
Anna Aniela Flak z Lublina            
annaanielaflak44@gmail.com          23. 03. 2020 rok

           

Oœwiadczenie do ca³ego @EpiskopatNews i @Pontifex_pl

W   zwi¹zku   z   olewaniem   mojej   nadprzyrodzonej   misji  przez  Kongregacjê  Nauki
Wiary  i  nie  zrozumieniem  jej  przez  wielu  kap³anów  tylko  dlatego,   ¿e   nie  wczytywali  siê
oni  chocia¿by  w  moje  duchowe  listy  nie  mówi¹c  ju¿  o  duchowych  ksi¹¿kach bêdê w Bogu 
umieszcza³a   c o d z i e n n i e   p o    t r z y   k o m e n t a r z e    na   twitterowym  koncie  swym 
a¿   do  9. 10. 2020 r.,   aby   ma³ymi   duchowymi   porcjami   trafiæ  do  wszystkich  szczególnie
uduchowionych  kap³anów.  31 maja br.  minie  dok³adnie  15 lat  jak po raz pierwszy ujawni³am
siê   z   nadprzyrodzon¹   misj¹   sw¹   pisz¹c   do   Papie¿a   Benedykta  XVI - go,  ale  jak  dot¹d 
spotykam  siê  z  niekatolick¹  cisz¹,  która  rani  Zbawiciela,  bo  przecie¿  nie  ma  otworzonego 
procesu  badawczego  misji  mej  odwiecznie  zaplanowanej  na  duszê  m¹,  która  ma  uzdrowiæ 
katolicki  Koœció³.   Boski   Odkupiciel  nakaza³  pisaæ  mi  do  samej  œmierci  mej,  a  tak  mniej 
wiêcej 20 lat temu przepowiedzia³ mi,  ¿e  bêdê przemawia³a do ca³ej ludzkoœci, co w pierwszym 
momencie  by³am  pewna,   ¿e  mi  siê  to  przes³ysza³o,  albo  mo¿e  jest  to  interwencja  samego 
szatana,   ale   gdy   Umi³owany   powtórzy³  to  jeszcze  dwa  razy  w  ró¿nych  odstêpach  czasu, 
to  dopiero  uwierzy³am.  By³am   pewna,   ¿e   dopiero   po   œmierci  mej  bêdê  przemawia³a  do
wszystkich   narodów   œwiata   poprzez   Dzie³o   Bo¿e   i  to  dopiero  po  d³ugim  jego  procesie 
badawczym  w  Kongregacji  Nauki  Wiary  zatwierdzonym te¿ ostatecznym werdyktem Papie¿a, 
jaki  wówczas  bêdzie  urzêdowa³.   P r a g n ê   jeszcze   dodaæ,   ¿e  ju¿  9. 10. 1985 r.  w  chwili 
mojej  krzywdy  moralnej  zwi¹zanej z bezprawnym nie nadaniem mi stopnia doktora Sam Boski 
Odkupiciel  w  twierdzy  duszy  mej  rzek³  mi,   ¿e  to  sta³o  siê  z  woli  Jego  dla  dobra  Dzie³a 
Jego,  i  ¿e  bêdê  bardzo,  ale  to  bardzo  s³awna,  co  oczywiœcie  mam  to  za  nic i jednoczeœnie 
doda³,  ¿e  moi  wrogowie  bêd¹  tego  bardzo  ¿a³owaæ co mi zrobili z zawiœci swej tym bardziej, 
¿e  to  wyjdzie  na  ca³y zniewolony œwiat i bêdzie te¿ znane  dla wszystkich nastêpnych pokoleñ. 
Boski  Oblubieniec  rzek³  jeszcze,  ¿e  to  wszystko  wynagrodzi  mi  jeszcze  tutaj  na  tej  ziemi 
i  dotrzymuje  obietnicy  swej,   bo   przecie¿   podczas   snu  tysi¹ce  razy  dusza  ma  opuszcza³a 
w  Nim  cia³o  przebywaj¹c w Nim i z Nim w niepojêtych sferach doczesnoœci i nieskoñczonoœci, 
i  z  czasem  Ukochany  rzek³  mi,  ¿e  dusza  ma  do  samej  œmierci  mej  bêdzie  mia³a  tê ³askê, 
¿e  podczas  mistycznych  nocy  bêdzie  ona  opuszcza³a  w  Nim  czasoprzestrzeñ. 

K  Wielu  zwyk³ych  œmiertelników  zastanawia  siê,  co  bêdzie  po  œmierci ?,  i w³aœnie
Ojciec  Przedwieczny  odwiecznie  wybra³  duszê  moj¹,  która  poznaje  w  Nim  niewielki r¹bek 
tajemnic  Jego,   które   znajduj¹   siê   w   niewidzialnym   œwiecie   Jego,   i   kiedy   ona   wraca 
w  Nim  z  tymczasowych  wêdrówek  zza  œwiata,   to   ona   wszystko  rzetelnie   przekazuje  do 
pamiêci  mej,   i  te  niepojêtoœci  Bo¿e  przetransportowujê  w  Bogu  pismem  mi³oœci  w  moich
mistycznych  ksi¹¿kach  dla  ca³ej  zdemoralizowanej  ludzkoœci.  Si³a  wy¿sza  manewruje moim 
umys³em,  tak¿e  pos³uszna  wezwaniu Bo¿emu kontynuujê pisanie na Chwa³ê Niebios dziêkuj¹c
Trójjedynemu  Bogu  za  wszelkie  natchnienia do tak niezwykle trudnego pisania, które przecie¿ 
dotyczy  spraw  duchowych,  które  nie  s¹  ani  wyczuwalne,   ani   te¿   widzialne  dla  zwyk³ych 
œmiertelników,  a  poza  tym  moje  niezwyk³e  ³aski,  którymi  dusza  ma jest non-stop obdarzana 
przerastaj¹   nawet   umys³y   duszpasterzy   niezwykle   uduchowionych.   Jedynie   tylko   dziêki
zbawczym  ³askom  Zbawiciela  sta³am  siê  wiarygodnym œwiadkiem mi³osiernej obecnoœci Jego 
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i   w   duchu   mi³oœci   Jego   w   œwietle  Ewangelii  Jego  nabywam  wiedzê  doktrynaln¹,  która
pozwoli³a mi w Chrystusie  w  prostocie i pokorze w duchowym transie z ³atwoœci¹ przekazywaæ
niepojête  tajemnice  Jego,  które  tak  czêsto  doœwiadcza  dusza  ma  w  ciele  czy  te¿,  gdy  jest
w  Bogu  poza  cielesnym  wiêzieniem  swym.

S z a n o w n i    k a p ³ a n i   Jezus   Chrystus   w   Trójcy   Œwiêtej  za  poœrednictwem
Niepokalanej   latami   przemienia³  duszê  m¹  w  Siebie  i  przygotowywa³  mnie  na  ostateczn¹
walkê  duchowego  Dzie³a  Swego,   tak¿e   uczyni³  mnie  zdoln¹  do  wykonywania  woli  Swej,
któr¹  pod  wzglêdem  pisemnym  zakoñczy³am na wiekuist¹ chwa³ê Jego,  tak¿e na nic zda³o siê 
zbanowanie  mnie  przez  @RadioMaryja,  które  zawsze  z  wielkim  oddaniem  broni³am  i tak 
wiele   umieœci³am   duchowych   komentarzy   na   tym   profilu,  a  dosta³am  w  podziêkowaniu 
s t a ³ e g o   b a n a   czyli   n a j w y ¿ s z ¹   k a r ê   tylko   za   to,   ¿e   broniê  ¿ycia  i  uderzam 
w  ¿ydowsko - brukselski  PiS,   który  tak  bardzo  jest  propagowany  przez  tê  rozg³oœniê  i  nie 
mogli  te¿  znieœæ  tego,  ¿e  czêsto  u  nich  pisa³am,  ¿e  w  przysz³ych wyborach bêdê g³osowa³a
na  @mir_piotrowski.ego.  Dosta³am  tego  sta³ego  bana  przez  @RadioMaryja równie¿ za to,
¿e  prowadzê  nadprzyrodzon¹  misjê,  a  ponadto  tweetami  swymi  zawy¿y³am poziom dyskusji 
i  jako  jedyna  u  nich  tak  czêsto  umieszcza³am  komentarze,  a poza tym pragnêli przypodobaæ
siê @Abp_Gadecki.emu,  aby  on  nie  by³  samotny  w  tym,  ¿e  da³  mi  równie¿  sta³ego  bana. 
 

Dusza  ma  usuniêta  jest  w  cieñ,  ale  zarazem  wkorzeniona  w  Boskiego  Odkupiciela,
aby  g³osiæ  pos³annictwo  Jego,   dlatego   te¿  to,  co  Umi³owany  zleci³  mi  wykonujê  z  ca³ym
oddaniem,  i  je¿eli  Stwórca  Dzie³a  Swego  nie  wzniesie,  to  daremny  jest  mój  trud  i  na  nic
zdadz¹  siê  jakiekolwiek  banowania  mnie,  i  nawet  przysz³o  mi  do  g³owy,  ¿e  mo¿e  Twitter
zbanowaæ  moje  twitterowe  konto  i to nie na polecenie zacietrzewionego lewicowo-liberalnego
towarzystwa,  ale  na  polecenie  np.  @Abp_Gadecki.ego,  który  w  swoim  zmys³owym  duchu
nie   dopuszcza   do   swojej  œwiadomoœci  tego,  ¿e  nadprzyrodzonoœæ  w  tak  wielkim  stopniu
wesz³a  w  duchowe  ¿ycie  me  i  mam  ogrom  ³ask  Bo¿ych  mimo,  ¿e  daleko mi do œwiêtoœci. 
Œledz¹c   ca³¹   moj¹   drogê   œwiêtoœci   widaæ   wyraŸnie,   ¿e   owoc   Dzie³a   Wszechmocnego
z   ka¿dym  rokiem  stawa³  siê  coraz  bardziej  doskonalszy  czyli  nasta³a  odwieczna  pe³nia  na
niego, aby on  by³ skosztowany czyli przebadany przez  K o n g r e g a c j ê    N a u k i   W i a r y. 
Ta  nienormalna  cisza na duchowe Dzie³o Bo¿e ze strony @Abp_Gadecki.go, @EpiskopatNews
i  @Pontifex_pl   w   rzeczy  samej  nie  ma  absolutnie  ¿adnego  znaczenia  na  wykonanie  woli 
Bo¿ej  tym  bardziej,  ¿e  dusza  ma  nape³niona pokojem i mi³oœci¹ Boga jest szczêœliwa w Nim, 
i  On  dobrze  wie,  ¿e  bêdê opiekowa³a siê Dzie³em Jego do ostatniego tchnienia swego, o czym
nawet  8.10.1989 r.   przepowiedzia³a  mi  prze³o¿ona  klasztoru  klauzurowego  z  Czêstochowy,
¿e  mam  wiele  zrobiæ  dla  œwiata  i  to  nawet  w  swoim œrodowisku, dlatego te¿ nie potrzebujê 
absolutnie  ¿adnych  rad,   bo   w   Duchu   Œwiêtym  zawsze  wiem  co  mam  pisaæ  i  robiæ,  aby 
wype³ni³a  siê  wola  Bo¿a we mnie.  Na forum ca³ego œwiata jako druga po Œwiêtej Hildegardzie 
z Bingen ujawni³am siê z ³askami Bo¿ymi,  którymi  tak  czêsto obdarzana jest przede wszystkim 
dusza  ma,  tak¿e  prosi³am  ca³e  duchowieñstwo,   aby  nie  przeszkadza³o  mi  w  wykonywaniu 
woli  Stwórcy,  dziêki  któremu  przebywam  w  misterium Trójcy Œwiêtej i na miarê mo¿liwoœci 
swych  przekazujê  w  teologicznej  g³êbi  ca³e  swoje  odwieczne  powo³anie,   które  skierowane 
jest  dla  ca³ej  ludzkoœci  i  potomnych.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak
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