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Jestem wspó³czesnym œwiadkiem Jezusa Chrystusa
Dziêki bezgranicznemu mi³osierdziu Mistrza Niebieskiego za wstawiennictwem Matki
Koœcio³a i Nadziei Maryi jestem wspó³czesnym œwiadkiem prawdy Jej Syna, poprzez którego
powoli zaczynaj¹ realizowaæ siê tajemnicze zamys³y Opatrznoœci Jego, tak¿e na drodze
œwiêtoœci odwa¿nie realizujê w Umi³owanym swoje odwieczne powo³anie, które nasi¹kniête
jest znakami czasu, które mówi¹ o obecnoœci Rodziców Niebieskich i potwierdzaj¹ moj¹
nadprzyrodzon¹ misjê, która w ca³ej pe³ni odpowiada na oczekiwania ca³ej zdeprawowanej
ludzkoœci, która spragniona jest wielkiej nadprzyrodzonoœci, która tak mocno mog³aby wkroczyæ
w duszê wybran¹. Z woli Pana naszego wiele rzeczy powtarzam w najprzeró¿niejszych
ujêciach, ale robiê to celowo, aby przenikn¹æ do obecnych dusz i przysz³ych pokoleñ, aby
wszyscy zap³onêli wielk¹ mi³oœci¹ do Boskiego Odkupiciela, który obmywa dusze nasze
z grzechów naszych, i dziêki któremu dusza ma tak czêsto bywa w Nim w zdroju
niepojêtych ³ask Jego, i to g³ównie za przyczyn¹ Niepokalanej, która wyb³aga³a dla niej
nieskoñczone mi³osierdzie u Syna Swego.
Dzie³o S³owa Wcielonego, które w prawdzie i sprawiedliwoœci Jego prowadzê w Nim
oparte jest o p o d s t a w y œ c i œ l e t e o l o g i c z n e, tak¿e nigdy nie zabraknie mi
nadziei w Panu naszym, który przecie¿ jest Ÿród³em wielkiej mi³oœci, nadziei, pokrzepienia
i odwagi. Dziêki mojej nadprzyrodzonej misji, która zawarta jest w moich mistycznych
ksi¹¿kach zagubione owce Bo¿e bardziej przejrz¹ na oczy i pog³êbi¹ sobie wiarê w Jezusa
Chrystusa, którego nieskoñczone mi³osierdzie nie dobieg³o jeszcze do kresów nieskoñczonoœci
Jego. Obecnie przysz³a epoka na œwiat bez Chrystusa, tak¿e te duchowe ksi¹¿ki me trochê
opamiêtaj¹ sodomitów, ale ju¿ po œmierci mej po d³ugim badawczym procesie w Watykanie,
ale póki co to dalej w pokorze kontynuujê moj¹ tak niezwyk³¹ mistyczn¹ drogê, która
prowadzi do przysz³ej duchowej Ojczyzny.
Na teologicznej drodze mej, która jest drog¹ œwiêtoœci w czystoœci i pos³uszeñstwie
niejednokrotnie jestem wtopiona w g³êbokich tajemnicach Stwórcy, dlatego te¿ nie lêkam
siê niepowodzeñ, trudnoœci, ani te¿ chorób mych a to, ¿e ogrom razy by³am odepchniêta
przez bezbo¿ników, to by³y to najwiêksze ³aski jakie mog³y dosi¹œæ mnie w tym
zniewolonym œwiecie, bo dziêki temu zaczê³am ¿yæ z Umi³owanym w samotni swej, która
sta³a siê dla mnie przeb³og¹ wewnêtrzn¹ pustelni¹, która przesi¹kniêta jest Oblubieñcem mym.
W ciemnej nocy wiary pozna³am Boskiego Pana naszego, dlatego te¿ mam wielk¹ odwagê
g³osiæ Jego oczywiœcie si³¹ Jego, a skoro Ukochany jako jedyny w ca³ym Wszechœwiecie
dog³êbnie zna dusz¹ m¹, tak¿e drog¹ mi³oœci i ¿ycia doprowadzi j¹ do wype³nienia woli
Jego wzglêdem jej. Nieustannie s³ucham g³osu wiecznego Kap³ana Niebieskiego, który
niejednokrotnie jest s³abo s³yszalny w twierdzy duszy mej, tak¿e niczego nie lêkaj¹c siê
w Nim sta³am siê g³osicielem Jego poprzez misjê Jego, co przecie¿ dajê temu wyraz na
za³o¿onej internetowej stronie mej, która przekroczy³a ju¿ prawie 555 000 odwiedzin.
Wzrastaj¹c w Panu naszym pog³êbia³am swoj¹ teologiczn¹ wiedzê, i tak szczerze
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niepojêtych spraw Umi³owanego, do których dusza ma zosta³a odwiecznie powo³ana, tak¿e
obecnie jedynie tylko dalej z pokor¹ i niestrudzenie pe³niê wolê Boskiego Oblubieñca,
który za pomoc¹ Ducha Œwiêtego wprowadza duszê m¹ w coraz g³êbsze g³êbie paschalnych
tajemnic Najœwiêtszego. Z pomoc¹ Nieœmiertelnego jestem konkretna w realizacji Dzie³a
Jego, tak¿e jestem odwa¿nym robotnikiem w winnicy Jego, a skoro On przela³ mi³oœæ Sw¹
na duszê m¹, aby ona by³a w Nim, to wiadomo te¿, ¿e oœwiecona œwiat³oœci¹ Jego
z bezgraniczn¹ czu³oœci¹ i mi³osiern¹ mi³oœci¹ Jego piszê te¿ duchowe teksty w Nim, aby
mog³a wype³niæ siê wola Jego we mnie. Przez naszego najukochañszego Jezusa Chrystusa
w Duchu Œwiêtym dusza ma zmierza ku Ojcu Przedwiecznemu, który w Jednej Troistoœci,
jako Pan czasu i wiecznoœci pe³en niepojêtego blasku na drodze wewnêtrznej przemiany
przemienia mnie w Siebie, abym moc¹ Jego przekaza³a duchowe Dzie³o Jego, które pomo¿e
wszelkim fundamentalistom wejœæ na drogê pokoju, solidarnoœci, sprawiedliwoœci i wolnoœci
Kap³ana Niebieskiego, na której bêd¹ oni ze z³em walczyæ broni¹ prawdy i mi³oœci, która
zaprowadzi ich dusze do zdroju wiecznego.
Z woli niewidzialnego Ojca Przedwiecznego pracujê w stwórczej m¹droœci Jego, co
pozwala duszy mej wejœæ w bezmiar nieœmiertelnych i niezniszczalnych tajemnic Jego,
dlatego te¿ z pe³nym oddaniem i wytrwa³oœci¹ trwam w mi³oœci Ukochanego w œwietle
tych tajemnic Jego. Nape³niona Duchem Pana naszego pod¹¿am za Nim naœladuj¹c Go
we wszystkim, w zwi¹zku z czym doœwiadczam Go w sobie, a szczególnie w dotkliwych
cierpieniach czy te¿ w wytrwa³ej ¿arliwej pisemnej modlitwie, która odbywa siê w trynitarnym
misterium zbawienia. Mimo, ¿e jestem ufna we wszystkim Trójjedynemu Bogu, ale czasami
przychodz¹ takie chwile g³ównie pod wp³ywem i na uciechê szatana, ¿e zbyt bardzo
pogr¹¿am siê w przemijaj¹cych sprawach, które spalaj¹ ducha mego i odbieraj¹ mi mocy
Bo¿ej. Jako chorowite dziecko Bo¿e spalam siê te¿ w tych nieustannych cierpieniach
swych, do których dochodz¹ te¿ osch³oœci duchowe, które nad wyraz s¹ przejmuj¹ce i gorsze
od fizycznych cierpieñ, ale mimo wszystko cieszê siê z wszelkich cierpieñ i upokorzeñ,
które nie id¹ na marne, bo przecie¿ pokutujê za dusze w czyœæcu cierpi¹ce, jak i za ca³y
grzeszny œwiat, tak¿e z mi³oœci¹ w Bogu prê do przodu, do wiekuistej œwiat³oœci, do
wiecznej nagrody w mistycznej OjczyŸnie, aby dusza moja mog³a byæ zbawiona w Bogu.
W swojej teologiczno - biblijnej pustelni jestem w bezpoœredniej relacji z Boskim
Oblubieñcem, dziêki któremu otrzyma³am wielk¹ zdolnoœæ zrealizowania duchowego Dzie³a
Jego, które przecie¿ pod wzglêdem pisemnym ju¿ zrealizowa³am, a obecnie jedynie tylko
dope³niam go poprzez umieszczanie publikacji mych na internetowej stronie mej oraz tweetów
na Twitterze. Skoro z woli Mistrza Niebieskiego otrzyma³am wzglêdnie m¹dre i roztropne
serce, w zwi¹zku z czym przenikam w Nim tajemnice odkupienia Jego prawie nieustannie
¿yj¹c tylko Nim, a te moje dolegliwoœci natury fizycznej, jak i duchowej odrobinê spowalniaj¹
mój mi³osny pochód za Umi³owanym. P r a g n ê d o d a æ, ¿e dusza ma, jak i serce me
nieustannie doznaj¹ koszmaru tego doczesnego œwiata, w którym na sta³e wpisane jest
oszustwo, manipulacja, zakrzyczenie niewygodnej prawdy i najprzeró¿niejszej maœci z³o.
Na swojej drodze duchowej czêsto spotyka³am siê z ludŸmi, którzy pragnêli narzuciæ mi
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przejrza³am na wskroœ ob³udn¹ dobroæ, która serwowana jest przez faryzeuszy Boga, tak¿e
poprzez doznany tygiel cierpienia wzmacnia³am siê w Panu naszym i nabiera³am m¹droœci Jego.
Na swojej drodze do zbawienia zawierzy³am siê opiece Pannie Maryi, która przecie¿
nieustannie wyprasza mi ³aski u Syna Swego Jezusa Chrystusa, abym zrealizowa³a wolê
Jego w stosunku do duszy mej, tak¿e prowadzona jestem przez Ni¹ jedynie na drodze
sprawiedliwoœci, pokoju i mi³oœci przyobleczona w mi³osiern¹ tarczê Ukochanego, która
pozwala przezwyciê¿yæ mi najtrudniejsze chwile ¿ycia mego. Jestem radosnym œwiadkiem
Pana naszego, który tak hojnie obdarowuje niegodn¹ córkê Sw¹ Annê i to nieskoñczonym
mi³osierdziem Swym, tak¿e przebywa ona w niepokonanych mocach Jego, w zwi¹zku z czym
z wielk¹ ³agodnoœci¹ i pokor¹ wykonuje ona wszystkie polecenia Jego, podczas których
czasami odczuwa duchowy uœcisk Jego. W Dziele S³owa Przedwiecznego nie potrzebujê
absolutnie ¿adnej pomocy, bo jestem kierowana jedynie przez Niego, który pos³uguje siê
mn¹, abym jako œwiadek prawdy Jego na podstawie prze¿yæ duszy swej przekaza³a duchow¹
sferê niepojêtoœci Jego na tle mojej duchowej drogi, która tak bardzo urodzajna jest
w niesamowite ³aski Jego. Z woli mi³osiernego Pana naszego przez ca³e moje ¿ycie
przechodzi niepojêcie b³ogos³awiony ³añcuch cudów i ³ask, które s¹ niezbitymi dowodami
potwierdzaj¹cymi moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê, tak¿e poprzez wg³êbienie siê w nie nie bêdzie
ju¿ cienia w¹tpliwoœci w zrozumieniu tak trudnych spraw Bo¿ych.
K W ciemnej nocy wiary dusza ma by³a ró¿nie próbowana i oczyszczana wed³ug
czêœci zmys³owej jak i duchowej, i dziêki ³asce Bo¿ej przesz³a ona przez wszystko,
i nieustannie dalej pragnie byæ szlifowana na podobieñstwo Bo¿e, aby wejœæ do Boskiego
zjednoczenia mi³oœci z Bogiem na ca³¹ wiecznoœæ. Na podstawie prze¿yæ duszy mej, która
we œnie czêsto opuszcza w Bogu cia³o ods³oni³am œwiatu nie tylko tê przedziwn¹ tajemnicê
Trójk¹ta Bermudzkiego, dla której poœwiêci³am prawie ca³e ¿ycie swe, ale równie¿ ods³oni³am
r¹bek tajemnic, które znajduj¹ siê za zas³on¹ progu œmiertelnego czyli przekaza³am
duchowe sprawy Królestwa Niebieskiego oraz piekielne sprawy ziemskiego pielgrzymowania
poprzez które dochodzimy do kresu doczesnego, aby dusze nasze mog³y przejœæ w bezkres
i bezczas niepojêtych sfer wszechobecnego, wszechwiedz¹cego i wszechmog¹cego Stwórcy.
Aby poznaæ tajemnicê T r ó j k ¹ t a B e r m u d z k i e g o, to w tak wielkiej sprawie
Bo¿ej wykszta³cenie i wiedza nie mog³a byæ czêœciowa jak do tej pory, lecz z pomoc¹
mi³osiernego Boga musia³o byæ bardzo dog³êbne i wszechstronne wszystko przestudiowane
i to we wszystkich kierunkach w³¹cznie z metafizyk¹, eklezjologi¹, chrystologi¹, mariologi¹,
teologiê mistyczn¹, teologiê moraln¹ i teologi¹ dogmatyczn¹, gdzie mieœci siê jej klucz
rozwi¹zania. Jako narzêdzie wybrane do poznania i ods³oniêcia œwiatu tej tajemnicy Bo¿ej
najpierw musia³am znaleŸæ Królestwo Bo¿e w sobie, aby by³o mi dane ods³oniæ œwiatu
tê tak niepojêt¹ na rozum ludzki nadprzyrodzon¹ tajemnicê. Tak jak najwy¿sza tajemnica
Wcielenia by³a ukryta w symbolach i w znakach, tak i tzw. tajemnica Trójk¹ta Bermudzkiego
ukryta jest w b³ogos³awionych, œwiêtych znakach czasu, które s¹ strumieniami wody ¿ywej
(J 7, 38) pochodz¹cymi z Nieba, tak¿e mistyka liczb oœwietla mi drogê ascezy mistycznej,
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Ods³oniæ œwiatu poznan¹ przez duszê m¹ tajemnicê T r ó j k ¹ t a B e r m u d z k i e g o,
to trzeba kroczyæ drog¹ ³aski Bo¿ej i œwiêtoœci, tak¿e trzeba dorosn¹æ do tak wielce
nadprzyrodzonego celu poprzez naœladowanie Jezusa, który jest dla wszystkich jedynym
Wzorem i najwiêksz¹ Mi³oœci¹. Godzina œwiadectwa ods³oniêcia w Bogu tajemnicy Trójk¹ta
Bermudzkiego ju¿ nadesz³a, i czas mojej misji wreszcie przyszed³, który trochê przeci¹ga
siê w tym ziemskim czasie ze wzglêdu na watykañsk¹ ciszê, ale wszystko to jest zgodnie
z Odwiecznym Planem Bo¿ym, dlatego te¿ usilnie proszê Ducha Œwiêtego, aby prowadzi³
mnie poprzez œwiat³o prawdy, ³aski i œwiêtoœci do samego zbawienia.
Tajemnicze znikanie bytów skoñczonych w tajemnych miejscach na œwiecie
wykracza poza obrêb œwiata skoñczonego, ludzkiego i tak jak z K r z y ¿ e m skoñczy³o
siê zadanie Chrystusa, tak i w tym momencie zaczê³o siê nowe zadanie wobec ludzkoœci,
które wiedzie do wiecznoœci. Tak wyj¹tkowe i szczególne nadprzyrodzone zadanie dotycz¹ce
tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego mo¿liwe jest do ods³oniêcia poprzez r o z u m wybranej
duszy przez Boga, która poprzez przeró¿ne objawienia i ³askê Bo¿¹ rozpoznaje dzia³alnoœæ
Stwórcy, i przyjmuje wszystkie s³owa Bo¿e. Zbawiciel wielk¹ cenê zap³aci³, aby zbawiæ
dusze nasze, i wszystko dokona³o siê z wielkiego umi³owania dusz, które zosta³y odkupione
krwi¹ Jego; i tak jak Ukrzy¿owany odszed³ do Ojca Przedwiecznego drog¹ krzy¿ow¹, tak
i dusza pozostawiaj¹ca klucz zagadki tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego musia³a pójœæ a¿
na sam¹ Golgotê, aby po wype³nieniu zadania przejœæ do Królestwa Niebieskiego.
Poj¹æ tajemnicê T r ó j k ¹ t a B e r m u d z k i e g o, to 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 znaczy 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. Poprzez najprzeró¿niejsze uciski wchodzi siê w niedostêpne tajemnice Bo¿e,
a poniewa¿ Koœció³ powsta³, rozkrzewi³ i zachowuje siê jako ofiara i krew mêczeñska,
dlatego te¿ w nadprzyrodzonej misji mej potrzebna i konieczna by³a ofiara i mêczeñstwo,
w zwi¹zku z czym jako dusza wybrana przez Boga za cenê poznania i przekazania
ludzkoœci tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego musia³a ona ponieœæ cenê mêczeñstwa na miarê
ówczesnego wieku, i st¹d ta moja krzywda moralna z 9.10.1985 r. zwi¹zana z bezprawnym
nie nadaniem mi stopnia doktora po obronionej trzy miesi¹ce ( 11. 07. 1985 r. ) wczeœniej
pracy doktorskiej.
Z Za tê wielk¹, a zarazem b³ogos³awion¹ krzywdê moraln¹ z komunistycznego
re¿imu, która dokona³a siê 9. 10. 1985 r., za to wielkie z³o, oczywiœcie z punktu widzenia
ludzkiego, które w³aœciwie jako niepojête dobro wkroczy³o w moj¹ drogê œwiêtoœci
odp³acam siê dobrem i to ca³emu zniewolonemu œwiatu, bo w³aœnie te duchowe, jak
i fizyczne cierpienia by³y nad wyraz niewymown¹ dobroci¹ i najwiêkszym p r e z e n t e m
jaki tylko mog³am dostaæ od niedouczonych naukowców w tej cywilizacji k³amstwa i œmierci,
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tak¿e w sumie dusza ma wesz³a w ciemn¹ noc wiary, a nastêpnie noc ducha i obecnie
¿yje jedynie tylko Wszechmog¹cym. Dziêki temu duchowemu ciêciu, które na wskroœ
przeszy³o serce i duszê m¹ narodzi³am siê jedynie dla duchowego œwiata, i dusza ma
w niesamowitym tempie zaczê³a przeobra¿aæ siê w Pana naszego, który nieustannie poi j¹
³askami Swymi, które s¹ na miarê najwiêkszych œwiêtych mimo, ¿e daleko mi do œwiêtoœci.
Na pewno ludzie niewierz¹cy, a nawet “ ma³ej wiary ” nigdy w ¿yciu nie mogliby
podj¹æ siê tak wielkiego dzie³a ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, któr¹ mo¿na
poj¹æ jedynie z Bogiem, w Bogu i dla Boga, bo tutaj potrzebna jest nie tylko silna wiara,
ale musz¹ te¿ byæ i dowody tej ¿ywej wiary przez mi³osierne uczynki. To co ja robiê i na
co porywam siê to jest zas³uga wy³¹cznie Samego Stwórcy, dziêki któremu za przyczyn¹
mojej krzywdzie moralnej z 9. 10. 1985 r. oraz najprzeró¿niejszym trudnoœciom wszystko
zwyciê¿am w Panu naszym, który powo³a³ mnie do Dzie³a Swego, które realizuje siê non-stop
w œwiecie. Nigdy nie poci¹ga³ mnie œwiat, który ¿yje w ob³udzie i boi siê prawdy, nawet
i wówczas, kiedy w m³odoœci znajdowa³am siê w strasznej chmurze grzechów swych, bo
widzia³am, jak pobratymcy z³a potêpiali i niszczyli niewygodnych ludzi oraz odrzucali
wszelkie dobro. Ca³e moje odwieczne powo³anie jest darem od Trójjedynego Boga, i jako
wyrzutek tego zmiennego œwiata s³u¿ê dla ca³ej upad³ej ludzkoœci i z pomoc¹ Oblubieñca
Niebieskiego wyznajê grzesznym owcom Bo¿ym ca³e moje mistyczne ¿ycie, które tak
bardzo urodzajne jest w niepojête ³aski Bo¿e.
Poznaæ tajemnicê T r ó j k ¹ t a B e r m u d z k i e g o mog³a jedynie dusza z wiary
katolickiej, jedynej prawdziwej w ca³ym Wszechœwiecie, jak to ju¿ wielokrotnie zaznaczy³am,
bo ¿ycie nadprzyrodzone zaszczepione jest przez chrzest, co jest pocz¹tkiem ¿ycia wiecznego,
tak¿e aby wejœæ w ca³ej pe³ni w tê nadprzyrodzon¹ tajemnicê i poj¹æ j¹ rozumem Bo¿ym,
tzn. trwaæ nieprzerwanie w mi³oœci, w wiecznej przyjaŸni z Bogiem i d¹¿yæ jak najdoskonalej
do wiecznej i trwa³ej Ojczyzny Bo¿ej. Poznanie tej omawianej tajemnicy musia³o byæ
okupione przez Krzy¿, bo jedynie trwa³e s¹ dzie³a oparte na Krzy¿u i wejœæ w jej
ca³kowite poznanie tzn. z³¹czenie duszy i Boga, dwóch czystych substancji, dlatego dusza
moja musia³a osi¹gn¹æ jak najwy¿szy stopieñ mi³oœci, mêstwa i czystoœci, aby chocia¿
w minimalnym stopniu spe³niaæ warunki Królestwa Niebieskiego.
Z woli Najœwiêtszego wszystkie stadia n o c y c i e m n e j by³y niezbêdne do
ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, poprzez które dusza ma w Bogu przesz³a
za poœrednictwem czystej kontemplacji, która jest noc¹ dla duszy, ale równie¿ udrêk¹
i cierpieniem. W tajniki tej nadprzyrodzonej tajemnicy Bo¿ej mo¿na by³o wejœæ jedynie
poprzez Najœwiêtsz¹ Maryjê, która ma dostêp do wszelkich tajemnic nadprzyrodzonego
œwiata, dlatego te¿ z woli Bo¿ej upodabnia³am siê do Chrystusa Ukrzy¿owanego, aby móc
posi¹œæ tak wielk¹ i niedostêpn¹ na ludzki rozum tajemnicê, któr¹ dusza moja w Bogu
z czasem pozna³a. Z wielkiej mi³oœci do Kap³ana Niebieskiego poœwiêci³am ca³e swoje
¿ycie tylko Jemu i w pos³uszeñstwie kontynuujê umi³owane Dzie³o Jego, które oparte jest
o doktrynê Jego, o nieœmierteln¹ prawdê Jego.
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pe³nia czasu na nie, bo przecie¿ Mistrz Niebieski wielokrotnie mówi³ w twierdzy duszy
mej, abym zaczê³a pisaæ Dzie³o Jego o ods³oniêciu tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego,
bo je¿eli nie pisa³abym, to wszystko posz³oby w niepamiêæ i ¡ Dzie³o ascezy mistycznej
ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ¢ sk³adaj¹ce siê z 9 - ciu ksi¹g by³o ju¿
g o t o w e wiele lat wstecz, ale wówczas nie by³y odpowiednie czasy na to Dzie³o
Niebios, abym mog³a w Bogu ujawniæ siê z nim na arenie ca³ego œwiata. Podczas pisania
nie tylko tych duchowych ksi¹¿ek, ale wszystkich nastêpnych nigdy nie wdawa³am siê
w ¿adne niepotrzebne dysputy z nieupowa¿nionymi osobami, aby zabra³y one jakikolwiek
g³os w Dziele Bo¿ym, które przerasta³o ich si³y, tylko pisa³am w Imiê Wszechw³adnego.
Pragnê zaznaczyæ, ¿e podczas transu ekstatycznego pisania mia³am te¿ ogrom ³ask Bo¿ych,
które duszê moj¹ nape³nia³y niewypowiedzian¹ s³odycz¹ i mi³oœci¹, tak¿e emanowa³a ona
niebiañskim œwiat³em i z ka¿d¹ chwil¹ coraz bardziej przeobra¿a³a siê w Umi³owanego.
O swoim odwiecznym powo³aniu wszystko mam napisane w duchowych ksi¹¿kach, które
pisa³am w Panu naszym, który moc¹ Ducha Swego nieprzerwanie odnawia³ we mnie moc
i mi³oœæ Sw¹, abym w jak najwiêkszej czystoœci i doskona³oœci przekaza³a œwiatu duchowe
orêdzie Jego.
W swoim odwiecznym powo³aniu, w którym jestem wspó³czesnym œwiadkiem Jezusa
Chrystusa poprzez Wcielenie i Odkupienie Jego w swoich duchowych ksi¹¿kach wszystko
stopniowo wyjaœniam w Nim, z woli którego potrzeba by³o a¿ tyle ³ask Jego, a co za tym
idzie a¿ tak wiele duchowych ksi¹¿ek, abym jak najwierniej mog³a wszystko to przekazaæ
w Nim dla owiec Jego. Pisz¹c w Boskim Mistrzu, który nieustannie wzmacnia³ mnie
w Sobie czasami by³o mi ciê¿ko, bo przecie¿ jest to wielki wysi³ek wiele godzin pisaæ czy
te¿ sprawdzaæ i to zawsze w wysokim ekstatycznym tonie, ale w tych najprzeró¿niejszych
trudach i przeciwnoœciach sp³ywa³y niesamowite ³ a s k i na duszê, jak i serce me, tak¿e
praktycznie w tych najtrudniejszych chwilach oczywiœcie z punktu widzenia ludzkiego
by³am najbardziej szczêœliwa i wypoczêta w Panu naszym, i póŸniej te przesz³e upojne
chwile mile wspomina³am.
Tak wielka ³aska Bo¿a, która wprowadzi³a duszê m¹ w poznanie tajemnicy T r ó j k ¹ t a
B e r m u d z k i e g o, abym nastêpnie mog³a to wszystko przekazaæ œwiatu przysz³a do mnie
niespodziewanie i to bez ¿adnego starania siê z mojej strony, i najcenniejsz¹ monet¹, ¿eby
zap³aciæ za tak wielkie Dzie³o Bo¿e by³o i jest c i e r p i e n i e, dlatego te¿ musia³am
doœwiadczyæ wielkiego cierpienia, co dostarczy³a mi to krzywda moralna z 9. 10. 1085 r.,
i nawet oprzeæ siê i o œmieræ sam¹, aby w jakimœ stopniu, w jakimœ odwiecznie
zaplanowanym wymiarze móg³ dope³niæ siê Odkupieñczy Plan Bo¿y we mnie. Ca³e moje
odwieczne powo³anie powstawa³o w cierpieniu, pokorze i ciszy, aby mog³o ono wyjœæ na
obecn¹ Sodomê i Gomorê, która ju¿ jest przygotowana na tak wielkie duchowe Dzie³o Pana
naszego. W moim ziemskim pielgrzymowaniu poprzez moje choroby, najprzeró¿niejsze
przeciwnoœci i wewnêtrzne uciski tracê si³y i werwê w winnicy Bo¿ej, ale w ka¿dych
przerywnikach podnoszê siê w Panu naszym i moc¹ Jego dalej idê do Domu Jego, a co
ja nie wykona³am ze wzglêdu na niemo¿liwoœæ wykonania tego, to Zbawiciel wszystko

-7dope³nia za mnie, tak¿e jak widaæ nikt nie nakazuje mi co mam robiæ ani @Pontifex_pl,
ani te¿ @EpiskopatNews czy te¿ @Abp_Gadecki, który na sta³e zablokowa³ mi swoje
twitterowe konto b³êdnie myœl¹c, ¿e wykastruje mój apostolski zapa³ w duchowym Dziele
Niebios, w którym jako jedynym mogê siê spe³niæ i w rzeczy samej w Bogu spe³ni³am
siê, bo pod wzglêdem pisemnym wykona³am go i to do ka¿dej litery S³owa Bo¿ego.
@Abp_Gadecki jest przeciwnoœci¹ mojego by³ego uduchowionego sta³ego Spowiednika
Œwiêtej Pamiêci ks. kan. Henryka Œwierkowskiego, który mia³ u³atwione zadanie ze mn¹,
bo ja by³am oczytana w dzie³ach ascetyczno - mistycznych i w ówczesnym czasie sporo
te¿ przeczyta³am dzie³ teologicznych, a poza tym moje tak czêste ³aski Bo¿e pozwala³y
rozumieæ mi umys³em Samego Boga tajemnice Jego, które by³y zaplanowane na duszê m¹,
i jak z nim rozmawia³am, to prawie tak, jak równy z równym. Ks. kan. Henryk Œwierkowski
ca³e swoje doœwiadczenie kap³añskie przelewa³ na mnie, tak¿e s³u¿y³ mi swoj¹ drogocenn¹
rad¹ i pomoc¹, i dusze nasze wzajemnie rozumia³y siê, tak¿e on nie mêczy³ siê przy mnie,
bo ja wszystko chwyta³am, a obecnie nie mam cierpliwoœci, ani te¿ zdrowia wtajemniczaæ
i pouczaæ jakichkolwiek kap³anów czy spowiedników, którzy przewa¿nie ¿yj¹ zmys³owym
œwiatem, bo mam zbyt wielkie D z i e ³ o B o ¿ e do zrealizowania, i mam skupiæ siê na
nim, a nie trwoniæ niepotrzebnie czas na sprawy, do których nie zosta³am powo³ana przez
Wszechmog¹cego.
W swoim ziemskim pielgrzymowaniu niejednokrotnie cierpia³am nie tylko z powodu
swoich chorób i walk wewnêtrznych, ale przede wszystkim z powodu przeœladowañ od
osób trzecich, które rozmi³owane w intrygach i nie boj¹ce siê zak³amanego wymiaru
sprawiedliwoœci na najprzeró¿niejsze sposoby poni¿a³y i zniewala³y mnie, aby tylko zmusiæ
mnie do urojonego, upad³ego ¿ycia w œwiecie z³udzeñ, k³amstwa i œmierci. Zawsze by³am
roztargniona przez niepotrzebne rozmowy, które s¹ zbyteczne, a poza tym zbêdne rozmowy
za³amuj¹ mnie, bo to wszystko jest nad wyraz dalekie od idealnej œwietlistej ciszy Bo¿ej,
bo przecie¿ poœrednictwo stworzeñ zak³óca nam spokój duszy, a ja jako córka Jezusa
Chrystusa nie mogê zatrzymywaæ siê nad niczym, ani nawet nad doœwiadczeniami mistycznymi,
bo nie zjednoczê siê ze swoim Umi³owanym.
W swoim doczesnym ¿yciu wiele stoczy³am duchowych bitew i przesz³am oraz
przechodzê przez wiele wewnêtrznych ucisków, dlatego te¿ w pe³ni zrozumia³am rozkosz
drogi ¿ycia wiecznego i gorycz potêpienia wiecznego, i poprzez t e o l o g i ê J e z u s a
dusza moja zbli¿a siê do chwilowej drogi œmierci, która z chwil¹ zaœniêcia w Oblubieñcu
naszym przerodzi siê w wieczn¹, upojn¹ szczêœliwoœæ.
Dusza moja nad wyraz mêczy siê w tym zmys³owym œwiecie, gdzie zatrute jadem
grzechowym powietrze u t r u d n i a jej wznieœæ siê ponad masowe mordy nienarodzonych
niechcianych dzieci i niewygodnych ludzi, i to na skalê przemys³ow¹. W tej uci¹¿liwej
mêce z têsknoty za Nieœmiertelnym dusza ma pragnie jak najszybciej opuœciæ kraty
cielesnego wiêzienia na ca³¹ wiekuist¹ wiecznoœæ tym bardziej, ¿e moc¹ Ukochanego
ukoñczy³am duchowe Dzie³o Jego, które uderza we wszystkich wrogów œwiêtoœci, tak¿e
nasta³a pe³nia Bo¿a, aby ono by³o przebadane przez Kongregacjê Nauki Wiary.
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ca³e moje ¿ycie, który mia³am 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 wiod³a do ods³oniêcia tajemnicy Bo¿ej
Trójk¹ta Bermudzkiego. “ Wszystko przez Niego i dla Niego zosta³o stworzone ” (1Kor 2, 7),
tak jak wszystkie odwieczne tajemnice, i poprzez duszê m¹ odnoœnie ods³oniêcia tajemnicy
Trójk¹ta Bermudzkiego Pan Jezus i Mama Niebieska g³osz¹ tajemnicê m¹droœci ukrytej,
przeznaczonej przed wiekami dla g³oszenia Ich Chwa³y.
Z Z Z Bo¿e Trójjedyny sta³am siê dzieckiem Twym i zdana jestem na ³askê Tw¹,
bo tylko jedna dusza wybrana z poœród tysi¹ca ... tysiêcy ... udoskonalona przez Ciebie
mog³a dokonaæ tak olbrzymiego Dzie³a Twego odnoœnie poznania i ods³oniêcia œwiatu
tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, i dopiero po latach rozumia³am, dlaczego tak usilnie
i to wiele razy nakazywa³eœ mi pisaæ i mówi³eœ: “ Córko Moja, ty musisz pisaæ, ty musisz
pisaæ dla potomnych ”, bo przecie¿ ods³oniêcie tej Boskiej tajemnicy jest dzie³em ascezy
mistycznej i jest moim odwiecznym powo³aniem. Boski Oblubieñcze w odwiecznym Planie
Twym wszystko zosta³o zaprogramowane z wyj¹tkiem grzechu, aby zas³u¿yæ sobie na ¿ywot
wieczny, i aby by³ fundament Dzie³a Twego, które odwiecznie by³o zaplanowane na duszê
m¹, tak¿e musia³y byæ ofiary, poœwiêcenia i upokorzenia, aby zdobyæ jak najwiêksze ¿niwo
i wiêksz¹ Chwa³ê w Niebie, dlatego te¿ w pokorze idê œladami Twymi do Ojczyzny Twej.
Jezu, jedyna moja Mi³oœci, z woli Twej musia³am prze¿yæ tak wielki duchowy ból
zwi¹zany z bezprawnym nie nadaniem mi stopnia doktora, co z woli Twej dokona³o siê
to 9. 10. 1985 r., abym by³a godnym narzêdziem w Œwiêtych Rêkach Twych. Dziêkujê Ci
mój Mistrzu Niebieski z ca³ej duszy mej i z ca³ego serca mego za wszelkie drogocenne
cierpienia, bo one by³y najwspanialszymi i najwiêkszymi moimi prze¿yciami wewnêtrznymi,
które pozwoli³y mi wejœæ do tajemnic nadprzyrodzonego œwiata Twego. Mój niezast¹piony
Stwórco obieca³eœ mi zwyciêstwo jeszcze tutaj na tej ziemi, ale to bêdzie tylko zwyciêstwo
Twe, a moja rola ¿adna, bo ja jestem tylko narzêdziem Twym.
Przewielebny Panie Jezu uruchamiasz w zakresie tak wielkiego Dzie³a Swego coraz
wiêcej œrodków i narzêdzi z którymi jestem zwi¹zana, i które prowadzi³y miêdzy innymi
do ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, tak¿e wszystko wykonywa³am przez liczne
i ró¿ne przyczyny, i wszystko to jest zwi¹zane z moim ¿yciem od samego urodzenia mego.
Mistrzu Niebieski nieustannie wstawiasz siê za mn¹ na tak ciê¿kiej duchowej drodze, bo
przecie¿ dobrze wiesz, ¿e kres ludzkich mo¿liwoœci zosta³ ju¿ faktycznie przekroczony przeze
mnie w tym tak wielkim Dziele Twym, które wcale nie ci¹¿y na barkach mych, poniewa¿
wszystko za mnie wykonujesz, a ja jedynie wykonujê polecenia Twe czyli nieustannie
wspó³dzia³am z ³ask¹ Tw¹, dlatego te¿ nie mogê zmarnowaæ drogocennych ³ask Twych,
ani te¿ daru pisania, bo to wszystko jest jakby wpl¹tane na sta³e w moje mistyczne ¿ycie.
Boski Mistrzu widzisz moje wysi³ki, które wykonujê w heroicznej mi³oœci dla Ciebie, dlatego
te¿ w szczególny sposób os³adzasz mi ¿ycie ³askami Swymi, a ogieñ ¿ywej mi³oœci Twej
pozwala mi poznawaæ siebie sam¹ w Tobie oraz odczuwaæ stan duszy swej. Amen ! Z Z Z

-9Tak jak wszyscy uczniowie Chrystusa, tak i ja uczennica Jego zjednoczona z Nim
poprzez Maryjê zosta³am wprowadzona do Ÿród³a wszelkich ³ask Jego, z których czerpiê
niewyczerpan¹ si³ê Jego, tak¿e dziêki Niemu trwam w mocnej jednoœci z Nim Samym
modl¹c siê za wszystkie grzeszne dusze, które tak bardzo obra¿aj¹ Jego. W milczeniu,
pokorze i na modlitwie, g³ównie wewnêtrznej na miarê swoich mo¿liwoœci przela³am
w swoich duchowych ksi¹¿kach pisanych w Bogu na komputerowym ekranie swoje niezwyk³e
¿ycie duchowe, które na wskroœ przepe³nione jest Umi³owanym i mimo, ¿e jestem osob¹
œwieck¹, ale wewnêtrznie przecie¿ duchow¹, tak¿e w duchu Najœwiêtszego zbli¿am siê do
Ÿróde³ wody ¿ycia wiecznego, aby w ¿yciu przysz³ym dusza ma mog³a poiæ siê jedynie
¿yciem Pana naszego.
Z woli Wszechmocnego prowadzê ukryte ¿ycie i dusza moja nieustannie wspina
siê po mistycznych schodach na umi³owan¹ Górê Œwiêtoœci, aby w ¿yciu przysz³ym
zas³u¿yæ sobie na ¿ycie w jednoœci z Ukochanym, ale nie znaczy to, ¿e mam mniej
krzy¿y, a wrêcz przeciwnie ci¹gle napotykam na bliŸnich, nawet na forach internetowych
przez których przemawia niesamowita nienawiœæ i zazdroœæ, którzy maj¹ wielk¹ radoœæ
z nieszczêœæ ludzkich. Dzie³o Nieœmiertelnego realizujê w Imiê Jego, dlatego te¿ Umi³owany
nie odmawia duszy mej ³ask i coraz czêœciej zanurza j¹ w Oceanie Swojej nieskoñczonej
mi³oœci, tak¿e wzmocniona w Nim w zasadzie ju¿ nie reagujê na jakiekolwiek wewnêtrzne
udrêki, osch³oœci czy te¿ trudnoœci zniewolonego œwiata, ani te¿ nawet na c i s z ê
ze Stolicy Piotrowej na duchowe przesy³ki me, bo przecie¿ ka¿de cierpienie jest nieodzownie
potrzebne do wykonania Dzie³ Bo¿ych, które wzmacniaj¹ nas w tej naszej ma³oœci i nicoœci.
K W ca³ej swojej ziemskiej pielgrzymce by³am narzêdziem Bo¿ym i ¿y³am nie dla
siebie, lecz dla Tego, który za nas umar³ i zmartwychwsta³, i duchowe Dzie³o Bo¿e odbywa³o
siê poprzez prawdziwe œwiat³o pochodz¹ce od Boga w wewnêtrznym skupieniu podczas pokus
i utrapieñ ducha przy pomyœlnym niebiañskim wietrze w aspekcie teologicznym. Ca³a moja
nadprzyrodzona misja budowana by³a kosztem ka¿dego dnia i Jezus Chrystus u¿ycza³ mi
darów i ³ask Swych, aby dusza ma dziêki przeobra¿onej mi³oœci stanowi³a g³êbok¹ jednoœæ
z Mistycznym Cia³em Jego, i jako aposto³ka Jego wyda³a doskona³y owoc Jego. Moje
odwieczne powo³anie towarzyszy mi wszêdzie, które spe³niam przy pomocy ³aski Pana
naszego, dziêki któremu w g³êbokiej ciszy dojrzewa³o zarówno Dzie³o Jego, jak i ja sama
jako narzêdzie wybrane, dlatego te¿ zawsze wiedzia³am, ¿e wystarczy mi ³aski Bo¿ej, bo
ilekroæ niedomagam, tylekroæ jestem mocna (2 Kor 12, 9 - 10).
Duchowni synowie Mistrza Niebieskiego czekaj¹ na znak od Stwórcy odnoœnie
mojego odwiecznego powo³ania, tak¿e poprzez swoje milczenie na razie nie pozwalaj¹
dojœæ do otwarcia przewodu Dzie³a Ukochanego, ale przecie¿ nic wiecznie nie trwa
w przejœciowym œwiecie i wkrótce skoñczy siê i ich biernoœæ, która w moim wypadku
jest lekcewa¿eniem mnie jako owcy Bo¿ej, ale ja im wszystkim wybaczam i w pe³ni
rozumiem, bo przecie¿ to jest tak nies³ychanie nieprawdopodobne Dzie³o Najœwiêtszego,
które w pierwszym momencie jest trudno poj¹æ, dopiero wczytanie siê w duchowe teksty
rozœwietla umys³y dzieci Bo¿ych. Te moje obecne dope³niaj¹ce publikacje, które umieszczam
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odwieczne powo³anie, tak¿e nie s¹ oni ju¿ w ¿adnym szoku jak za pierwszym razem, gdy
wchodzili w moje duchowe wypiski, które obecnie wch³aniaj¹ z wielk¹ rozwag¹, a ja
przecie¿ te¿ wszystkiego nie mogê tak przekazaæ, tylko tyle co nakazuje mi Duch Œwiêty.
£aska Kap³ana Niebieskiego przy wspó³udziale Bogarodzicy Maryi rozlewa siê na
ca³e ¿ycie me, dlatego te¿ dziêki mojej dojrza³oœci duchowej, któr¹ osi¹gnê³am w Bogu
duchowym Dzie³em Niebios, które przedstawione jest w moich duchowych ksi¹¿kach mogê
trafiæ do zatwardzia³ych i zagubionych dusz, które popieraj¹ ob³udne standardy masonów
tego œwiata, którzy godz¹ w godnoœæ cz³owieka i Boskiego Odkupiciela oraz szukaj¹
najprzeró¿niejszych rozrywek w przemocy, narkotykach, pijañstwie i zboczeniach. Gdybym
tak wiele ³ask nie mia³a, to nie mia³abym z czym startowaæ do zniewolonych narodów,
ale poniewa¿ Niepokalana, która jest pe³na ³aski i cnót nad wyraz wspomaga mnie
w moim odwiecznym powo³aniu, to obudzê grzeszników w Chrystusie, który na pewno,
jeszcze niejeden cud zeœle na duszê m¹, która tak bardzo jest rozkochana w Nim.
W ¿ywej wierze w Ojca Przedwiecznego, Syna i Ducha Œwiêtego przebywam
w œwietle ¿ycia Trójcy Œwiêtej ( J 8, 12 ) zawsze bêd¹c gotowa na wszelkie ofiary jakie
tylko wymaga Dzie³o Niebios, do którego dusza ma zosta³a odwiecznie powo³ana, które ma
byæ p³on¹c¹ lamp¹ mi³oœci i œwiêtoœci (Œwiêty Jan Pawe³ II - gi) dla wszystkich grzesznych
dzieci Kap³ana Niebieskiego, które ¿yj¹ w dobie odrzucenia chrzeœcijañskiego. W duchowym
Dziele Boskiego Odkupiciela z bezgraniczn¹ mi³oœci¹ Jego nieustannie zjednoczona z Nim
jako latoroœl Jego, która zosta³a wczepiona w winny krzew Jego (J 15, 1-2) w nadprzyrodzonym
wymiarze ¿ycia Jego, w œwietle ³ask Jego i mocy Ducha Œwiêtego w y p e ³ n i ³ a m
duchow¹ misjê Niebios, któr¹ obecnie dope³niam resztkami ju¿ si³, które wzmocnione s¹
Bogiem poprzez umieszczanie publikacji mych na internetowej stronie mej, aby zasiew
nadprzyrodzonej misji mej przyniós³ obfitszy plon dla dobra bliŸnich, którzy nie szanuj¹
darów ³aski i mi³osierdzia Zbawiciela.
K Nasta³a ju¿ pe³nia wyznaczona przez Trójjedynego Boga, aby wreszcie kompetentni
teologowie z Kongregacji Nauki Wiary zaczêli czytaæ wszystkie moje duchowe ksi¹¿ki
i listy, które niejednokrotnie napisane s¹ w formie publikacji, bo przecie¿ trzeba siê do
tego wszystkiego m¹drze odnieœæ i to w duchu Samego Pana naszego, a na to trzeba wiele
lat, i aby nastêpnie móg³ zapaœæ ostateczny werdykt Ojca Œwiêtego, tak¿e w Bogu, który
uczyni³ tak wielkie rzeczy dla duszy mej, które s¹ obce dla faryzeuszy Jego n i g d y
n i e p o d d a m s i ê dopóki dusza ma nie spocznie w Nim na wiekuiste poza czasy
w Królestwie Jego. Skoro z pomoc¹ Boskiego Oblubieñca wysz³am z mroków i cieni
œmierci, aby przejœæ d³ugi wewnêtrzny proces dojrza³oœci duchowej, który pozwoli³ mi
w Bogu uderzyæ duchowym Dzie³em Jego w ca³y zniewolony œwiat, to przecie¿ wiadomo,
¿e nie bêdê liczy³a siê z ¿adnymi zmys³owymi kap³anami, których nie brakuje w ca³ym
@EpiskopatNews, jak i Stolicy Apostolskiej, gdzie nawet nie dostarczono moich tak
licznych przesy³ek do Papie¿a Benedykta XVI - go emeryta, jak i Papie¿a Franciszka.
Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela Flak

