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Ca³a  historia  œwiêta  doœwiadczy³a  przeœladowania

Ca³a  historia  œwiêta  doœwiadczy³a  przeœladowania,  bo  przecie¿ Józef zosta³ wrzucony
przez  braci  do  studni - grobu,  a  wyzwolony  rz¹dzi  w  Egipcie  i  ratuje  od g³odu swój naród. 
Jeremiasz  wrzucony  do  studni - grobu  staje  siê  heroldem  Mesjasza.  Daniel  w  lwiej  jamie,
grobie  beznadziejnoœci  zwyciê¿y³  przez  ufn¹  wiarê. Jonasz przebywaj¹cy przez 3 dni i 3 noce
we  wnêtrzu  ryby  zwyciê¿a  beznadziejnoœæ  moc¹  Bo¿¹.   Sam  Zbawiciel  przebywa³  w  ³onie
ziemi 3 dni  i 3 noce,  i  pokona³  ka¿de  zst¹pienie  do  Otch³ani,  do  grobu,  do  klêski,  dlatego,
¿e   Jego   zst¹pienie   by³o   ostatnim   ( ks. Wac³aw  Œwierzawski ).  Wszystkie  te  przyk³ady  to
najwyraŸniejsze  znaki  Syna  Cz³owieczego  (Mt 12, 40),   które  duszê  moj¹  prowadzi³y  z  dna
beznadziejnoœci   poprzez   poznanie   i   ods³oniêcie   œwiatu  niewielkiego  skrawka  niepojêtych
tajemnic  œwiata  nadprzyrodzonego  do  Samego  Zbawiciela,  w  którym  jest  przystêp  do Ojca
Przedwiecznego  i  wszystkich  tajemnic  Bo¿ych.  

� S¹  wœród  nas  ludzie,  a  nawet mo¿e odnosi siê to do nas wszystkich, którzy woleliby,
aby  tajemnica  Bo¿a  ukryta  przez  ca³e  wieki,  pozosta³a  nadal  ukryta i nie zosta³a objawiona
tak  jasno  i  tak  konkretnie  w  Osobie  Jezusa   (Ralph Martin),  a  dotyczy  to  miêdzy  innymi
tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,   która   nie   jest   absolutnie  sprzeczna  z  prawami  natury.
Jest   powiedziane,   ¿e   n a t u r a   nie   lubi  jak  jej  wydziera  siê  tajemnice  i  to  jest  prawda, 
bo   zawsze   p³aci   siê   za   to   strasznie   wielk¹   cenê   i  bezprawnie  nie  nadano  mi  stopnia
doktora  przy  pe³nym  wymaganym  kworum, gdzie  11.07.1985 r. dziekan Aleksander Winnicki
dopuœci³   siê   przestêpstwa   i   nie   bra³  udzia³u  w  g³osowaniu,  aby  zabrak³o  jednego  g³osu,
dlatego  te¿  zwo³a³ drugie g³osowanie a¿ po trzech miesi¹cach na 9. 10.1985 r. nie dopuszczaj¹c
do  g³osowania  dwóch  recenzentów,  aby  móg³  wykonaæ  swój  nikczemny plan przy aprobacie
ówczesnych komunistów. W transcendentalnej mi³oœci i wolnoœci Nieœmiertelnego w szczególny 
sposób   by³am   namaszczona   przez   tê   moj¹  krzywdê  moraln¹  z  9. 10. 1985 r.,  która  sta³a 
siê  b³ogos³awionym  znakiem  i  wyrazem  b³ogos³awieñstwa  Ojca  Niebieskiego  na  spe³nienie 
powierzonej  mi  misji  czyli  Bo¿ym  zasiewem  na  prowadzenie  tak  trudnego  Dzie³a Niebios, 
które  dokonywa³o  siê  przy mi³osnym  akompaniamencie  cierpieñ,  ofiar  i  modlitw.  

� Je¿eli  Bóg  Synowi  Swojemu  i  Najœwiêtszej  Pannie - osobom najbardziej kochanym
zsy³a³  utrapienia  i  wyznaczy³  im  trudne  warunki  ¿ycia,   dlategó¿   by   nam   mia³  daæ  same
powodzenia  i  to  tylko,  co  nam  odpowiada ?  Zaufajmy  Bogu,  ofiarujmy  Mu  siebie  na  dolê
i  niedolê   ( O. Albert  Wojtczak ),   a   poza  tym  przez  wiele  ucisków  trzeba  nam  wejœæ  do
Królestwa  Bo¿ego (Dz, 14, 22),   i   aby   te¿   posi¹œæ  tajemnice  Bo¿e,  które  odwiecznie  by³y
zarezerwowane   dla   wybranych   dusz.   Z   heroiczn¹   wiar¹   wype³nia³am   swoje  odwieczne
powo³anie  bior¹c  przyk³ad  z  mêczeñskiej  œmierci  Jezusa Chrystusa, jak i wszystkich œwiêtych
mêczenników,  którzy  z  nienawiœci  do  wiary  byli  i  dalej s¹ okrutnie przeœladowani i zabijani,
ale  w  Bogu  zawsze  siê  jest  mocnym  i  wytrwa³ym.  W  mojej godzinie próby, która nast¹pi³a
9. 10.1985 r.  i  trwa³a  przez  7  lat  a¿  do  samego  wyjazdu  mego  do  Stanów  Zjednoczonych,
aby  braæ  udzia³  w  serii naukowych rejsów po oceanach œwiata pod auspicjami najs³ynniejszych 
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naukowych  jednostek  amerykañskich  i  kanadyjskich  -  by³am   niesamowicie  o d r z u c a n a,
w y s z y d z a n a   i   u p o k a r z a n a,   i  przez   ten   d³ugi   czas   pracowa³am   w   Bogu  nad
Dzie³em  Bo¿ym  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego publikuj¹c
te¿  swoj¹  pracê  doktorsk¹  w  s³ynnym  Ossolineum,  i  w tym czasie z mojej pracy doktorskiej,
która  by³a  obroniona  i  mia³a  te¿  dobre recenzje powsta³o sporo plagiatów, ¿e nawet “mêdrcy”
dostali   za   ni¹   pierwsz¹  nagrodê  ministra  nie  uwzglêdniaj¹c  mnie,  co  jest  przestêpstwem,
a  wszystko  to  œwiadczy  o  wielkiej  wartoœci  mojej  pracy  doktorskiej. 

Na  pó³  gwizdka  naukowcy  z  re¿imowej  uczelni  w  Szczecinie, która obecnie siê zwie 
Wydzia³em Nauk o ¯ywnoœci i Rybactwa (ul. Królewicza 4, 71- 550 Szczecin)  po bezprawnym
nie   nadaniu   mi   stopnia   doktora   pozwolili   duszy   mej   wejœæ   w  niezwykle  wstrz¹saj¹c¹ 
tajemnicê  mêki  i  œmierci  Jezusa  Chrystusa,   co   oczywiœcie   wszystko   to   sta³o   siê  z  woli
Zbawiciela,  tak¿e  dusza ma w Bogu prze¿ywa³a i widzia³a z dramatyczn¹ bolesn¹ wyrazistoœci¹ 
niewys³owione  cierpienia  Boskiego  Odkupiciela,  kiedy  On by³ obra¿any, opluwany, katowany 
a¿  do  zabicia  w³¹cznie.  Ci  szczeciñscy  mêdry  pragnêli   z ³ a m a æ  mnie  swoim  szczuciem,
nienawiœci¹  i  najprzeró¿niejszymi  knowaniami,  a  w  rzeczy  samej  poprzez  mobbing urabiali
dusz¹  m¹  na  podobieñstwo  Kap³ana  Niebieskiego,  bo  poprzez  to wszystko zahartowa³am siê
w  tak  trudnym  i  upojnym  powo³aniu,   które   odwiecznie   by³o  przeznaczone  na  duszê  m¹,
¿e   obecnie   w   Imiê   Nieœmiertelnego   tak   odwa¿nie   i   z   ³atwoœci¹  przemawiam  do  ca³ej
ludzkoœci,  a  po  œmierci  mej  poprzez  moje  duchowe  ksi¹¿ki  z  zakresu  teologii  duchowoœci
mistycznej   równie¿   bêdê   przemawia³a   do  wszystkich  owiec  Pasterza  Niebieskiego  a¿  po 
przysz³e  pokolenia,  co  mam  to  zapewnione  we  Wszechmog¹cym,   który   da³  duszy  mej  tê
sam¹    ³askê    co    S³udze    Bo¿ej   M a r c i e   R o b i n,   która   by³a   mistyczk¹,   wizjonerk¹
i  stygmatyczk¹,  ¿e  dusza  jej  tak  jak  dusza  ma  we  œnie  opuszcza³a  w Bogu czasoprzestrzeñ 
i  bywa³a  w  sferach  doczesnoœci  i  nieskoñczonoœci.

7  lat  Rodzina Œwiêta  przebywa³a w Egipcie, a¿ do œmierci Heroda.  Wówczas ponownie 
Œwiêty   Józef   pouczony   przez   Anio³a,   powróci³  do  ziemi  Izraela,   bo  ci,  którzy  pragnêli 
œmierci  Dziecka,  ju¿  nie  ¿yli,  a  je¿eli  chodzi  o  moich  oprawców,  to obecnie jestem bardzo 
bezpieczna,  bo  oni  nie  s¹  ju¿  u  steru  w³adzy,  poniewa¿  s¹  ju¿  na emeryturach, a niektórzy
ju¿  pomarli,  a  ich  dusze  znajduj¹  siê  tam,   na   co   zas³u¿y³y  sobie   ¿yciem  swym.  Tak  na
marginesie  dodam,  ¿e  mój  najgorszy  wróg  dziekan Aleksander Winnicki, który wszystkiemu
by³  winien,  gdy  umar³,  to  ja  dowiedzia³am  siê  znacznie  póŸniej,  ale  w chwili œmierci jego,
gdy  dusza  jego  przekroczy³a  ju¿  próg  wiecznej  œmiertelnoœci,  to  w  tym  czasie  dusza moja
podczas  mistycznej  nocy  opuœci³a  w  Bogu  cia³o  i  spotka³a  siê  z  dusz¹  jego,   i   gdzie  ona 
teraz  jest  to  muszê  to  zachowaæ  dla  siebie  samej.

          
Powy¿ej  napisa³am: “ Œwiêty Józef pouczony przez Anio³a ... ”, a trzeba o tym wiedzieæ,

¿e  � ka¿dy   cz³owiek   choæby   najbardziej   ograniczony  ma  swojego  Anio³a,  który  nad nim
czuwa.  S¹  oni  chwalebni,  czyœci,  promienni,  a mimo to zostali nam dani za towarzyszy drogi;
Ich obowi¹zkiem jest czuwaæ nad wami, abyœcie nie odwrócili siê od Chrystusa, waszego Pana  
(Georges  Huber).  � W  ¿yciu  Samego  Jezusa  Chrystusa  Anio³owie  spe³niaj¹  ró¿ne  zadania: 
œpiewaj¹  nad  Jego  ¿³obkiem  kantatê  chwa³y  (£k 2, 14),  zwiastuj¹ Jego narodzenie pasterzom 
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(£k 2, 9 - 12),  us³uguj¹  Mu  na  Pustyni  po  zwyciêstwie  nad  kusicielem (Mk 1, 13).  W czasie
udrêki  w  Ogrójcu  Anio³  pokrzepia  Jezusa  (£k 22,  42 - 43).   Anio³  odwala  kamieñ  z  grobu 
Pana  (Mt 28, 2 - 3);  Anio³owie  zwiastuj¹  Jego  zmartwychwstanie (Mt 28, 5 - 7;  £k 24, 4 - 7). 
Z  Pisma  Œwiêtego  jasno  wynika,  ¿e  Anio³owie  stoj¹  zawsze  przed  obliczem  Bo¿ym nigdy
nie  trac¹c  uszczêœliwiaj¹cej  wizji  Boga  (por. Tb 12, 15;  Ap 4, 5)   (Georges Huber). 

Z  Moi b³ogos³awieni wrogowie, do których przede wszystkim zaliczali siê: wspomniany 
ju¿   Aleksander   Winnicki,   Idzi   Drzycimski,  Juliusz  Chojnacki  wraz  ze  swoj¹  drug¹  ¿on¹
El¿biet¹,  Rajmund  Trzebiatowski,  Józef  Girjatowicz,  Andrzej Kompowski, Józef  Œwiniarski,
Zygmunt  Che³kowski  wraz  ze  swoj¹  ¿on¹  Bo¿en¹  oraz  Kazimierz  Miller, który zaraz zmar³
po  mojej  moralnej  krzywdzie   z a p l ¹ t a l i   s i ê   w e   w ³ a s n e   s i d ³ a   nie  zdaj¹c sobie
sprawy  z  tego,   ¿e   Stwórca   tak   pokierowa³   duchowym   Dzie³em  Swym,  ¿e  po  latach  to
wszystko  wyjdzie  na  arenie  ca³ego  zdemoralizowanego  œwiata,  i  skoro  narobili  sobie  sami
smrodu,   to   jako   podstêpni   i   cyniczny   niegodziwcy  niech  w  tym  smrodzie  wspó³czesnej
Sodomy  i  Gomory  prosz¹  Boga  o  przebaczenie,  bo  ja  nigdy  nie  trac¹c wiary przebaczy³am
im  wszystkim.   Ci   mœciwi   i  zagorzali  pseudonaukowcy  w   robieniu  krzywd  niewygodnym
ludziom  czuli  siê  bezkarni  pragn¹c,  abym  popad³a  w  rozpacz  i  zwariowa³a  czy  te¿ od razu
umar³a,  a  niektórzy  proponowali  mi, ¿ebym uczyni³a samobójstwo. Ta ich taktyka pozbawiona
cz³owieczeñstwa,   aby   nêkaniami   wykoñczyæ   mnie   nie   przynosi³a  ¿adnego  skutku,  bo  te
wynaturzone   ich   pod³oœci   przynosi³y   odwrotny   skutek  i  wszystko  to  bardzo  wzmacnia³o
i  ubogaca³o  mnie  w  Panu  naszym,  w  którym  wiedzia³am,  ¿e  przyjdzie odpowiedni moment
czyli  nast¹pi   p e ³ n i a   c z a s u,  ¿e  otwarcie  i odwa¿nie bêd¹ mówi³a w Bogu do wszystkich
narodów  œwiata  o  s³usznej  sprawie  Jezusa  Chrystusa,  która  przecie¿  sta³a  siê za zgod¹ Jego
i  ta  krzywda  moralna   z   9. 10.1985 r.  to   jest   fundamentem   duchowego   Dzie³a  Boskiego 
Oblubieñca,  które  prowadzê  w  Nim.  Bez  tej b³ogos³awionej krzywdy moralnej nie mog³abym 
wejœæ  w  jak  najwiêksze  ciemnoœci  Zbawiciela,   który   nieustannie   oœwieca³  mnie  œwiat³em
Swym,   w   zwi¹zku  z  czym  nieustannie  dusza  ma  by³a  przebóstwiana  przez  Umi³owanego 
w Niego Samego, aby w pe³ni czasów mog³am nieœæ œwiat³o nadziei do wszystkich zagubionych,
przygnêbionych  i  cierpi¹cych  owiec  Jego.

Za   kadencji  niegodziwca  Aleksandra  Winnickiego  pracowa³o  te¿  paru  prawdziwych
naukowców,   u   których   wiedza   by³a   przejrzysta  i  czysta  oparta  jedynie  o  wiedzê,   a  nie
o  polityczne  czy  zak³adowe  rozgrywki,   dlatego   te¿   powy¿ej   pozwoli³am  sobie  zamieœciæ
nazwiska  tych  na  pó³  gwizdka  naukowców,   aby   ludzkoœæ   wiedzia³a   do   czego  zdolni  s¹
sodomici.  Na  re¿imowej  szczeciñskiej  uczelni,  który  by³  dla mnie najgorszym obozem pracy
wytrwa³am tyle ile by³o niezbêdne konieczne, aby wytrwaæ w tych nieludzkich przeœladowaniach
i  udrêkach  dla  dobra  Dzie³a  Bo¿ego,  i  wszystko  to  przyczyni³o  siê  do  tego, ¿e  “ pêk³am ”
i  znalaz³am  siê  w  œrodku  beznadziejnego  dna,  na  ludzki  rozum  w  sytuacji  bez  wyjœcia, co
mia³am  to  zreszt¹  przepowiedziane  w  mistycznym  œnie  z  23.11.1984 r.,  który  przepowiada³
ca³e  moje  ¿ycie,  gdzie  statek  Bo¿y  pêka  na  dwie  równe  czêœci,  abym znalaz³a siê w grobie
Bo¿ym i dotknê³a swej nicoœci,  aby potem wznieœæ siê na sam szczyt mistycznej Góry Œwiêtoœci,
o  czym piszê w "Dziele ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego", które
sk³ada  siê  z  9-ciu ksi¹g.  Wiele  dusz  przede  mn¹  “pêk³o”, tylko w zupe³nie innym wymiarze, 



- 4 -

które przedstawiaj¹  “ pêkniêcie ” duszy, i która z beznadziejnoœci na ludzki rozum podnios³a siê
i  tak wiele zrobi³a dla owiec Pana naszego, co poda³am przyk³ady z Pisma Œwiêtego na pocz¹tku
tej  publikacji. 

Boski   Odkupiciel   pob³ogos³awi³   córkê   Sw¹   Annê  tak  dotkliwym  b³ogos³awionym 
Krzy¿em  Swym  z   9. 10.1985 r.,  dziêki  któremu  jej  dusza  mog³a  wejœæ  w  niepojêtoœci nad 
pojêtoœciami  Jego  i  trwaæ  chocia¿  w  krótkotrwa³ym  wiecznym  mi³owaniu  Jego,   które  jest 
rozkosz¹  nad  rozkoszami  i  zupe³nie  obce dla ka¿dego œmiertelnika,  bo to jest zarezerwowane 
jedynie  dla  dusz,   które   opuœci³y   w   Bogu  pow³okê  cielesn¹  na  ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ.
Wiele  Bogobojnych  owiec  Bo¿ych  nie  mia³o  nawet  ¿adnych  duchowych  prze¿yæ,  a wiernie
trwa³o  przy  Œwiêtym  Chrystusowym  Krzy¿u,   aby   ich   dusze  by³y  zbawione   i   p o n i ¿ e j
podam  parê  przyk³adów  z Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Christus Vivit Ojca Œwiêtego
Franciszka   Do   m³odych  i  ca³ego  Ludu  Bo¿ego  mówi¹cych  o  wielkim  umi³owaniu  Jezusa
Chrystusa   przez   Bogobojne   owce  Bo¿e,  których  dusze  poprzez  Krzy¿  w  Bogu  osi¹gnê³y
wieczne  zbawienie.
 
� ¯yj¹cy  w  trzecim  wieku   œwiêty  Sebastian  by³  m³odym  kapitanem  gwardii  pretoriañskiej.
Opowiadaj¹,  ¿e  wszêdzie  mówi³  o  Chrystusie i stara³ siê nawracaæ swoich towarzyszy, dopóki
nie otrzyma³ rozkazu wyrzeczenia siê swojej wiary.  Poniewa¿  siê  nie  zgodzi³,  zosta³ przeszyty
strza³ami,  ale  prze¿y³  i  nadal  nieustraszenie  g³osi³  Chrystusa.  W koñcu zosta³ zach³ostany na
œmieræ.
-  Œwiêta  Joanna  d'Arc  urodzi³a siê w 1412 r.  By³a m³od¹ francusk¹ dziewczyn¹ wiejsk¹,  która
pomimo m³odego wieku walczy³a,  by  broniæ  swego  kraju  przed  najeŸdŸcami. �le zrozumiana
z  powodu  swego  wygl¹du  i  sposobu  prze¿ywania  wiary,  zmar³a  spalona  na  stosie.
-  B³ogos³awiony  Andrzej  Phu  Yen  by³  m³odym  Wietnamczykiem  z  XVII w.  By³  katechet¹
i  pomaga³  misjonarzom.  Zosta³  uwiêziony  z  powodu  swej  wiary,  a  poniewa¿  nie chcia³ siê
jej  wyrzec,  zosta³  zamordowany.  Zmar³,  wypowiadaj¹c  imiê: „Jezus”.
-  W  tym  samym  wieku  œwiêta  Kateri  Tekakwitha,  m³oda  œwiecka  dziewczyna,  pochodz¹ca
z  Ameryki  Pó³nocnej,   by³a   przeœladowana   za   swoj¹   wiarê,   dlatego   ucieka³a,  pokonuj¹c
ponad  300  kilometrów  przez  dzikie  lasy.  Poœwiêci³a  siê  Bogu i umiera³a, mówi¹c: „Kocham
Ciê, Jezu!”.
-  B³ogos³awiony  Izydor  Bakanja  by³  cz³owiekiem  œwieckim  w  Kongu, który da³ œwiadectwo
swej  wiary.  Przez  d³ugi czas by³ torturowany za proponowanie chrzeœcijañstwa innym m³odym.
Zmar³ w 1909 r.,  wybaczaj¹c  swemu  oprawcy.
-   B³ogos³awiony Marceli Callo by³ m³odym Francuzem, który zmar³ w 1945 r. Zosta³ uwiêziony
w  Austrii  w  obozie  koncentracyjnym,  gdzie, poœród wyniszczaj¹cych prac, umacnia³ w wierze
swoich  towarzyszy  wspó³wiêŸniów.  

Ojciec  Przedwieczny  chcia³  usynowiæ  mnie  w  Synu,  dlatego  te¿  musia³  przenikn¹æ
duszê  m¹  miecz,   aby   na   jaw   wysz³y   zamys³y   serc   wielu  ( £k 2, 34 - 35 ),   bo   przecie¿
przedstawi³am   w   re¿imie  komunistycznym  i  postkomunistycznym  w³aœciwym  organom  tak
wiele  dowodów  œwiadcz¹cych   o   wielkiej   wartoœci  mojej  pracy doktorskiej,  a  oni  wszyscy 
udawali,  ¿e  ich  nie  ma  pomijaj¹c je, tak¿e  znalaz³am  siê  na  samym  dnie   n i e l u d z k i e j 
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z n i e c z u l i c y,   gdzie  ci¹gle  mnie  krzywdzono  znies³awieniami  i  zniewa¿eniami  pragn¹c
za  wszelk¹  cenê  zmia¿d¿yæ  mnie  brzemieniem  k³amstwa, niesprawiedliwoœci, wymijaj¹cymi,
przytakuj¹cymi  lub  zbywaj¹cymi  odpowiedziami,   ale   przecie¿  te  wszystkie  oœrodki  te¿  s¹ 
odpowiedzialne   za   nie   ruszenie  mojej  sprawy  zwi¹zanej  z  bezprawnym  nie  nadaniem  mi
stopnia   doktora   na   czele   z   lewack¹   Centraln¹   Komisj¹  do  Spraw  Stopni  i  Tytu³ów 
z  Warszawy  i  lewackim  Europejskim  Trybuna³em  Praw  Cz³owieka  ze  Strasburga,  który
w   rzeczy   samej   pozbawiony  jest  cz³owieczeñstwa  i  nie  ma  racji  bytu,   jedynie  tylko  dla
sodomitów,  którzy  rz¹dz¹  siê  wynaturzonymi prawami i ideologiami. Poprzez nadprzyrodzon¹ 
misjê  m¹  wychodz¹  w  Bogu  tajemnice  Bo¿e,  które  odwiecznie  by³y  przeznaczone na duszê
m¹  oraz  wypaczenia  wielu  serc,  gdzie  sumienia  s¹  zamro¿one,  tak¿e  ca³e  moje  odwieczne
powo³anie   jest   urzeczywistnieniem   tego,    co   Bóg   przez   Chrystusa   w   Duchu   Œwiêtym 
p r a g n i e   udzieliæ   ca³emu   œwiatu   za   poœrednictwem   duszy   mej.

Kiedy  wiele  lat  temu  tak  bardzo  duchowo  cierpia³am  to  mia³am mistyczny, proroczy 
sen,  a  mianowicie  na  rêkach trzyma³am malutkiego Jezuska i by³o mi bardzo ciê¿ko utrzymaæ 
Go,  ¿e  musia³am  uklêkn¹æ,  ¿eby  Dzieci¹tko  Bo¿e  nie  wypad³o  mi  z  r¹k.  W tej mistycznej 
³asce  przed  sob¹  widzia³am  bardzo  strome  schody  do  mojego  nowego  mieszkania w bloku, 
które otrzyma³am w Szczecinie (¿adnego mieszkania nie otrzyma³am, ale tak by³o w mistycznym
œnie).  By³y  to  takie  same  mistyczne  schody,  które  mia³am  w  mistycznym  œnie  ze statkiem,
gdzie  dusza  mojej  Babci  Katarzyny  przepowiedzia³a  mi  ca³e  moje  ¿ycie  za  zgod¹ Niebios. 
Wiedzia³am,   ¿e   po  tych  schodach  z  wielkim  trudem  zaniosê  Œwiête  Dzieciê  Betlejemskie 
do  mieszkania  swego,   aby  nakarmiæ  Go  i  aby  mog³o  Ono  odpocz¹æ.  Trzymaæ  malutkiego 
Jezuska  w  rêkach,   to   znaczy   trzymaæ   ca³y   œwiat,   tak  jak  Œwiêty  Krzysztof  z  ledwoœci¹ 
trzyma³  Dzieciê  Bo¿e,   kiedy  przenosi³  Je  przez  rzekê,  i  które  na  zapytanie  jego: ¡ Kto  ty
jesteœ,  Dzieciê ? ¢,  da³o  mu  odpowiedŸ: ¡ Jam  jest  Jezus,  twój  Zbawiciel.  DŸwigaj¹c  Mnie 
dŸwigasz  ca³y  œwiat. ¢

 8.10.1989 r.  Bogobojna  Prze³o¿ona z klasztoru klauzurowego Karmelu z Czêstochowy,
u  której  mia³am  umówion¹  audiencjê  od  razu  zaaprobowa³a  moj¹  misjê  mówi¹c  a¿  p i ê æ 
r a z y,  ¿e  mam  wiele  zrobiæ  dla  œwiata  i  to  jeszcze w swoim œrodowisku, o czym dok³adnie
mam  napisane  w  swoich  pierwszych  duchowych  ksi¹¿kach i w³aœnie ona przepowiedzia³a mi,
¿e  powinnam  koniecznie  p³ywaæ  po  oceanach  œwiata,  aby  wype³ni³a siê wola Bo¿a we mnie,
co  na  tamten  czas  by³o to na ludzki rozum niemo¿liwe po uczynionej przez pseudonaukowców
krzywdzie moralnej 9.10.1985 r.,  ale  jak  widaæ jej proroctwo wype³ni³o siê, bo przecie¿ bra³am
udzia³  w  serii  rejsów  po  oceanach  œwiata  na  naukowych  statkach  jako  meteorolog  morski.
Moja   misja   dalej   trwa   i   bêdzie   trwa³a   a¿   do   samej   œmierci  mej,  tak¿e  proroctwo  tej
omawianej  Prze³o¿onej  bêdzie  trwa³o  do  koñca  ¿ycia  mego  i  ona  jedyna od razu wiedzia³a,
¿e   aby   poznaæ   dog³êbnie   tajemnicê   Trójk¹ta  Bermudzkiego,  to  jej  rozwi¹zanie  mieœci 
siê   w   t e o l o g i i,   bo   powiedzia³a   mi,   ¿e   powinnam   wspó³pracowaæ   z   t e o l g i e m,
¿e   w   koñcu   sama   zajê³am   siê   teologi¹  staj¹c  siê   przez   to   t e o l o g i e m  samoukiem. 
Wieloletnie    ignorowanie   przez   duchowieñstwo   moich   duchowych   przesy³ek   w  sprawie
nadprzyrodzonej  misji  mej,  która  odwiecznie  by³a  przeznaczona  na  duszê m¹ spowodowa³o, 
¿e   automatycznie  dosta³am  od  nich  pozwolenie  na  jej  ujawnienie  na  arenie  ca³ego  œwiata, 
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co   sta³o   siê   to   te¿  na  umi³owany  rozkaz  Boskiego  Oblubieñca, ¿e  za³o¿y³am internetow¹
stronê / annaanielaflak.eu /, która  przekroczy³a  ju¿  prawie  593 000  odwiedzin,  dziêki  czemu
obecnie  wchodz¹  w  ni¹  nawet   t e o l o g o w i e   i   to   najwiêkszej  klasy,  a  w  tym  jeszcze
pomaga  mi  Twitter,  na  którym  umieszczam  ogrom  duchowych  komentarzy,  co  wszystko to
pracuje  na  korzyœæ  Dzie³a  Bo¿ego.  

Gdybym   nie   mia³a   internetowej   strony   to   ¿aden   t e o l o g    nie   uwierzy³by   mi,
¿e  realizujê  nadprzyrodzon¹  misjê  i  nie  chcia³by  ze  mn¹  rozmawiaæ,  a  poniewa¿  nigdy nie
s³ucha³am  siê  zmys³owych  kap³anów,  tylko  Samego  Boga,  tak¿e  tylko  Jemu jako Jedynemu
w   ca³ym   Wszechœwiecie   jestem   bez   granic   pos³uszna  we  wszystkim,  bo  przecie¿  tylko
dziêki  Niemu  mam  to  duchowe  Dzie³o Jego,  które  zawiera  ju¿ oko³o 9 000 stron  (dziewiêæ
tysiêcy  stron ).    Za  wstawiennictwem   Niepokalanej   poprzez   Ducha   Œwiêtego   w   Jezusie
Chrystusie  sta³am  siê  cz³owiekiem  pokory  i  modlitwy  w  pos³uszeñstwie Bo¿ym wype³niaj¹c
misjê  sw¹  wiedz¹c  z  góry,   ¿e   w   Boskim   Odkupicielu  nie  pope³niê  ¿adnego  b³êdu, tak¿e
niezawodnie  wype³niê  wolê  Bo¿¹,   któr¹   pod   wzglêdem   pisemnym   i  tak  ju¿  wykona³am
do   ka¿dej   litery   S³owa   Bo¿ego,   a   obecnie   doczeka³am   siê   w   Ukochanym   tej  chwili, 
¿e   publicznie   poprzez   internet  mam  mo¿noœæ  wypowiedzenia  siê  w  takim  procencie,  aby
ca³¹   ludzkoœæ  przygotowaæ  na  odbiór  mojego  odwiecznego  powo³ania  na  czele  z  poznan¹
ju¿  przez  duszê  m¹  tajemnic¹  Trójk¹ta  Bermudzkiego.

“ Wszystkie  rzeczy  maj¹  czas  pod  S³oñcem,  czas milczenia i czas mówienia ” (Œwiêty
John   Henry   Newman ),   i   aby   poznaæ   odwieczn¹    t a j e m n i c ê    B o ¿ ¹    T r ó j k ¹ t a 
B e r m u d z k i e g o,   to   nale¿y  nieprzerwanie  ³¹czyæ  sprawy  Nieba  i  ziemi,  bo  musi  byæ 
œcis³a  harmonia  rzeczy  ziemskich  i  niebieskich,   bo   zawsze   by³o   i   bêdzie,   ¿e  do  Nieba 
idzie  siê  przez  ziemiê,  a  do  Boga  przez  mi³oœæ  bliŸniego,  a  poza   tym  w  tej  tak  wielkiej 
sprawie  Bo¿ej  nale¿y  wszystko  postawiæ  na  Gwiazdê Morza Maryjê i w Jej znaku zwyciê¿yæ.

Do   tej   pory   by³y   ró¿ne   b³êdne   wersje   rozwi¹zania  tak  wielkiej  tajemnicy  Bo¿ej 
Trójk¹ta  Bermudzkiego,  która  jest  absolutnie  niesprawdzalna przez cz³owieka, jedynie wtedy, 
gdy   jako  dusza  wybrana  przez  Odkupiciela  pod¹¿a  drog¹  krzy¿ow¹  do  Niego,  w  którym 
mieœci  siê  ta  tajemnica.   Tak   jak   istnieje  porz¹dek  w  œwiecie  przyrodzonym,  tak  równie¿
istnieje  nienaruszony  porz¹dek  w  œwiecie  nadprzyrodzonym,  i  aby  wiedza tej tajemnicy by³a 
przynale¿na  wiedzy  ludzkiej,   która  mieœci  siê  poza  obrêbem  wewnêtrznej  wiedzy  ludzkiej, 
to   musia³a   byæ   dusza   odwiecznie   wybrana   przez  Boga,  która  by  by³a  z  Nim  w  sta³ym 
kontakcie  poznawczym,  aby  przekazaæ  tak  wielkie  zadanie  Bo¿e.

P o z n a æ   tajemnicê   Trójk¹ta   Bermudzkiego,   to   ofiarowaæ   chleb   ¿ycia  i  kielich 
zbawienia,   cierpieæ   i   umrzeæ   wraz   z   Chrystusem   na   Krzy¿u,    aby    móc    znaleŸæ   siê 
w   niedostêpnej   œwiat³oœci,    która   jest   niedostêpna   dla   ludzi   ( 1 Tm 6, 16 )   czyli   wejœæ 
w  p³aszczyznê  mistyki  misteriów,  tajemnic  ¿ycia  Jezusa,   aby   móc   ods³oniæ   tê  tajemnicê 
w  Chrystusie  poprzez  Pisma  zawarte  w  ca³ym  roku  liturgicznym,  bo  to  wszystko musi byæ 
zgodne  z   t e o l o g i ¹   misterium,  t e o l o g i ¹  zbawczego planu Boga, urzeczywistniaj¹cego 
siê  w  historii  ( ks. Wac³aw  Œwierzawski ).
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Poznanie  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  nie  da  uchwyciæ siê przy pomocy jasnych
i  precyzyjnych  pojêæ,   i   wszystko   musi   odbywaæ   siê  przez   t e o l o g i ê    m i s t y c z n ¹ 
w  idealnej  doskona³oœci,  jak¹  dusza  mo¿e  osi¹gn¹æ  maksymalnie  na  tej ziemi, tak¿e poznaæ
j¹  mo¿na  jedynie  tylko  i  wy³¹cznie   przez   w i a r ê,  która daje pewnoœæ ciemn¹ lecz niezbit¹
Bo¿ej  obecnoœci,   a   ponadto   tylko  w  ca³kowitym  oczyszczeniu  mo¿na  mistycznie  ogl¹daæ 
i  przenikaæ  tê  niedostêpn¹  tajemnicê  Bo¿¹,  jak  i  Samego  Boga, bo przecie¿ jest to poznanie 
mistyczne,   które   mo¿na  osi¹gn¹æ  jedynie  w  ob³oku  niewiedzy  i  to  wówczas,  kiedy  dusza
wybrana  bêdzie  zjednoczona  z  mistycznym  Cia³em  Chrystusa. 

Poznajê rozumem prawdy oderwane,  które  nie  zawieraj¹ obrazów wyobraŸni (principia) 
i   poprzez  mi³oœæ  dochodzê  do  g³êbin  tajemnic  Bo¿ych,   gdzie  rozum  ju¿  nie  siêga,  tak¿e 
w   czystym   duchu   w   ciemnej  wierze  bêd¹cej  œrodkiem  do  zjednoczenia  kontemplowa³am 
pracê   ascezy   mistycznej   ods³oniêcia   tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  zawartej  w  Bogu. 
W  tak  wielkiej sprawie  Bo¿ej  nale¿y  zmys³y  podporz¹dkowaæ  rozumowi  i  woli,   poza  tym
unikaæ  niepotrzebnego  obcowania  ze  œwiatem  oraz w milczeniu i z nadziej¹ w Bogu wszystko
znosiæ.  Zawsze,  kiedy  zwracam siê do Pana naszego (Dz 2, 36), który ma klucze do wszystkich 
tajemnic  Swych  oraz  do  œmierci  i  otch³ani  (Ap 1, 18),   to   zas³ona  ciemnej  nocy  opada  ( 2
Kor 3, 15 - 16 ),  tak¿e  w  rozœwietlonej  nocy  Bo¿ej  widzê  i  pojmujê  r¹bek  nadprzyrodzonej 
rzeczywistoœci,  która  jest  odwiecznie  przeznaczona  dla  duszy  mej.

Wype³niam  przykazania  Bo¿e,  ¿eby  Stwórca  trwa³  we  mnie  (1 J 3, 23-24), i poprzez 
odkupienie   Krwi¹   Baranka   pozostanê  wierna  Jezusowi,  Panu  naszemu ( Dz 15, 26 ),  który 
postawi³   mi   za   zadanie   poznanie   i  ods³oniêcie  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  wobec 
wspó³czesnoœci  i  œwiata,  abym  da³a œwiadectwo o Nim (Œwiêty Jan Pawe³ II-gi).  Je¿eli chodzi 
o  naszego  Wielkiego  Papie¿a  Polaka  Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go,  to  nie  doœæ,  ¿e podczas
wojny  pracowa³  w  kamienio³omach,   to   przy   obronionej   pracy   habilitacyjnej   nigdy   n i e
u z y s k a ³   stopnia  doktora  habilitowanego  z  powodu  odmowy  Ministerstwa Oœwiaty, która
nawet  nie  spodziewa³a  siê,  ¿e  on  zostanie  Papie¿em  czyli  jestem  odrobinê  zwi¹zana z nim
na   naukowym   polu,   bo   ja   przy   obronionej   pracy  doktorskiej  przy  pe³nym  wymaganym
kworum  nie  otrzyma³am  stopnia  doktora,   dlatego   te¿  wymyœlili   drugie  g³osowanie  o  trzy
miesi¹ce  póŸniej,  aby  móg³  zadzia³aæ  perfidny  plan  sodomitów.

K  Zosta³am   odwiecznie   wybrana   przez   Trójjedynego   Boga  do  rzeczy  nad  wyraz
wielkich   czyli   nieustannie  przebywam  w  królestwie  mi³osierdzia,  prawdy,  sprawiedliwoœci
i  pokoju,  w  zwi¹zku  z  czym zawsze szukam woli i chwa³y Umi³owanego, tak¿e z wewnêtrzn¹
moc¹   i   ewangeliczn¹   odwag¹   pragnê  “ mêdrcom ” podziêkowaæ  na  arenie  ca³ej  ludzkoœci 
za  tê  moraln¹  krzywdê,  która  dokona³a  siê  9. 10.1 985 r.,  bo  ona  sta³a  siê  najpiêkniejszym
i  najowocniejszym  prezentem  od  Boga,  bo  to  by³ fundament wêgielny nadprzyrodzonej misji
mej,   dziêki   któremu   dusza   ma   wesz³a   w  nieœmiertelne  tajemnice  Najœwiêtszego,  co  dla
zwyk³ych  œmiertelników  jest  nie  do  przyjêcia.   Moi   wrogowie  za  pomoc¹  Judasza,  którym
to  by³  dziekan  Aleksander  Winnicki  urzeczywistnili  wype³nianie testamentu wzglêdem duszy
mej,   a   póŸniej   umyli   wszyscy   rêce   jak   P i ³ a t   myœl¹c,   ¿e   uœmiercili   raz   na  zawsze
pod³oœci  swe,  które  w  obecnej  dobie  czasu  jednak  wysz³y  na  œwiat³o dzienne ca³ego œwiata 
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dla  dobra  Dzie³a  Bo¿ego.  Najmi³osierniejszy  Boski  Mistrz  duchowymi, mi³osnymi strza³ami 
Swymi   coraz   bardziej   szlifuje   duszê   m¹,   aby  by³a   ona  jak  najbardziej  uodporniona  na 
mistyczn¹  bitwê  z  ca³ym  zdemoralizowanym  œwiatem  w  imieniu  Jego   w   sprawie   mojego 
odwiecznego   powo³ania,   tak¿e   wszystko   radoœnie   przyjmujê   z   mi³osnej   d³oni   Jego  na 
wiekuist¹  Chwa³ê  Jego.  

Mam   g³êbokie   nadprzyrodzone   przeczucie,   ¿e   zbli¿a   siê   koniec  mojej  ziemskiej
pielgrzymki,  i  wiem  za  spraw¹ Ducha Œwiêtego, ¿e fundament Boskiego Dzie³a z 9.10.1985 r.
przetrwa   i   ¿adne  b³yskawice,  pioruny,  burze  i  ciemnoœci  nie  poch³on¹  duchowego  Dzie³a
Bo¿ego,  bo  przecie¿  one  w³aœnie  towarzyszy³y  Chrystusowi  na  Kalwarii, gdzie w tym czasie 
Ksiê¿yc  i  S³oñce  nie  da³y  œwiat³oœci.  I  tak  jak  do  samego  koñca  przy  Krzy¿u,   na  którym 
zawis³  Zbawiciel  przetrwa³y  kobiety,  aby  towarzyszyæ  Mu  do  koñca,   tak   i   dusza  kobiety
posiad³a  w  Nim  odwieczn¹  tajemnicê  Bo¿¹  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  bo  przewa¿nie kobieta
jest    bardziej   wytrwalsza   i   uodporniona   na   cierpienia   ni¿   mê¿czyzna.    Po   ca³kowitym 
wype³nieniu   misji   mej  dusza  moja  nareszcie  uwolni  siê  od  cia³a,  i  wówczas  œmiertelnoœæ 
przyodzieje  siê  w  nieœmiertelnoœæ,  i  zst¹pi  ona  do  Otch³ani  Wiecznej,  gdzie  ¿yje  Chrystus 
w  Trójcy  Jedyny  wraz  z  Niepokalan¹,  i  wtedy sprawdz¹ siê s³owa: ¡ Zwyciêstwo poch³onê³o 
œmieræ.  Gdzie  jest  o  œmierci  twoje  zwyciêstwo ? ¢ (1 Kor 15, 55;  ks. Wac³aw Œwierzawski).

Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a  poprzez  dzie³o  swoje  “ Droga  na  Górê  Karmel ” doprowadza 
duszê  moj¹  do  zjednoczenia  z  Bogiem,  aby  poprzez  ciemny  i  ogo³ocony  stan  wiary mog³a 
ona  radowaæ  siê  najwy¿szym  poznaniem  Boga.  9. 10. 1985 r.  Ojciec  Niebieski w ca³ej pe³ni 
poci¹gn¹³   mnie   do   Siebie,    abym   dojrza³a   do   dobrowolnego   z³o¿enia   o f i a r y,   i   po
wype³nieniu  misji  swej  odda³a  ducha  swego  w  Rêce  Jego.   Zawsze   modlê   siê  w  intencji
Dzie³a  Bo¿ego,   które  Bóg  odwiecznie  przeznaczy³  dla  duszy  mej,   tak¿e   powoli   zbli¿am 
siê  do  spotkania  z  Bogiem,   który   zawsze  we  wszystkim  króluje  i  panuje,  i  jest  Œwiêtym 
Drogowskazem  dla  wszystkich  pokoleñ  po  wszystkie  dni.

W  wielkim  uni¿eniu  idê  za  najukochañszym  Boskim  Oblubieñcem,  a  w³aœciwie, to
dusza  ma  wielokrotnie  wznosi  siê  w  Nim  w  niepojêtych  sferach  Jego,   kiedy   we   œnie  na 
czas   okreœlony   opuœci   ona  w  Nim   próg   œmiertelnoœci,   tak¿e   wówczas   ona    nie   czuje 
¿adnego  ciê¿aru,   jedynie   rozkoszuje  siê   niepojêtymi  tajemnicami  Jego,  które  dostêpne  s¹ 
jedynie  dla  dusz  zbawionych.  W  tych  mistycznych,  b³ogich  nocach dusza ma pewnie wznosi 
siê  w  Panu  swym  we  wszystkich  kierunkach  niekoñcz¹cych  siê  sfer  Jego,  bo On steruje j¹, 
tak¿e  ona  przenikniêta  jest  Nim  ca³ym   czyli   przeobra¿ona  jest  w  Niego,   tak¿e   wszystko 
pojmuje  ona  w  Nim,  i  nigdy  te¿  nie  mo¿e  nasycyæ  siê  mi³oœci¹  Jego.

Z  woli  Bo¿ej   dusza  moja  sta³a  siê  mê¿na  w  Bogu  i  w  zaœwiatach  Jego  cieszy  siê
bezmiarem  niebiañskiej  rozkoszy,   która   nap³ywa   na   ni¹,  i  chocia¿  s¹  to  chwilowe  ³aski, 
ale   ona   ma   i   tak  ju¿  odpowiedni  obraz,  co  dzieje  siê  z  duszami,  które  przekrocz¹  próg 
œmiertelnoœci  na  ca³¹  wiecznoœæ.  Jako  mistyczna  córka  Oblubieñca  Niebieskiego tak bardzo, 
ale   to   bardzo   pragnê³abym   przelaæ   œwiatu   ca³¹   wiedzê  o  wiecznym  œwiecie,   gdzie   na
obecnym   etapie   mojej   mistycznej   drogi   podczas   snu   dusza   ma  dosyæ  czêsto  opuszcza 
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w  Bogu  cia³o,  bo  gdyby  grzeszny  œwiat  wiedzia³  o  niepojêtych  s³odyczach  i  piêknoœciach, 
które  znajduj¹  siê  w  wiecznym  Niebie,   to   wszyscy  d¹¿yliby  do  dobra  i  to  na  wszystkich 
frontach.   Z   woli   Ojca  Przedwiecznego  dusza  ma  wesz³a  w  rzeczywist¹  pe³n¹  poznawcz¹ 
mi³oœæ   Jego   objawion¹   nam   w   Ukrzy¿owanym,   dlatego   te¿   na   podstawie   jej  prze¿yæ 
za  pomoc¹  symboli  i  S³owa  Pana  naszego  z  bezgraniczn¹  ufnoœci¹  i  mi³oœci¹ przekaza³am 
swoje  odwieczne  powo³anie  do  zniewolonych  narodów,  aby  one  uwierzy³y  mi,  ¿e zosta³am 
pos³ana  do  nich.   Ca³a   moja   d r o g a   d u c h o w a   dokonuje   siê   poprzez   œmieræ  Jezusa 
Chrystusa,  który  jest  w  naszych duszach jako �ród³o ¯ycia, które wytryska z ¯ycia Wiecznego 
(O. Stefan  Ro¿ej  ZP),   dlatego   te¿   z   pokor¹   przechodzê  najprzeró¿niejsze  doœwiadczenia, 
które  tak  nagminnie  cisn¹  siê  ze  wszystkich  frontów  w  to  moje doczesne pielgrzymowanie.

W  ci¹gu  mojej  wêdrówki  ziemskiej  nie  szczêdzono  mi  prób  i  cierpieñ,  i  to  bardzo 
ciê¿kich,   ale   by³am   zawsze   ubezpieczona   przez   Opatrznoœæ  Bo¿¹,   która   broni³a  mnie 
i   wiem,  ¿e  je¿eli  wytrwam  do  koñca  w  swojej  nadprzyrodzonej  misji,  to  dusza ma bêdzie 
zbawiona,   i   tak   szczerze   mówi¹c   resztkami   ju¿   si³,   ale  wzmocnionymi  si³ami  Bo¿ymi
wype³niam  ostatnie  wytyczne  Ukochanego,   aby   wype³ni³a  siê  wola  Jego  we  mnie.  Jestem 
wierna  swojemu   odwiecznemu  powo³aniu  id¹c  za  najwiêkszymi autorytetami Mistyków jacy 
wyst¹pili  w  dziejach  ludzkoœci,  a  przede  wszystkim  za  niezast¹pionym  Œwiêtym  Janem  od
Krzy¿a,  dlatego  te¿  nieustannie  szukam  samotnoœci  oraz d¹¿ê do kontemplacji i zjednoczenia 
z  Bogiem,   aby   móc  wznieœæ  siê  ponad  siebie  i  w  Bogu  zrozumieæ  tajemnice  odwiecznie 
przeznaczone  na  duszê  m¹.   Z   woli   Bo¿ej  podjê³am  walkê  o  ods³oniêcie  œwiatu  poznanej
ju¿  przez  duszê  m¹   tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  i  doprowadzê  j¹  do  koñca,   co  jest
oczywiœcie  w  mocy  mej,  a  po  œmierci  mej  Wszechmocny  i  tak  doprowadzi  Dzie³o Swe do 
szczêœliwego  koñca,  co  mamy  to  zapewnione  w  Piœmie  Œwiêtym. 

� Ka¿d¹  rzecz  otrzymujemy  darmo  nie  po  to,  by  j¹  zagrabiæ i poch³on¹æ, lecz po to,
by  sta³a  siê  ona  darem  do  dzielenia  siê  z  innymi,  darem  do  ofiarowania,  aby radoœæ z niej
by³a  dla  wszystkich  i  dziêki  temu  by³a  wiêksza   (Papie¿ Franciszek).  Skoro  tak  wiele ³ask
otrzyma³a  dusza  ma,  to  przecie¿  otrzyma³a  je  ona  nie  dla  siebie  samej,   tylko   dla   ca³ego 
œwiata  i  moim  obowi¹zkiem  by³o  przekazanie  ca³ej duchowej misji mej do Watykanu, ale jak 
dotychczas  wszyscy  milcz¹  na  czele  z  Kongregacj¹  Nauki  Wiary,  jak  i  Nuncjuszem,  który
� bêd¹c  przedstawicielem  papieskim,  nuncjusz  nie  reprezentuje  siebie,  ale  Nastêpcê  Piotra,
i  dzia³a  w  jego  imieniu  w  Koœciele  i  przy  rz¹dach,  to  znaczy  konkretyzuje, urzeczywistnia
i  symbolizuje  obecnoœæ  Papie¿a  wœród wiernych i spo³ecznoœci. To piêkne, ¿e w wielu krajach
nuncjatura  jest  nazywana  «domem  Papie¿a»   ( Papie¿  Franciszek ).  Ale  jaki  to  jest  “ dom
Papie¿a ” ?,   skoro   Nuncjusz  Apostolski  Abp.  C e l e s t i n o   M i g l i o r e   w   latach  2010
-  2013  na  moich  s i e d e m   duchowych  listów  napisanych  przewa¿nie  w  formie publikacji 
nigdy   nie   odpisa³   mi,   tak¿e   zachowa³   siê   jak   Judasz   maj¹c   za  nic  swoj¹  tak  wielk¹
odpowiedzialn¹  funkcjê. 

Z  woli  Bo¿ej  z  najgorêtsz¹  mi³oœci¹  dusza  moja  wdar³a  siê  w  duchow¹  sferê  Pana
naszego,  który  podniós³  j¹  do  niepojêtej,  mi³osnej  rozkoszy  Swej,  która  ma miejsce jedynie 
w  nadprzyrodzonym  ogrodzie  Jego,  dlatego  te¿  ona  tak  czêsto  prosi Oblubieñca swego, aby 
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zabra³  j¹  ju¿  do  Siebie,  bo  jej  coraz  trudniej  ¿yje siê na pograniczu dwóch przeciwstawnych 
œwiatów  mimo,  ¿e   ona  ju¿  tu  na  ziemi  ¿yje  niewielk¹  namiastk¹  wiecznoœci.  Dusza  moja 
niezmiernie  cieszy  siê  cnotami,   które  posiada,  i  które  naby³a,  dziêki  Ukochanemu  swemu, 
który  przyobleka  j¹  w  szatê  Sw¹,  aby  ona  wszystko  widzia³a  oczyma  Jego  i  wszystko  te¿ 
rozumia³a   w   Nim,   jak   przysta³o   na   wieczn¹   Oblubienicê   Jego.  Majestatyczny  i  pe³nej 
nieskazitelnej  godnoœci  Jezus  Chrystus,  dziêki  mi³osierdziu  Swemu  wprowadzi³  duszê  m¹
w  nad  wyraz  gêst¹  gêstwinê  dóbr  i  skarbów  Swych,  które  jako  wonne  olejki  nape³niaj¹ j¹ 
tak¹  wonnoœci¹,  ¿e  ona  nawet  jak  jest  w  ciele,  to  têskni  za  tymi  wonnymi skarbami, które 
zupe³nie  s¹  obce  w  tym ob³udnym, zak³amanym i œmiercionoœnym œwiecie, w którym starannie 
zaciera  siê  winy  i  w  sposób  jawny  ³amie  siê  przykazania  Bo¿e.

Rodzice   Niebiescy   nauczyli  mnie  cierpliwoœci  wœród  trudnoœci  i  cierpieñ,  i  za  Ich 
przyczyn¹  postaw¹  sw¹  wyrastam  ponad  otoczenie,  aby  œwiat³o,  które  emanuje  z duszy mej 
œwiadczy³o  o  odwiecznej,  nadprzyrodzonej  misji  Bo¿ej,  która  dana od Boga jest wyzwaniem 
przeciw  rz¹dom  œwiata,  przeciw  ciemnoœciom  ziemskim  i  przeciw pierwiastkom duchowego 
z³a  na  wy¿ynach  niebiañskich (Ef  6, 10-18).  U  kresu  swojego  ziemskiego  pielgrzymowania 
jestem  niewymownie  szczêœliwa,  ¿e  Trójjedyny  Bóg  wybra³ mi w³aœnie tak¹, a nie inn¹ drogê 
krzy¿ow¹,  w  której  w  ca³ej  pe³ni mogê spe³niæ siê w moim odwiecznym powo³aniu, i gdybym 
narodzi³a  siê  na  nowo,  te¿  pragnê³abym  przejœæ  przez  tê  mi³osn¹  gehennê,  która pozwoli³a 
mi  wejœæ  w  ciemn¹  noc  wiary,  a  nastêpnie  ciemn¹  noc ducha, aby dusza ma mog³a za¿ywaæ 
niepojêtych  rozkoszy  Ukochanego,  które  dostêpne  s¹  jedynie  dla  dusz  zbawionych.

Przewodnicz¹cy  Episkopatu  Polski  @Abp_Gadecki,  którego czasami odbieram ducha
jego  bardzo  mnie  skrzywdzi³  daj¹c  mi  sta³ego  bana  na  twitterowym  koncie  swym  myœl¹c, 
¿e   w   zmys³owym  duchu   swym   mo¿e   przekreœliæ   moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê,  na  której 
absolutnie  siê  nie  zna,  tak  jak  13. 01. 1631 r.  Papie¿  Urban VIII-my  skrzywdzi³  S³u¿ebnicê 
Bo¿¹  M a r y  W a r d,  który  dzie³o  jej  ¿ycia  porówna³  do  chwastu  i  zniszczy³  doszczêtnie 
bez  ¿adnego  s³owa  uznania,  tak¿e  kilka  poci¹gniêæ  pióra  zniweczy³o  ca³e  jej  dzie³o,  które 
dopiero  wyp³ynê³o  po  160-ciu  latach  po  jej  œmierci,  gdzie  po  tak  krzywdz¹cym,  surowym 
i   niesprawiedliwym  werdykcie  Pius  X-ty  odwa¿nie  i  taktownie  skorygowa³  rozstrzygniêcia 
swoich  poprzedników  (Walter  Nigg).

Wszechw³adny  Boski  Pasterz  doprowadza  Dzie³o Swe do jak najwiêkszej doskona³oœci
dla  dobra  Koœcio³a  Swego,  dlatego  te¿  w  odwadze  podjê³am duchow¹ s³u¿bê na rzecz wiary 
Koœcio³a  katolickiego,  jedynego  prawowitego  w  ca³ym  Wszechœwiecie,  tak¿e  we wszystkim 
jestem  zdana  na  wolê  najdoskonalszego  S³owa  Wcielonego,   który   dziêki  Swojej  wiecznej 
i   nieskoñczonej   mi³oœci   zawsze   ratuje   mnie  w  Sobie,   abym   mog³a  odwa¿nie  wype³niæ 
odwieczny  testament  Jego  wzglêdem  duszy  mej.  Dziêki  ³asce i mi³oœci Ojca Przedwiecznego 
objawionego  w  Chrystusie  bez  granic  zawierzy³am  nieskoñczonej  Bo¿ej  Opatrznoœci,  tak¿e 
sercem  i  dusz¹  s³ucham  Ojca  Niebieskiego  w  mi³osnej  s³u¿bie  Jego,   która  pozwala  duszy 
mej  coraz  g³êbiej  wchodziæ  w  misterium  œwiêtoœci  Jego.  Jedynie  w duchu wolnoœci, pokoju 
i  mi³oœci  Pasterza  Niebieskiego  mog³am  wejœæ  w nadprzyrodzon¹ ciszê Jego, w której jestem 
bez  granic  otworzona  na  upojne  ³aski  Jego.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak
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