  Nim  w  zgie³ku  tego zdeprawowanego œwiata,  ale  z  dala od niego, bo przecie¿ 
ono  odrzuca  mistyczne  cia³o  Pana  naszego  czyli  Koœció³  Jego  wraz  z  Nim  Samym,   i  ¿yje 
jedynie  w  œwiecie  materii,  co  jest  przeciwstawne  ¿yciu  memu,  bo ja ¿yjê jedynie w m¹droœci
mistycznej,  w  której  te¿  przekazujê  swoje  odwieczne  powo³anie.  Jako  dziecko Trójjedynego 
Boga  i  wspó³dziedzic  Chrystusa  ( Œwiêty  Pawe³ )  poœwiêci³am  siê   dla   dobra   ludzkoœci   na 
Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego,  w  zwi¹zku  z  czym  przyobleczona  w  Boskiego Odkupiciela
wielkodusznie,  uczciwie  i  cierpliwie  kontynuujê  duchow¹  misjê  sw¹   w   tym   niegoœcinnym
zsekularyzowanym  œwiecie. 

Bo¿a  Opatrznoœæ  zawiod³a  mnie  do  wielu  miejsc  na  kuli  ziemskiej,  tak¿e  jak  widaæ
opatrznoœciowa  i  mi³osierna  d³oñ  Pana  naszego  kieruje Dzie³em Swym, które powoli wype³nia 
siê  zgodnie  z  wol¹  Jego,  tak¿e  przenikniêta  œwiat³oœci¹  Jego  sk³adam najwy¿sze œwiadectwo 
wiary  i  mi³oœci  w  stosunku  do  Niego,  bo  idê  za  Nim. W Troistej Jednoœci z Bogiem, Ojcem, 
Synem  i  Duchem  Œwiêtym  uczestniczê  w  wolnoœci  i  chwale  dzieci  Bo¿ych  ( Rz 8, 19 - 21), 
tak¿e  wiem,  ¿e  dziêki  ³asce  Niebios wszystko zwyciê¿ê, pomimo takiej niesamowitej biernoœci 
Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  kard.  Gerharda  Ludwiga Müllera na duchowe przesy³ki me
i  wykonam  odwieczny  testament  Ojca  Przedwiecznego  w  stosunku  do  duszy  mej.

D r o g a    E m i n e n c j o,  podsumowuj¹c obecny listy napisany po raz kolejny w formie
publikacji  pragnê  jeszcze  raz  zaznaczyæ,  ¿e  ca³a  moja  nadprzyrodzona  misja zbudowana jest 
na  skale  Pana  naszego  tj.  na Nim Samym  (Mt 7, 24 - 27),  dlatego  te¿  w  odwadze  i  pokorze 
s³ucham  tylko  Umi³owanego  odczytuj¹c  œwiête  znaki Jego, które potwierdzaj¹ moje odwieczne
powo³anie,  które  wykonujê  w  blasku  Boskiego  Majestatu  Boskiego Odkupiciela w paschalnej 
chwale  Jego.   Jezus   Chrystus,   który   zwyciê¿y³  z³o  i  œmieræ  poprzez  niewinn¹  œmieræ  Sw¹ 
da³  mi  niepokonan¹  moc  Sw¹,   abym   œwiadectwem  ¿ycia  swego  zala³a  ca³¹  zdeprawowan¹ 
ludzkoœæ,   która   nie  przebywa  w  radoœci  i  œwietle  zmartwychwstania  Jego,  co  jest  przecie¿ 
najwiêkszym cudem i skarbem w tym naszym przemijaj¹cym ¿yciu,  w  którym najprzeró¿niejszej
maœci  ideolodzy  odrzucaj¹  drogê  mi³oœci  i  ¿ycia,  dostosowuj¹c  Ewangeliê  Pana  naszego  do 
swoich  potrzeb  czyli  niezmiernie j¹ fa³szuj¹c przez co os³abiony jest Koœció³ Ojca Niebieskiego, 
dlatego  te¿ mamy do czynienia z podzia³ami Koœcio³a, bo przecie¿ powstaj¹ coraz to nowe sekty.

Duchowe  Dzie³o  Bo¿e,   które   prowadzê   zazêbia  siê  o  grzeszn¹  doczesnoœæ,  dlatego 
te¿   niemo¿liwoœci¹   jest   pisaæ  jedynie  tylko  o  mi³osnych  i  wolnych  przestrzeniach  Mistrza 
Niebieskiego   w   niewidzialnej   duchowoœci  Jego,   w   której  non - stop  przebywa  dusza  ma,
gdy   podczas   snów   opuszcza   ona   w   Panu   swym   pow³okê   cielesn¹   i  znajduje  siê  poza
czasoprzestrzeni¹.   Skoro  odwiecznie  dusza  moja  zosta³a  powo³ana  do  tak  wielkiego  Dzie³a 
Bo¿ego,   które   wykracza   poza  obrêb  ca³ego  Koœcio³a  i  dotyczy  wszystkich  dzieci  Bo¿ych, 
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które  id¹  do  wieczystego  piek³a  drog¹  z³ych  nawyków,  grzechów  i  niedoskona³oœci, a umys³
ich  obci¹¿ony  jest  manipulacj¹  i  naciskami  zewnêtrznymi, to przecie¿ muszê bardzo dok³adnie
przedstawiæ  dwa  przeciwstawne  œwiaty,  które  stoj¹ do siebie w wiecznej opozycji, aby ratowaæ 
przed  wiecznym  potêpieniem  wspó³czesn¹  Sodomê  i  Gomorê.   Nie  mam  zamkniêtych  oczu, 
ani  te¿  serca  na  bliŸniego,  co  czyni³oby  mnie  równie¿  œlepym  na  Boga,  o  czym  to  Wasza 
Œwiêtobliwoœæ  pisze  w  Adhort. Apost. Evangelii Gaudium,  a  poniewa¿  z  ³aski  Umi³owanego 
idealnie  czytam  ducha  osób  trzecich,  nawet  nie  znaj¹c  ich,  i  nie  widz¹c  ich,   o   czym   ju¿ 
wczeœniej  pisa³am  na  ten  temat,   w   zwi¹zku   z  czym  mog³am  jak  najrzetelniej  przedstawiæ
pod³oœæ sodomitów w komentarzach pisanych w Chrystusie, które zamieszcza³am na YOUTUBE. 
By³am  pewna,  ¿e tam nie ma moderatora, ale bardzo pomyli³am siê, bo moje komentarze zaczê³y 
ju¿  widnieæ  jedynie  w  moim  komputerze,  a  w  pozosta³ych  na  ca³ym  œwiecie by³y pominiête 
czyli  zabola³a  ich  niewygodna  prawda  o  Trybunale  Konstytucyjnym  w  Polsce,  który  dzia³a³ 
na  zasadach  zniewolonych  libertynów  i  lewaków,  i  o Europejskim Trybunale Praw Cz³owieka
zara¿onym   tr¹dem   bezprawia,   na   którego   napisa³am   skargê   do   Rady   Europy.   Ponadto
zabola³   ich   te¿   podawany  adres  linku  mojej  strony  internetowej  przy  ka¿dym  komentarzu, 
co  przez  to  reklamowa³am  j¹,  która  przecie¿  jest  niesamowit¹  mistyczn¹  eksplozj¹  dla ca³ej
zdemoralizowanej ludzkoœci,  na  któr¹ absolutnie nikt nie ma wp³ywu, bo jest ju¿ niemo¿liwoœci¹ 
wysadziæ  j¹  czy  te¿  utopiæ  w  morzu  zapomnienia, w zwi¹zku z czym etap tej drogi krzy¿owej 
jest  ju¿  zakoñczony,   aby   móc   w   Bogu   realizowaæ   nastêpne   wytyczne   dla  dobra  ca³ego 
umi³owanego  Koœcio³a  Jego.  

D r o g i   O j c z e,  skoro  pod  wzglêdem  pisemnym  wszystko  wykona³o  siê  (J 19, 30) 
w   odwiecznym   powo³aniu   mym   na   polecenie   Ojca  Przedwiecznego  za  wstawiennictwem 
Najœwiêtszej   Maryi   Panny   w   Duchu   Œwiêtym   przez   Pana   naszego  Jezusa  Chrystusa  na 
Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego,  to  pragnê  (J 19, 28),  aby w roku mi³osierdzia Bo¿ego,  kiedy 
to   przypadaj¹   Œwiatowe   Dni   M³odzie¿y   w   Polsce,   które  datuj¹  siê  od  1985 r.,  od  roku
charyzmatycznej  i  p³odnej  rany  mej  zadanej  w³óczni¹  Serafina   dla   dobra   Dzie³a   Niebios,
o  czym  wy¿ej   pisa³am,   Wasza   Eminencja  by³a  mi³osierna  jak  Ojciec  nasz  jest  mi³osierny 
( £k  6,  36 )  i  zapozna³a  siê  z  tym  duchowym  Dzie³em  Bo¿ym,   i   aby   by³   wszczêty   jego
proces  badawczy  w  Kongregacji  Nauki  Wiary,  co  równoznaczne by³oby z wype³nieniem woli 
Bo¿ej  we  mnie,  tak¿e  w  spokoju  mog³am  oddaæ  ducha  swego  w  rêce Boskiego Odkupiciela
(£k 23, 46).  Na  rêce  Waszej  Eminencji  wysy³am  dwie  takie  same p³yty kompaktowe CD - R, 
na  których   w   programie  PDF  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego  wraz  z  nowo  napisan¹
tj.  28 - m¹  duchow¹  ksi¹¿k¹  pt.:  “ Zdobywanie  mistycznego  szczytu  Góry  Karmel ”  czêœæ 5, 
o  czym  wy¿ej  wspomnia³am,  ponadto  kopiê listu skierowanego do Prefekta Kongregacji Nauki 
Wiary  kard.  Gerharda  Ludwiga  Müllera  oraz  drugi  ju¿  list  do  generalnego  sekretarza  Rady
Europy,  który  znajduje  siê  w  folderze  “ Kamieñ Wêgielny Dzie³a Bo¿ego ”, a na mojej stronie
internetowej  umieszczony  jest  on  w  pasku  numer  93, i gdy tylko na poczcie otrzymam dowód 
nadania  tych  trzech  listów,   to   one  znajd¹  siê  równie¿  na  mojej  stronie  internetowej,  która 
przekroczy³a  ju¿  prawie  320 000  odwiedzin.  A m e n !     

                                                              S  z  c  z  ê  œ æ    Bo¿e !  

                                                                     Anna  Aniela  Flak 
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