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Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego
Moje odwieczne powo³anie
W s t ê p
Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego pisane by³o
na polecenie Samego Pana Jezusa. Na mojej drodze œwiêtoœci, która naznaczona jest piêtnami
Chrystusowego cierpienia, by³am prowadzona przez Samego Zbawiciela za poœrednictwem
najwiêkszej œwiatowej klasy Mistyków, a najbardziej poprzez Œwiêtego Jana od Krzy¿a,
który poprzez dzie³a swe prowadzi³ duszê m¹ poprzez poszczególne etapy nocy ciemnej
wiary i ducha. Swoj¹ nadprzyrodzon¹ misjê dan¹ mi od Boga mam zaakceptowan¹ przez
prze³o¿on¹ klasztoru klauzurowego Karmelu w Czêstochowie, przez siostrê Miriam od
Krzy¿a, karmelitankê klasztoru klauzurowego Karmelu w Szczecinie, która jest jedyn¹
pustelniczk¹ na œwiecie oraz przez mojego nie¿yj¹cego ju¿ sta³ego Spowiednika ksiêdza
kanonika Henryka Œwierkowskiego, który parê lat przed œmierci¹ by³ generalnym
Spowiednikiem Diecezji Szczeciñsko - Kamieñskiej. Z ksiêdzem kanonikiem Henrykiem
Œwierkowskim by³am w kontakcie przez 16 lat a¿ do samej œmierci jego tj. do 16 stycznia
2003 roku.
Po schodach mistycznych statku Bo¿ego dusza moja wspina siê za nieskoñczenie
mi³osiernym S³owem Wcielonym, aby ludzkoœci przekazaæ za spraw¹ Jego tajemnicze
znikanie bytów skoñczonych w tajemnych miejscach na œwiecie, które dokonuj¹ siê
w niepojêtym, nieskoñczonym œwiecie Jego.
{ Uwaga !: W Dziele Bo¿ym, które prowadzê z woli Bo¿ej bardzo czêsto
powtarzam: tajemnica Trójk¹ta Bermudzkiego i innych tajemnych miejsc na œwiecie,
i ten zwrot w Dziele Bo¿ym okreœlam jak: tajemnica ......... .
Czasami te¿ na pocz¹tku zdania podawa³am ten powy¿szy znak ( 9 - êæ kropek
i trójk¹t ), to wówczas chodzi o tajemnicê ......... , lub o znikanie bytów skoñczonych
w œwiecie nieskoñczonym albo o moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê. C z y t e l n i c y na pewno
nie bêd¹ mieæ k³opotów z odczytaniem tego typu zdania, bo z ca³ego kontekstu jego
widaæ jasno, o co mi chodzi.
Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy .........  jest dzie³em Boga, który córkê
Sw¹ czyni podobn¹ do obrazu Swego Syna ( 2 Kor 3, 18 ), aby by³a ona coraz bardziej
podatna do poznania Jego i tajemnic Jego, tak¿e z woli Bo¿ej wesz³am w przestrzeñ
obecnoœci Bo¿ej, aby wszystko odczytywaæ i przekazywaæ w œwietle zmartwychwstania
Chrystusa na wiekuist¹ chwa³ê Jego.
Do tej pory wszystkim rozwi¹zuj¹cym tajemnicê .........  brakowa³o doœwiadczenia
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twierdzy duszy swej, aby w zjednoczeniu mistycznym transcendentalny Kap³an Boski móg³
ods³oniæ r¹bek Swej Boskoœci; a wejœæ w tê tajemnicê mo¿na jedynie bez poœrednictwa
stworzeñ, to znaczy nie obcowaæ z ludŸmi lecz z nadprzyrodzonym œwiatem oraz wcielaæ
w swoje ¿ycie prawa Bo¿e oraz wskazówki mojego umi³owanego Mistyka Œwiêtego
Jana od Krzy¿a.
Moja droga doskona³oœci poprzez ods³oniêcie dla wszystkich pokoleñ tajemnicy
.........  z m i e r z a do zjednoczenia z Oblubieñcem Niebieskim na ca³¹ wiecznoœæ,
tak¿e ca³a moja mistyczna misja wbudowana jest w Jezusa Chrystusa, który jest Samym
kamieniem wêgielnym ( Ef 2, 19 - 22 ).
Ods³oniêcie tajemnicy .........  zbudowane jest na skale mojej krzywdy moralnej
z 9. 10. 1985 r. zwi¹zanej z bezprawnym nie nadaniem mi przez panów pseudonaukowców
stopnia doktora po 3 - ech miesi¹cach od momentu obronionej ju¿ pracy doktorskiej,
która odby³a siê na Wydziale Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie.
Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy ......... , które jest moim odwiecznym
powo³aniem skierowane jest do ca³ej ludzkoœci: do ateistów, ludzi o ró¿nych religiach, do
naukowców jak i pseudonaukowców oraz do ludzi duchownych, którzy bêd¹ musieli przebadaæ
to wszystko i to w najdrobniejszych szczegó³ach, i wydaæ werdykt za spraw¹ Boga.
W mojej misji danej mi od Boga nie mo¿e byæ absolutnie ¿adnych kompromisów,
bo nie jest to misja œwiecka, bo kompromisy s¹ konieczne w polityce, w przeró¿nych
religiach, ¿eby ludzie nie pozabijali siê, ale nie w moim odwiecznym powo³aniu, gdzie
p r a w d a B o ¿ a mo¿e byæ wch³oniêta jedynie przebóstwionym umys³em Bo¿ym
za spraw¹ Ducha Œwiêtego.
Moje odwieczne powo³anie prowadzone jest pod wp³ywem Ducha Œwiêtego
w oparciu o Pismo Œwiête, dzie³a ascetyczno - mistyczne wraz z teologi¹ mistyczn¹,
tak¿e Trójca Œwiêta i Mama Niebieska wyciskaj¹ wyobra¿enia na moich zmys³ach, abym
jak najgodniej przekaza³a ludzkoœci odwieczn¹ tajemnicê ......... , któr¹ nie mo¿na dokonaæ
przez ¿adne techniki ascetyczne, bo wszystko to jest czysto nadprzyrodzona sprawa, gdzie
wystêpuje nadprzyrodzone dzia³anie Bo¿e, które sprawia skutki w stanie biernoœci, a dzia³anie
duszy naturalne jest czynne i zdolne tylko zgasiæ ducha ( Œwiêty Jan od Krzy¿a ).
Do tej pory wszyscy rozwi¹zuj¹cy tajemnicê .........  opierali serce i radoœæ na
rzeczach doczesnych, a tutaj nie mo¿na mieæ ¿adnej sk³onnoœci uczuciowej do stworzenia
i do doczesnoœci, bo dusza tej tajemnicy Bo¿ej nie mo¿e poj¹æ w sposób niedoskona³y, bo
Ojciec Niebieski udziela siê zawsze duszy opanowanej i uspokojonej, i mówi do serca
tylko na pustyni ( Oz 2, 14 ), tak¿e trzeba byæ daleko od wszelkich utrapieñ, zmartwieñ,
smutków, od wielu niedoskona³oœci, aby w czystoœci i wolnoœci ducha tzn. w prawdziwej
s³u¿bie Bo¿ej, poj¹æ tê tajemnicê Bo¿¹, która oparta jest na 3 - ech cnotach teologicznych,
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Mistyczny Ojciec Niebieski przenika mnie do g³êbi, abym za pomoc¹ form
i pojêæ przekaza³a tajemnicê Jego, która zawarta jest w Nim, i któr¹ nie mo¿na poznaæ
sposobem naturalnym, bo to przekracza nasz¹ wyobraŸniê i uzdolnienia przyrodzone.
Staram siê byæ wiernym aposto³em Ukrzy¿owanego Chrystusa i poprzez Misterium
Wcielenia wesz³am na w¹sk¹ drogê krzy¿a, i za przyczyn¹ Ducha Œwiêtego podjê³am
a s c e z ê, i jestem nieustannie oczyszczana i ogo³acana, aby nastêpnie w Misterium
Œmierci i Zmartwychwstania przekazaæ dla ca³ej ludzkoœci tajemnicê ......... .
Dziêki nadprzyrodzonej mi³oœci, która przenika do g³êbin Boga ¯ywego wesz³am
w g³êbiê trynitarn¹, aby poznaæ ukryt¹ tajemnicê Bo¿¹ ......... , która jest mi objawiana
w ciemnej nocy wiary.
Zesz³am na dno w³asnej duszy i tam odnalaz³am Umi³owanego, i dziêki wierze
otrzymujê nadludzki sposób poznania tajemnicy ......... , i Duch Œwiêty wznosi mnie
w daleki i odleg³y od nas œwiat Boga w Trójcy Jedynego.
Na mojej drodze doskona³oœci ju¿ od dawna porzuci³am w³asne dzia³ania czynne
i wyrzekam siê wszystkiego, i z Rêki Oblubieñca Niebieskiego przyjmujê wszystko biernie,
zarówno cierpienia, jak i ³aski Jego, które prowadz¹ mnie do poznania i zrozumienia
nadprzyrodzonej tajemnicy Jego.
Z radoœci¹ i wytrwale pe³niê umi³owan¹ wolê Boskiego Przewodnika, który jest
g³ównym twórc¹ Swego Dzie³a ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy ......... , i On
porusza moje serce i wszystkie w³adze duszy, i Jego moc¹ dzia³a wszelka moja si³a ( Ps
59, 15 ), tak¿e daremne s¹ jakiekolwiek starania szatana ( £k 8, 13 ), bo nad wszystkim
czuwa nieœmiertelny i niezmienny Boski Odkupiciel.
Nigdy nie zrezygnujê ze swojej nadprzyrodzonej misji, bo za wielk¹ cenê zosta³am
odkupiona ( 1 Kor 6, 19 - 20 ), i poprzez Wcielenie, Eucharystiê, ca³e ¿ycie Jezusa, Maryi,
Wszystkich Œwiêtych ca³ego roku liturgicznego, poprzez wszystkie te tajemnice, które s¹
ze sob¹ œciœle zwi¹zane dokonuje siê ods³oniêcie upragnionego mego celu, który jest mi
odwiecznie przeznaczony.
Sprawa zbyt powa¿na, ¿ebym byle jak opracowa³a tak wielkie, nadzwyczaj trudne
i powa¿ne Dzie³o Bo¿e, które istnieje od œmierci Jezusa Chrystusa i bêdzie istnieæ a¿ do
skoñczenia œwiata.
Dzie³o Bo¿e ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy .........  w sumie 22, 05 MB
( 1373 strony ), z niewielkimi przerwami pisa³am dok³adnie 5 lat i 6 miesiêcy, i zakoñczy³am
je 9. 09. 1992 r. tu¿ przed wyjazdem do U. S. A., i sk³ada siê ono z paru czêœci, a oto one:
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które zwi¹zane s¹ z moim odwiecznym powo³aniem.
2). W ka¿dym zeszycie piszê o swoim odwiecznym powo³aniu, o mojej duszy,
o ca³ej mojej drodze doskona³oœci, która wiedzie do ods³oniêcia tajemnicy ......... 
w powi¹zaniu z aktualnymi znakami czasu, które Ojciec Przedwieczny nieustannie zsy³a
z Niebios, tak¿e przedstawi³am wiele œwiêtych znaków czasu zes³anych przez Stwórcê na
mojej drodze krzy¿owej, które potwierdzaj¹ moje odwieczne powo³anie.
3). Opis mojej b³ogos³awionej krzywdy moralnej oraz wszystko to, co poprzedzi³o
tê krzywdê moraln¹ z dnia 9. 10. 1985 r., kiedy to w re¿imie komunistycznym po 3 - ech
miesi¹cach od momentu obronionej ju¿ pracy doktorskiej komisja w zupe³nie innym sk³adzie
bezprawnie nie nada³a mi stopieñ doktora na Wydziale Rybactwa Morskiego Akademii
Rolniczej w Szczecinie, która jest fundamentem wêgielnym mojej nadprzyrodzonej misji.
4). Rzeczy z nie z tego œwiata i rzeczy z tego œwiata.
5). Klucz do ods³oniêcia tajemnicy ......... .
6). Wstêp, spis treœci, zakoñczenie i literatura.
Podczas pisania tego niezwyk³ego Dzie³a Bo¿ego nigdy nie wraca³am siê wstecz,
co napisa³am, i czasami akapity pisane s¹ po 2 razy szczególnie mojego najukochañszego
i niezast¹pionego Przewodnika Niebieskiego, Pana Jezusa oraz mojego umi³owanego
sta³ego Przewodnika Duchowego Œwiêtego Jana od Krzy¿a, ale nie likwidowa³am ju¿
tych akapitów, bo za du¿o czasu zajê³aby mi poprawka, a nie zaszkodzi jak czytelnicy
po raz drugi czy te¿ po raz trzeci przypomn¹ sobie tak istotne trudne sprawy Bo¿e, tym
bardziej, ¿e ja sama niejednokrotnie wracam do Pisma Œwiêtego i dzie³ œwiatowej s³awy
Mistyków.
Dzie³o to skierowane jest dla ca³ej ludzkoœci i st¹d ogrom akapitów, które
potwierdzaj¹ moje odwieczne powo³anie, bo bez podania tych tak trafnych a k a p i t ó w
nie mia³abym szans wyt³umaczyæ ludzkoœci tak trudne sprawy Bo¿e.
W zeszycie nr. 2 poprzez œwiête znaki czasu analizowa³am i przekazywa³am prawdy
objawione przez Boga, które s¹ zgodne z Pismem Œwiêtym i prawami Chrystusowymi
w powi¹zaniu z moim odwiecznym powo³aniem, a póŸniej w kolejnych zeszytach czasami
wraca³am do niektórych spraw i wówczas pisa³am wiêcej na ten temat, ale za ka¿dym
razem w innym kontekœcie.
W pocz¹tkowej fazie, kiedy przystêpowa³am do pisania Dzie³a Bo¿ego ascezy
mistycznej ods³oniêcia tajemnicy ......... , czasami w nawiasie pisa³am - szyfr dla mnie,
bo wówczas nie mog³am prze³amaæ siê, aby pisaæ o sprawach z nie z tego œwiata, ale
póŸniej za spraw¹ Ducha Œwiêtego nast¹pi³ prze³om w duszy mej i w dalszych zeszytach
zaczê³am wyjawiaæ je.
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œwiat, bo ju¿ nast¹pi³a pe³nia czasu na Dzie³o Jego, tak¿e Odkupiciel mówi³ do mnie
kilkanaœcie razy w przeci¹gu 3 - ech miesiêcy. Czêstotliwoœæ mówienia Stwórcy by³a taka
sama jak wówczas, kiedy przystêpowa³am do pisania Dzie³a Jego kilkanaœcie lat wstecz.
Oblubieniec Niebieski na kontynencie amerykañskim bardzo rzadko mówi³ w twierdzy duszy
mej, mo¿e 1 raz na 2 - 3 lata, a teraz tak jakby chcia³ wynagrodziæ mi to tak d³ugie
milczenie i mówi³ On czêsto.
K Poni¿ej podam jeszcze parê uwag do Dzie³a Bo¿ego, które prowadzê z woli
Bo¿ej. W dziele tym bardzo czêsto powraca³am do zagadnieñ, które ju¿ wczeœniej
porusza³am i wiele tematów powtarza siê, ale za ka¿dym razem dan¹ sprawê ukazujê
w nowym œwietle, aby jak najwnikliwiej przekazaæ tajemnicê ......... .
W pierwszych zeszytach czêsto pisa³am w cudzys³owiu œwiête s³owa Zbawiciela
lecz nie podawa³am, gdzie to jest zawarte w Piœmie Œwiêtym, ale s¹ to tak znane s³owa,
¿e teologowie znaj¹ je na pamiêæ, a w nastêpnych zeszytach pisa³am ju¿ dok³adniej
i podawa³am ¿ród³o sk¹d zaczerpnê³am je.
Akapity, które zawarte s¹ w czêœci pierwszej ka¿dego zeszytu zwi¹zane s¹ z moim
odwiecznym powo³aniem, i czasami autor pisze dan¹ rzecz z du¿ej litery, natomiast ja
napisa³am z ma³ej litery, tak jakby te s³owa wypowiedziane przez Mistyków, Proroków,
ludzi b³ogos³awionych w obecnym momencie tyczy³y siê tylko duszy mej. W akapitach lub
w moich tekstach, czasami wstawia³am znak taki jak: (), to wówczas dotyczy on mojego
odwiecznego powo³ania, gdzie z woli Bo¿ej mam poznaæ tajemnicê .........  i przekazaæ j¹
œwiatu za spraw¹ Boga. Poza tym dosyæ czêsto autorzy podaj¹ ziemiê i Niebo z ma³ej
litery, ja natomiast ziemiê z ma³ej litery, a Niebo z du¿ej litery, bo wiadomo grzeszna
ziemia jest przejœciowym pielgrzymowaniem, a Niebo, to niekoñcz¹ca siê szczêœliwoœæ Bo¿a.
Ufam dobroci Bo¿ej i wiem, ¿e Bóg nie opuœci Dzie³a Swego ascezy mistycznej
ods³oniêcia tajemnicy .........  i doprowadzi go do szczêœliwego koñca. Amen !
Szczêœæ Bo¿e !
Anna Aniela Flak
9. O3. 2007 rok, Key West, Floryda, U. S. A.

{ { { ¡ Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ¢
( 9 ksi¹g ) by³o w ca³oœci napisane w Szczecinie, jedynie tylko zakoñczenie napisa³am
na Key West, natomiast wprowadzone by³o ono w komputer na Key West, a je¿eli chodzi
o szlifowanie tego duchowego Dzie³a Bo¿ego, to dwie korekty zrobi³am na Key West
i dwie korekty w Lublinie, aby móg³ jak najdoskonalej dojrzeæ nadprzyrodzony owoc
z winnicy Pana naszego na chwa³ê Jego.

