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Z   woli   Oblubieñca  Niebieskiego  zosta³am  uzdolniona  i  odpowiednio  przygotowana
do  prowadzenia  duchowego  Dzie³a  Jego,  tak¿e  nie  rozpamiêtujê swojej ma³oœci i nicoœci, bo
wiadomo,  ¿e  sama z siebie nic nie zrobi³abym,  dlatego te¿ uzbrojona w duchow¹ zbrojê Wodza
Niebieskiego  ruszy³am  na  podbój  zatwardzia³ych dusz, które ¿yj¹ w holokauœcie ³amania praw
Pana  naszego,  w  którym  najwiêkszy  jest  holokaust  aborcyjny  i  niszczenia  chrzeœcijan.

Niepojêty   i  nieskoñczony  transcendentalny  Trójjedyny  Bóg  z  nieskoñczonej  mi³oœci
Swej  wprowadzi³  duszê  m¹  w  Swój  oliwny  ogród,  który  jest  z  nie  z  tego  œwiata, aby ona
w  duchowoœci  Jego  nabra³a  cech  Jego,  które  nie podpadaj¹ pod ¿adne formy, ani te¿ pojêcia,
dlatego  te¿  ona  syci  siê  duchowymi  wonnoœciami ogrodu Jego, a mi³osne westchnienia, które
sp³ywaj¹ z niej na jej w³adze,  przechodz¹ równie¿ na wszystkie moje w³adze zmys³owe, i pisz¹c
w  Imiê  Ukochanego  kojê  tê  têsknotê  za  mi³osnym  œwiatem Jego, w którym On jest jedynym
Panem.

Ojciec  Niebieski  nie  da  zdeptaæ  moich  mistycznych  ksi¹¿ek  napisanych w Sobie, tak
jak  dawniej  zdeptali  mi  obroniony doktorat, kiedy to w re¿imie komunistycznym na  Wydziale
Rybactwa  Morskiego  Akademii Rolniczej w Szczecinie  9.10.1985 r. komisja w zupe³nie innym
sk³adzie,  która  by³a  na  obronie  bezprawnie nie nada³a mi stopieñ doktora po 3 - ch miesi¹cach
od  momentu  obronionej  ju¿  pracy  doktorskiej  i  to  tylko  dlatego,  bo to dzie³o by³o œwieckie
i  podlega³o  zmiennej  doczesnoœci,  natomiast  Dzie³o  Bo¿e,  które  prowadzê podlega Samemu
Bogu,  tak¿e  niemo¿liwoœci¹  jest  nadepn¹æ  chocia¿by  odrobinê  na  istotne  sprawy  niepojêtej
nieskoñczonoœci.

U   wrogów   Boga   zawsze   tak   by³o,   jest   i   bêdzie,    ¿e    jak    pisze    siê   prawdê, 
a  w  szczególnoœci  jeszcze,  która zahacza o realnie istniej¹cego Chrystusa, to zawsze oni pisz¹,
¿e  wszystko  jest  kontrowersyjne,  aby  otumaniæ naród i pomniejszyæ rolê Koœcio³a, który przez
nich  przedstawiany  jest  jedynie  w  czarnym  œwietle. 

   
Jestem   wiêcej   jak   pewna,   ¿e  jak  Dzie³o  Bo¿e  wyjdzie  na  ca³y  zniewolony  œwiat, 

które  prowadzi³am  przez  kilkadziesi¹t  lat,  to  wrogowie Boga nie zapoznawszy siê z nim bêd¹
krzyczeæ,  ¿e  to  Dzie³o Bo¿e jest kontrowersyjne, tak jak do tej pory krzycz¹ oni, ¿e rzeczywista
prawda  Bo¿a  jest  kontrowersyjna, ale jestem te¿ pewna w Bogu, ¿e z woli Bo¿ej pokonam ca³y
œwiat tym bardziej,  ¿e Zbawiciel nieustannie zsy³a mi nie tylko ogrom ³ask, ale równie¿ œwiêtych
znaków  czasu,  aby  poni¿yæ  nieuczciwe  owce  z³a,  które po œmierci mej poprzez beznadziejny
krzyk   swój   bêd¹   chcia³y   wmówiæ   œwiatu   o   ich  kontrowersji,  która  bêdzie  ewidentnym
k³amstwem  w  obliczu  tylu  niepodwa¿alnych  dowodów.

Duchowe  Dzie³o  Pana  naszego, które latami prowadzi³am w wielkim ukryciu, a obecnie
ze  wzglêdu  na  bezduszn¹  ciszê  duchowieñstwa  na  moje duchowe przesy³ki by³am zmuszona
ujawniæ  siê  na  arenie ca³ego œwiata na mojej stronie internetowej odnios³abym do Bogobojnych
s³ów  Siostry  Katarzyny  Soko³owskiej  cyt:  ¡ Gdy  Dzie³o  Bo¿e z niczego dojdzie do pewnego
stopnia  rozwoju,  wzbudza  ono  ciekawoœæ  ludzk¹.   Ciekawi  s¹  szczególnie  ci,  którzy  nigdy 
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w ¿yciu nic nie zrobili; zaczynaj¹ szukaæ dziury w ca³ym, chc¹c pokazaæ, jacy s¹ m¹drzy. Buduj¹
w  powietrzu jêzykiem dzie³a, które przeciwstawiaj¹ temu Dzie³u istniej¹cemu w rzeczywistoœci,
powo³anemu  do  ¿ycia  przez  Boga  za  pomoc¹ nieudolnych narzêdzi ludzkich, które Bóg przez
ból  i  cierpienie  przeprowadzi³  pod  pras¹ prób  -  bior¹c z nich jedynie to, co daæ mog³y, to jest
ból,  cierpienie  i  trud;  uku³  Swoje Dzie³o Swoj¹ Wol¹ Przenajœwiêtsz¹. ¢ Szczêœæ Bo¿e ! Anna
Aniela Flak
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