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            Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !
Drogi  Ojcze  obecnie  o  sprawie  nadprzyrodzonej misji mej piszê do Waszej Eminencji 

po raz 29 -ty, a bior¹c pod uwagê moje duchowe wysy³ki do Poprzednika Waszego tj. Benedykta
XVI-go,  emeryta  to  ju¿  po  raz  50-ty  piszê  do  Biskupa  Rzymu  i  Nastêpcy Œwiêtego Piotra. 
Z  wyj¹tkiem  jedynie  dwóch  ostatnich  listów  (7. 05. 2018 r., 18. 06. 2018 r.),  które  wys³a³am 
do  Waszej  Œwi¹tobliwoœci  wszystkie  pozosta³e  umieszczone  s¹  na  internetowej  stronie  mej 
/ http:annaanielaflak.eu /,   która   przekroczy³a   ju¿   prawie  500 000  odwiedzin.   Skoro  przez 
13  d³ugich  lat  by³am  ignorowana  przez  watykañskie  duchowieñstwo,  które  nigdy nie zada³o 
sobie  trudu,  aby  dostarczyæ  te  listy  do  adresata  czyli  do  Ciebie Ojcze, to obecnie ju¿ z góry 
wiem,   ¿e   bêdzie   podobna  reakcja  i  dalej  nie  bêdzie  odzewu,  ale  najwa¿niejsze  dla  mnie 
jest   to,   ¿e   w   ca³ej   pe³ni   wype³ni³am  wolê  Stwórcy  i  dotrzyma³am  obietnicy  danej  Mu, 
¿e  tych  przesy³ek  bêdzie  50  na  intencjê  Piêædziesi¹tnicy,  Œwiêta  Zes³ania Ducha Œwiêtego. 

Ca³a  moja  nadprzyrodzona  misja,  która  zawiera  oko³o  7 000  stron  zale¿y wy³¹cznie 
od  Boskiego  Odkupiciela,  dziêki  któremu obecnie zakoñczy³am ju¿ 31-wsz¹ duchow¹ ksi¹¿kê
pt.: ¡ Zdobywanie  mistycznego  szczytu  Góry  Karmel ¢,  czêœæ  8 - ma  (154 strony),  i  na ca³e
Dzie³o   Pana   naszego   oprócz   wymienionego   tytu³u   sk³adaj¹   siê  jeszcze  takie  oto  tytu³y 
duchowych  ksi¹¿ek: ¡ Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ¢
(9 ksi¹g),  ¡ Œwiat³oœæ  w  ciemnoœci  w   rzeczywistoœci  nadprzyrodzonej  ¢,  ¡ Lewitacje duszy 
wybranej  w  niepojêtych  sferach  doczesnoœci  i  nieskoñczonoœci ¢  ( 4  czêœci )   oraz   ¡  ¯ycie
mistyczne  Anny  Flak  na  ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci ¢ ( 9  czêœci ). 

Fundamentem   wêgielnym   duchowego  Dzie³a  Najœwiêtszego,  które  odwiecznie  by³o
przeznaczone  na  duszê  m¹  jest  moja  b³ogos³awiona  krzywda  moralna  z  9.10.1985 r.,  która
dokona³a  siê  na  re¿imowej  uczelni  na  Wydziale Rybactwa Morskiego, który obecnie zwie siê
Wydzia³em  Nauk  o  ¯ywnoœci  i  Rybactwa  (ul. Królewicza 4, 71- 550 Szczecin), kiedy to przy
dobrych   recenzjach   przy  pe³nym  te¿  wymaganym  kworum  nie  nadano  mi  stopnia  doktora
i  to  tylko  dlatego,  ¿e  nie¿yj¹cy  ju¿  dziekan  Aleksander  Winnicki  bêd¹c  na  g³osowaniu nie 
bra³  w  nim  udzia³u,  aby  mog³o  zabrakn¹æ  jednego  g³osu  do  pe³nego kworum czyli dopuœci³ 
siê  haniebnego przestêpstwa,  za  co  nigdy  nie  by³  poci¹gniêty  do  odpowiedzialnoœci  karnej. 
Zarówno  wspomniany  pseudonaukowiec  Aleksander  Winnicki,  jaki pobratymcy jego na czele 
Idzim   Drzycimskim,   Rajmundem   Trzebiatowskim   i   Juliuszem   Chojnackim  dopuœcili  siê
jeszcze  nastêpnych  przestêpstw  w  stosunku  do  mojej  osoby,  o  czym  pisa³am  ju¿  w innych 
listach   i   przekaza³am  to  te¿  w  tak  licznych  udokumentowanych  dokumentach,  w  zwi¹zku 
z  czym  nie  bêdê  siê  ju¿  tutaj  powtarza³a. 

Moja  omawiana  krzywda  moralna  osi¹gnê³a wiek Chrystusowy czyli 33 lata i w rzeczy
samej  ju¿  w  pe³ni  wykona³am  nadprzyrodzon¹  misjê  m¹,   która   skierowana   jest   do  ca³ej 
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ludzkoœci,  jak  i  dla  potomnych  a  to,  ¿e  wszystko  przed³u¿a  siê  w czasie,  to  jest  tylko  dla
dobra mojego odwiecznego powo³ania,  bo  przecie¿  Stwórca  ma  w³asny  sposób zrealizowania 
Dzie³a  Swego,  do  którego  odwiecznie  powo³a³  dusz¹  m¹. Prowadz¹c tak niezwyk³e duchowe
Dzie³o  Niebios  za  wstawiennictwem  Najœwiêtszej  Maryi,  Gwiazdy  Ewangelizacji i Królowej
Aposto³ów  ods³oni³am  w  Chrystusie niesamowite przestêpstwa jakie dokonywane s¹ w œwiecie
pseudonaukowym  i  pseudoprawniczym,   bo   przecie¿  udowodni³am  oczywiœcie  bez  ¿adnego
efektu  niesamowite  patologie  w  Instytucie  Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej  z Warszawy,
gdzie    powo³ano   dwóch   nowych   recenzentów  tzw. “super”,  którzy  byli  docentami  z  tego
samego    oœrodka    zamiast    powo³aæ   dwóch   profesorów   z   dwóch   oœrodków.   Poza   tym
przedstawi³am   niesamowite   re¿imowe   przestêpstwa   Centralnej   Komisji  do  Spraw  Stopni 
i  Tytu³ów  z  Warszawy,   nastêpnie   dzia³ania   prokuratur   okrêgowych   i   rejonowych,  które
zas³ania³y  siê  przedawnieniem czyli ¿yj¹c w tym zsekularyzowanym i zliberalizowanym œwiecie
wszystko  jest  dopasowane  do  dzia³añ  oprawców,  aby  nigdy  nie  byli  karani  maj¹c przy tym
za nic ofiary.  Poruszy³am  te¿  w  Chrystusie  zniewolon¹ Radê Europy, jak i fikcyjny Europejski
Trybuna³  Praw  Cz³owieka,   co  z  góry  by³o  wiadomo,   ¿e  tej  barbarzyñskiej  sitwy  nikt  nie
ruszy,  bo  przecie¿  ci pobratymcy bezprawia traktuj¹ niepokornych i niepoprawnych politycznie
jako   wyrzutki   spo³eczeñstwa,    które   permanentnymi   atakami   niszcz¹   maj¹c   za   nic   to,
¿e  cudzo³o¿¹  z  nieprawdami.  

Dla  dobra  Dzie³a  Bo¿ego  poruszy³am  ca³y  œwiat, tak jak dla ca³ego œwiata skierowana 
jest  moja  nadprzyrodzona  misja,   która  rozwala  wypaczony  postêp  aborcyjno - genderowski,
jak  i  ca³¹  kulturê  œmierci,   w   której   to   marzy  siê  nawet  niektórym  pseudopatriotom,   jak
i  pseudoksiê¿om,  aby  by³a  wprowadzona  kara  œmierci  myœl¹c,  ¿e  s¹ panami ¿ycia i œmierci,
tak¿e  pragn¹  budowaæ  narody  na  wodach  potopu, które nios¹ zniszczenia i œmieræ (Ps 69 (68)
2-3).  ¯yjemy  w  dobie  aborcyjnych  i  islamskich  rzeŸników,  którzy  niczym  nie ró¿ni¹ siê od
siebie,  bo  przecie¿  w  obu  wypadkach  mamy  do  czynienia z niesamowitymi rzeŸniami, tak¿e
z  takimi  œmiercionoœnymi  lampami,   gdzie  nie  ma  mi³oœci,  ani  wiernoœci  do  bliŸnich  i  do
Pana  naszego,  to  mo¿na  przebywaæ  jedynie  w  kulturze  ob³udy,  k³amstwa  i  œmierci. 

Od  tej  perfidnej  z  premedytacj¹  zaplanowanej mojej b³ogos³awionej krzywdy moralnej 
z   9. 10. 1985 r.   zastosowano   w   stosunku  do  mnie  niesamowity  mobbing,   tak¿e  panowie
pseudonaukowcy   za   wszelk¹   cenê  pragnêli    sprz¹tn¹æ   mnie  z  pola  widzenia  swego,  aby 
po  mnie  zagin¹³  wszelki  s³uch,  tak¿e  na  wszelkie  sposoby  kneblowano mi usta, zastraszano
i  niesamowite  k³amstwa  o  mnie  rozg³aszano, i w ówczesnym czasie nie mog³am im w niczym
podskoczyæ,  bo  zabiliby  mnie,  a  obecnie  z  pomoc¹  Bo¿¹  uodporni³am  siê  na  z³o  i nikogo
nie  bojê  siê,  nawet  samego  diab³a,  bo  wiem, ¿e Boski Odkupiciel nad wszystkim i tak czuwa
i zawsze mnie obroni,  tak¿e w Umi³owanym poradzê sobie z ca³ym œwiatem, aby tylko wype³niæ
wolê  Bo¿¹  czyli  dokoñczyæ  duchowe  Dzie³o  Niebios,  w  którym  jako  jedynym w ca³ej pe³ni
mogê  spe³niæ  siê  na  Chwa³ê  Trójjedynego  Boga. 

W   ciemnej   nocy  wiary,  a  nastêpnie  ducha  zawsze  by³am  udoskonalana  w  Boskim
Oblubieñcu,  który  coraz  bardziej  udoskonala  mnie  w  Sobie  i  troszczy siê o zbawienie duszy
mej,   tak¿e   dzia³am   zgodnie   z  odwiecznym  planem  Jego  z  pokor¹  i  ufnoœci¹  krocz¹c  po 
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œladach  Jego,  w  zwi¹zku  z czym poprzez swoje odwieczne powo³anie sta³am siê w niewielkim
stopniu  g³osicielem  katolickiej  Ewangelii  Pana  naszego  jedynej  prawdziwej  wiary  w  ca³ym 
Wszechœwiecie,  tak¿e  wierzê  g³êboko,  ¿e  godnie  wytrwam  w Umi³owanym do koñca swoich 
ziemskich  dni,  aby  dusza  moja  by³a  zbawiona. 

Nikt,  ani  te¿  nic  nie  jest   w   stanie   zablokowaæ   Boskiego   Dzie³a,  które  prowadzê 
z  tak  wielkim  namaszczeniem  w  Boskim  Oblubieñcu,  bo  On wielokrotnie w niezg³êbionych 
tajemnicach  Swych  przepowiedzia³  mi  zwyciêstwo,   tak¿e   nie   przera¿a   mnie  moja  nicoœæ 
nad  nicoœciami,   ani  te¿  moje  tak  liczne  i  dotkliwe  choroby   czy  te¿  przeciwnoœci,  ani  te¿ 
cisza   na   moje   duchowe   listy   od   duchowieñstwa,   bo   przecie¿   to   wszystko  nad  wyraz
wzmacnia  mnie  w  Umi³owanym.

Jako   siostra   w   Chrystusie   pragnê   zaznaczyæ,   ¿e  ca³e  moje  odwieczne  powo³anie 
mo¿e   byæ   rozpatrywane    j e d y n i e   poprzez   pryzmat   Samego  Oblubieñca  Niebieskiego,
bo   przecie¿   On   prowadzi   je   i  nad  wyraz  ubogaca  duszê  m¹  tajemnymi  niepojêtoœciami 
Swymi,   które   nie   maj¹   absolutnie   ¿adnego   odpowiednika  w  przemijaj¹cym  œmiertelnym 
œwiecie,  które  podlega  pod  pojêcia  i  formy.  W nocy ciemnej ducha dusza ma niejednokrotnie 
przebywa  w  jaœniej¹cych  blaskach  Ukochanego,  który  tak  czêsto  nawiedza j¹ w Sobie, tak¿e 
ona  jest  w  Nim,   a   On  jest  w  niej,  jak  to  te¿ powiada Pismo Œwiête, dlatego te¿ w s³odkiej 
s³u¿bie  mi³oœci  Boskiego  Oblubieñca  dusza  ma  ucztuje  w  Nim,  i  z uwielbieniem wykonuje 
wszystkie  rozkazy  Jego  na  wiekuist¹  Chwa³¹  Jego.

D r o g a   E m i n e n c j o    w   obecnej   dobie   czasu   podjê³am  ju¿  ostateczn¹  walkê 
o   Dzie³o   Wszechmocnego,  który  prowadzi  mnie  w  Sobie  poprzez  trudnoœci  przemijaj¹cej
doczesnoœci,   a   Królowa   Nieba   i   ziemi   Maryja,   Swoj¹   wszechpotê¿n¹  moc¹  wspomaga 
mnie  w  tej  walce,   w   zwi¹zku  z  czym  w  obliczu  zakoñczonej  nadprzyrodzonej  misji  mej
oczywiœcie  tylko  pod  wzglêdem  pisemnym, bo  przecie¿ jeszcze ¿yjê i proces jej nie zakoñczy³ 
siê   spe³niam  wszystkie  wymogi,   aby   by³   otworzony  proces  badawczy  jej  w  Kongregacji 
Nauki  Wiary.  Liczê  siê  z  tym,  ¿e  duchowni  znowu  nie dostarcz¹ mojej przesy³ki do Waszej 
Eminencji,   ale   to   dla   mnie   nie  ma  ju¿  najmniejszego  znaczenia, bo  ja  œmia³o  mogê  ju¿ 
w³aœnie  teraz  powiedzieæ,  ¿e  wszystko  wykona³o  siê  (J 19, 30)  i  to  do  ka¿dej  litery  S³owa
Bo¿ego,  co  by³o  odwiecznie  przeznaczone   na  duszê  m¹.   P r a g n ê   te¿  zaznaczyæ, ¿e mój
nie¿yj¹cy   ju¿   sta³y   Spowiednik   ksi¹dz   kanonik   Henryk   Œwierkowski,   z   którym  by³am
w   kontakcie   przez   16  lat,   a¿   do   samej  œmierci  jego,  który  od  razu  zaakceptowa³  moje
odwieczne  powo³anie,  i  z  którym  jako  jedynym  wiele  na  ten  temat  rozmawia³am  rzek³  mi
parê  razy  takie  oto  s³owa,  ¿e  w  tej  nadprzyrodzonej  misji  mo¿e  uratowaæ  mnie  tylko  cud 
Bo¿y  i  to  wielki  cud  Bo¿y  tym bardziej, ¿e ona skierowana jest do ca³ego œwiata i wszystkich
nastêpnych   pokoleñ.    Gdybym   dosta³a   audiencjê   u   Waszej   Œwi¹tobliwoœci,   to   przecie¿
¿aden  to  nie  bêdzie  cud  Bo¿y,  i  jaki  to  ma  byæ  ten  cud  Bo¿y ?,  aby  trafi³  do  wszystkich
innowierców  tego  œwiata  to  ja  wiem  i  publicznie  tego  nigdy  nie  powiem,  i  w³aœnie  o  ten
c u d   B o ¿ y   zaczê³am  siê  modliæ,  jak  tylko wprowadzi³am siê do obecnego mojego nowego
w³asnoœciowego  mieszkania,  które  jest  o  wiele  wygodniejsze  i  lepsze od poprzedniego, a co
najwa¿niejsze  mam  cichych  s¹siadów,  tak¿e  nie  ma  tego  z³ego  coby  na  dobre  nie  wysz³o. 
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Nie    wiem   czy   ja   doczekam   siê   tego   cudu   Bo¿ego,  ale  w  ka¿dym  b¹dŸ  razie  zawsze
mogê  prosiæ  o  ten  cud  Pana  naszego,  a  On  zrobi  to  co  uzna  za  s³uszne  dla  dobra  Dzie³a 
Swego  i  Koœcio³a  Swego  na  Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego.   

Z  woli  Bo¿ej   przez   ca³e  swoje  ¿ycie  by³am  nêkana  i  drêczona  na  ró¿ne  sposoby, 
i   te   b³ogos³awieñstwa   grzesznego   œwiata   niezmiernie   zahartowa³y   duszê   m¹   w   Bogu, 
¿e   tak   dzielnie,   chocia¿  nieudolnie,  ale  w  wielkiej  pokorze  prowadzê   D z i e ³ o   B o ¿ e, 
którego  efektem  s¹  moje  mistyczne  ksi¹¿ki, aby mog³a wype³niæ siê sprawiedliwoœæ dziejowa,
która   odzwierciedla   bohaterskie  œwiadectwo  wiary  w  sprawach  duchowych,  które  s¹  obce
dla  zwyk³ych  œmiertelników.

Moc¹  i  mi³oœci¹  Ukochanego  zosta³am  wszczepiona  w  Mistyczne  Cia³o  Jego,  tak¿e 
w  gêstej  gêstwinie  krzy¿a,  która  nasi¹kniêta  jest  doœwiadczeniami,  uciskami  i udrêczeniami 
dusza   ma   dosz³a   do   g³êbi   Pana   swego  w  czyste  i  g³êbokie  zrozumienie  tajemnic  Jego, 
które  rozpalaj¹  j¹  mi³osnymi,  wieczystymi  p³omieniami.   Boski  Oblubieniec  nie  bierze  pod 
uwagê  mojej  s³aboœci,   ani   te¿   mojej  nicoœci  nad  nicoœciami,   dlatego   te¿   traktuje  duszê
m¹   jako   oblubienicê  Sw¹,   któr¹   coraz   bardziej   przeobra¿a   w   Siebie   i   wprowadza  j¹ 
w wielowymiarowe tajemnice Swe,  które przerastaj¹ nasz rozum, zmys³y i jakiekolwiek pojêcia. 

Dziêki  ³asce  Ukrzy¿owanego  poprzez  Krzy¿  dusza ma  prowadzona jest do zbawienia, 
dlatego   te¿   moje   chwilowe   s³aboœci  i  niedomagania  wzmacniaj¹  duszê  m¹  w  drodze  do 
bram  wiekuistej  Ojczyzny,  która  na  imiê ma Niebo.  Przewodnik  Niebieski ma w szczególnej 
opiece  duszê  m¹,   która   jako  oblubienica  Jego   jest   pos³uszna   Mu   we   wszystkim,  tak¿e
z modlitw¹ duchow¹  ona  realizuje  odwieczny  plan Jego, który zosta³ odwiecznie zaplanowany 
na  ni¹,   aby   poprzez   wype³nienie   woli   Jego  mog³a  ona  zas³u¿yæ  sobie  na  wieczne  gody 
w   wiekuistej  szczêœliwoœci  Jego.   Najukochañszy   Kapitan  Niebieski  wprowadzi³  duszê  m¹ 
na  burzliwe  fale  zniewolonego  œwiata,   gdzie  zdeprawowane  owce  Jego  wierz¹  w  dekalogi 
ustanowione  przez  zaborców tego œwiata,  abym Dzie³em Jego mog³a zahamowaæ niemi³osierny
pêd  faryzeuszy  Jego,  którzy  odci¹gaj¹  dzieci  Jego  od  Niego. 

Muszê  obroniæ  Dzie³o   Bo¿e  w  tym  ob³êdnym  totalitaryzmie  wspó³czesnego  œwiata, 
które  jest  wiernym  odzwierciedleniem Sodomy i Gomory, aby w Imiê Najwy¿szego przebudziæ 
wszystkich  grzeszników,  którzy znaleŸli siê w niesamowitej œmiercionoœnej, moralnej przepaœci 
i  œwiadomie  walcz¹  z  moralnoœci¹,  Koœcio³em  Chrystusowym,  jak  i  z  Samym Chrystusem.
Moja   charyzmatyczna   nadprzyrodzona   misja   polega    na    odwa¿nym    g³oszeniu    mojego
odwiecznego  powo³ania,   które  zawarte  jest  w  moich  mistycznych  ksi¹¿kach  i  nie  spocznê
w  Panu  swym,  dopóki  nie  wype³niê  ca³kowicie  woli  Jego. 

W  tym  przemijaj¹cym  pielgrzymowaniu  Oblubieniec  Niebieski  da³  mi  tak  wiele,  bo
przecie¿  wszystko  mi  ofiarowa³,  abym  wype³ni³a  odwieczn¹  wolê Jego wzglêdem duszy mej,
która  bêd¹c  ju¿  w  wiecznoœci  poprzez  duchowe  Dzie³o  Jego  pragnie  promieniowaæ na ca³y
œwiat,  dlatego  te¿  by³am  i  jestem  tak  bardzo  wymagaj¹ca  w  powo³aniu  swym,   aby  wydaæ
w  pe³ni  czasów  mi³osne  owoce  z  oliwnego  ogrodu  Zbawiciela,  dziêki  któremu  przez krew 
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Jego  przeszliœmy  ze  œmierci  do  ¿ycia  staj¹c  siê  wspó³dziedzicami  obietnic  Jego,  aby  mieæ
udzia³  w  chwale  Jego,  jak  to  oznajmia  nam  Pismo  Œwiête, bez którego nie zrealizowa³abym
testamentu  Stwórcy.  Dusza ma  przyobleczona  w  Pana  mego  (Ga 27, 3)  wchodzi  z  radoœci¹
w  tajemnice  Jego,  a  ja  w  cierpliwoœci  pokonujê  wszelkie  przeciwnoœci  i mimo, ¿e wysz³am
z  ukrycia  na  ca³y  zniewolony  œwiat,  ale  jestem  nad  wyraz mocna, bo przecie¿ z Ukochanym
stanowiê  jedn¹  jednoœæ,   tak¿e   nikt  nie  pokona  mnie  w  tym  nad  wyraz  niesprawiedliwym 
œwiecie,  w  którym  depcze  siê  godnoœæ  ludzk¹,  prawa  Bo¿e  wraz  z Chrystusow¹ Ewangeli¹.

K  Na  drodze  doskona³oœci  mej  dalej przebywam w milczeniu kontempluj¹c Boskiego
Zbawcê,  jedynie  tylko  to  milczenie  jest  obecnie trochê przerwane, poniewa¿ na s³odki rozkaz
Umi³owanego  umieszczam  komentarze  na  wielu  kana³ach  na  YouTube  i  najbardziej  mêczy
mnie  to,  gdy  mam  odpowiadaæ  hejterów  i  g³upkom,  których  duch mnie powala, bo przecie¿
otrzyma³am  ³askê  od  Boga,  ¿e  odczuwam  ducha  wszystkich bliŸnich, tak¿e nie muszê z dan¹ 
osob¹  rozmawiaæ,   bo  czytaj¹c  jej  tekst  automatycznie  wchodzê  w  jej  ducha  i  pomyliæ  siê
mogê  tylko  wtedy,  gdy  jestem  bardzo,  ale  to  bardzo  zmêczona  i  w  rzeczy  samej wówczas
nie  powinnam  nikomu  odpowiadaæ.  Tak jak w ducha wchodzê danej osoby, tak te¿ maj¹c dany
tytu³  danego  filmu  wchodzê  duchem  w  ten film i od razu wiem co mam napisaæ, tak¿e prawie
nigdy nie s³ucham tych filmów, jedynie tylko sporadycznie, aby uchwyciæ najwa¿niejszy sen tego
tematu,  bo  przecie¿  jakbym mia³a te wszystkie filmy s³uchaæ, to po pierwsze bardzo mêczy³oby
mnie  to,  a  poza  tym  dzieñ  musia³by  mieæ  nie  24 godziny,  tylko 48 godzin. Inna te¿ sprawa,
¿e  uwielbiam  ciszê  i  g³os  mnie  przyt³acza  i  mêczy  przy tej mojej chorobie nadciœnieniowej,
tak¿e  najlepiej  pisze  siê  mi  w  ciszy,  bo  wówczas  uchwytujê  nieuchwytne  sprawy duchowe
i  czasami  te¿  s³yszê  g³os  Boskiego  Odkupiciela.  Latami  w  ukryciu  przed  œwiatem  pisa³am
duchowe  Dzie³o  Bo¿e  i  tak  mniej  wiêcej  z  niewielkimi  przerwami  po  6 stron dziennie, ale
wczeœniej  bez  komputera,  tylko  rêcznie,  tak¿e  w  tym boju pisania jestem dobrze zaprawiona, 
a  ponadto  Zbawiciel  ju¿  parê  razy  rzek³  mi,   abym   pisa³a   do   samej   œmierci   mej,   tak¿e 
o  ¿adnym  rozprawianiu  nie  by³o  mowy.

Jako   umi³owana   córka   w   Chrystusie   nie   mogê   przenigdy   spocz¹æ   w   tym  tzw.
nowoczesnym,  wolnoœciowym  œwiecie,   w   którym  obowi¹zuj¹  prawa  stanowione,  które  jak
wiadomo   stoj¹   ponad   prawami  Bo¿ymi,  i  w  którym  to  na  porz¹dku  dziennym  s³yszy  siê
o    wydawanych    skandalicznych    wyrokach    s¹dów,    jak    i    skandalicznej    c e n z u r z e 
w   internecie,   i   cenzurze,   która   zaprowadzona   jest   równie¿  przez  niektórych  w³aœcicieli
kana³ów,   którzy   nie   blokuj¹   czyli   nie   daj¹   bana   hejterom   i   przyg³upom  za  k³amstwa
i  wulgaryzmy,  tylko  w³aœnie  mi,   ¿e   piszê   niewygodn¹  prawdê  i  to  jest  wielki  wstyd  dla
katolickich  i  patriotycznych  kana³ów,  ¿e  dali  mi  bana,  abym  nie  umieszcza³a u nich swoich
komentarzy,  które  zawsze  piszê  w  duchu  katolickiej  Ewangelii.  Sporo  banów  dosta³am  od
ró¿nych  sekt  czy  te¿  wybitnie  lewicowo - liberalnych kana³ów, ale od nich tego spodziewa³am
siê,   tak¿e  nie  by³am  rozczarowana,  ale  ¿eby  dostaæ  bana  od  kana³ów,   które   pragn¹  niby
naprawiaæ  Polskê,  to  jest kompromitacja na skalê œwiatow¹. S¹ takie kana³y, nawet promowane
przez  wielkich  patriotów  Polski,   ¿e  gdy   umieœci³am   zaledwie   parê   komentarzy   pod  ich 
filmami  w  przeci¹gu  paru  dni,  za  które  dosta³am  najwiêcej  jedynek ze wszystkich,  to zaraz 
dosta³am   sta³ego   bana   czyli   jak   widaæ   wol¹   komentarze   poni¿ej   przeciêtnej  m¹droœci. 
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Jakbym  mia³a  wyliczaæ  te  wszystkie  kana³y,  które  pragn¹  uchodziæ  za  idealne,  a w gruncie
rzeczy  postawi³y  mi  bana,   to   pewnie  by³oby  ich  z  dwadzieœcia  (20),   a  poniewa¿  ten  list
znajdzie  siê  na  mojej  stronie  internetowej,  dlatego  te¿  nie  chcê  robiæ  smrodu  w  internecie 
i  zniechêcaæ  te¿  internautów  do tych na pó³ gwizdka kana³ów, w zwi¹zku z czym to wyliczanie 
pominê,  ale  w  ka¿dym  b¹dŸ  razie  w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach  te  nierzetelne  kana³y s¹
wymienione,  tak¿e  wszystko  jest  udokumentowane.  Wszêdzie  tr¹bi  siê,  ¿e  nie  ma wolnoœci
s³owa  i  spêdza  siê  na  YouTube,  a  pomija  siê  w³aœcicieli  kana³ów,  którzy te¿ robi¹ okropn¹
robotê   stwarzaj¹c   wokó³   siebie  sztucznoœæ,   ¿e   niby   jest   u   nich   wolnoœæ   s³owa,   a   ja 
powiadam,  ale  zniewolona,  tak¿e  nie  ma  absolutnie  ¿adnej  wolnoœci  s³owa  ani po prawicy, 
ani te¿ po lewicy.  Przedtem  umieszcza³am  komentarze swe nawet na 30-tu  kana³ach, a obecnie 
ju¿  tylko  na  tych,  które  zasubskrybowa³am  tj.  na  16-tu  (wkrótce ju¿ tylko na  9-ciu), i które 
jak  dot¹d  nigdy  nie  postawi³y  mi  ¿adnego  bana.  Niektórzy  w³aœciciele  kana³ów  to  boj¹ siê 
mojej  strony  internetowej  jak  diabe³  œwiêconej  wody  i  banuj¹  mnie  myœl¹c,  ¿e usun¹ mnie 
z YouTube,  ale  s¹  i  odwa¿ni  w³aœciciele  kana³ów,  którzy  patrz¹  na  treœæ  komentarza  czyli 
u  nich  liczy siê  m¹droœæ,  i  mimo  ograniczonej  wolnoœci s³owa przez strachliwych w³aœcicieli 
kana³ów,  ale  i  tak  mogê  przekazywaæ  te  wiadomoœci,  które mam w Chrystusie przekazaæ dla 
dobra  nas  wszystkich.  Pragnê   jeszcze  dodaæ,  ¿e  jest  jeszcze  parê  wartoœciowych  kana³ów, 
które  szanuj¹  wolnoœæ  s³owa  i  nigdy  te¿  nie  postawi³y mi bana,  ale do ich tematów wchodzi
ma³o  internautów,  a  moim  zadaniem  jest  dotrzeæ  do  szerszego  grona  owiec  Bo¿ych. 

K  Umieszczaj¹c  ogrom  komentarzy  na  YouTube  czasami  ktoœ  jest  zainteresowany,
kto  je  pisze ?  i  niektórzy  wchodz¹  w  moj¹  stronê internetow¹, któr¹ s¹ pora¿eni, a poniewa¿
absolutnie  nie  znaj¹  siê  na  mojej  nadprzyrodzonej  misji,   w  zwi¹zku  z  czym  pragn¹  mnie
zdyskredytowaæ,   tak¿e   swoj¹   zacietrzewion¹   agresywnoœci¹   po³¹czon¹   z   niesamowitymi
k³amstwami  i  wulgaryzmami  wylewaj¹  na  mnie  niesamowite  hejty,   co   nie   jest   dla  mnie
zaskoczeniem,  bo  poprzez  ujawnienie  mojego  odwiecznego  powo³ania by³oby nawet dziwne,
¿eby   nie   by³o   ¿adnego   odzewu  i  to  jest  prawid³owa  reakcja  w  Dzie³ach  Bo¿ych,   gdzie
hejterzy,  przyg³upowie,  ludzie  z  ró¿nych sekt czy te¿ zniewolonych religii w³¹cznie z ateistami
bêd¹  wylewaæ  na  mnie  same  s³owne  inwektywy,  które  i  tak  nie dochodz¹ do mnie, bo mam
na  sobie  zbrojê  Najœwiêtszego.   Moje  ¿ycie  wewnêtrzne  œwiat  zmys³owy  nie  zrozumie,  bo 
ono  jest  bardzo  trudne  i  wiêkszoœæ  ludzi  na  œwiecie  jest  niezdolnych  do zrozumienia mojej 
misji,  która   pochodzi   od   Boga  i  mog¹  tylko  j¹  tylko  oceniæ  wybitni  teologowie  i  osoby
bardzo  uduchowione,  które  przebywaj¹  w  ³asce  uœwiêcaj¹cej.  � Gdy  Dzie³o  Bo¿e z niczego
dojdzie  do  pewnego  stopnia  rozwoju,  wzbudza ono ciekawoœæ ludzk¹. Ciekawi s¹ szczególnie
ci,  którzy  nigdy  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    ( Siostra  Katarzyna  Soko³owska ).

Na   tej   mojej  drodze  œwiêtoœci  niejedna  owca  by³aby  zdenerwowana,   zaszokowana
i  pe³na  obaw,  ale  ja  jako  mistyczna  córka  Trójjedynego  Boga  jestem  silna  Bogiem,   tak¿e 
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nic   mnie   ju¿   nie   mo¿e   zaskoczyæ   od   strony   cywilizacji  k³amstwa  i  œmierci,  gdzie  te¿ 
i   wiele   kap³anów   idzie   drog¹  potêpieñcz¹.   Pomimo  najprzeró¿niejszych  przeciwnoœci  na 
mojej  drodze  krzy¿owej  mam  wielk¹  satysfakcjê,  ¿e  Kap³an  Niebieski docenia moje wysi³ki 
w  Dziele  Jego,  dlatego  te¿  mam  poczucie w³asnej wartoœci, bo ona jest wkorzeniona w Boga.
W   drodze   na   umi³owan¹  Górê  Karmel  nie  mam  absolutnie  ¿adnych  szans  na  zb³¹dzenie
w  tej  zniewolonej  demokracji,  która  niszczy wszystko  to,  co pochodzi od Ojca, Syna i Ducha
Œwiêtego,  i  to  co  zmierza  do  Trójjedynego  Boga,   bo   przecie¿  dusza  moja  uzbrojona  jest
w  wieczyst¹  zbrojê,  która  pokona  wszystkie  zasadzki  i  sid³a  szatañskie.  

W   tym   relatywistycznym,    zniewolonym    œwiecie    wszystkie    moje   si³y   ¿yciowe
nastawione  by³y  i  s¹   na  wykonanie  woli  Bo¿ej,  któr¹  wykonujê  w   trudach  i  cierpieniach 
w  jednej  jednoœci  w  Panu  mym,  w  którym  jestem  nad  wyraz  zakochana,  i  dziêki któremu
dusza  ma  zbli¿a  siê  do  wiekuistego  portu  w  Nim,  tak¿e  w  ¿arze  mi³oœci  Jego  co mog³am 
zrobiæ  w  duchowym  Dziele  Jego,   to   zrobi³am   w   pe³nej   radoœci  Jego  w  obliczu  swoich 
ograniczonych  si³  i  nêdzy  swej,  dlatego  te¿  na  obecnym  etapie mojej drogi œwiêtoœci zostaje
ju¿  tylko  interwencja  Samego  Oblubieñca  mego.

Stwórca   odwiecznie   sprawi³    poza    Sob¹    zale¿ne    i    pochodne    akty    istnienia,
zapocz¹tkowuj¹ce  byt  stworzony,  i  Swoj¹ identyfikacjê nadprzyrodzonych rzeczy wyprowadza 
z  rozpoznawalnych  skutków  stworzeñ,   tak¿e  z  woli  Bo¿ej  zmierzam  do  aktu  Bytu,   który
istnieje samoistnie  i  jest  pe³n¹  istot¹  bytu  nazwanego   s u b s y s t e n c j ¹   w  ujêciu którego 
jednoœæ i realnoœæ jest nierozerwalnie zwi¹zane z przyrodzonym œwiatem  (Mieczys³aw Gogacz).

Rodzice  Niebiescy  do  Swoich  dzieci  przemawiaj¹  zawsze  za pomoc¹ strumieni wody 
¿ywej   ( J 7,  38 ),    które    s¹    œ w i ê t y m i    z n a k a m i    pochodz¹cymi   z   Nieba,   tak¿e 
mistyka  liczb  oœwietla  mi  drogê  ascezy  mistycznej,   która   zaprowadzi³a   dusz¹  m¹  miêdzy
innymi  i  do  mistycznego  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,   która  zawarta  jest
w   9 - ciu   ksiêgach.   Tak   jak   Objawienia   Fatimskie   stanowi¹   najwa¿niejsze   wydarzenia 
historyczne  dla  czasów  wspó³czesnych,  dla  Koœcio³a,  dla  ca³ej  ludzkoœci,  tak  i  ods³oniêcie 
tajemnicy   Bo¿ej   Trójk¹ta   Bermudzkiego   ma   tak¹  sam¹  wagê.  Zwiastunka  Pokoju,  Ró¿a 
Mistyczna,   nasza   najukochañsza   Matka   Bo¿a    M a r y j a   zapewnia   nam   ¿ycie  wieczne 
i  nieustannie  wstawia  siê  za  nami  pilnuj¹c  nadprzyrodzonego  ¿ycia,   które  w  nas  zrodzi³a, 
i  tylko,   dziêki   Niej   z   nieskaziteln¹   Jej   czystoœci¹  dusza  ma  mog³a  w  Chrystusie  wejœæ 
w   tajemnicê   Trójk¹ta   Bermudzkiego   i   do   Królestwa  Niebieskiego,  bo  przecie¿  podczas 
snów  ona  czêsto  w  Bogu  opuszcza  cia³o  i  znajduje  siê  poza  czasoprzestrzeni¹.  

 Dusza  czcigodnej  S³ugi  Bo¿ej  wielkiej  mistyczki  i  stygmatyczki  M a r t y   R o b i n 
mia³a  takie  same  ³aski  jak  dusza  ma,  ¿e  opuszcza³a  ona  cia³o  podczas  snu  i  ona  mówi³a: 
¡ Mam   dar   widzenia   wszystkiego   poprzez   wszystko,  co   sprawia,   ¿e  nigdy  jedna  osoba 
nie  przys³oni³a  mi  drugiej ¢,  a  ponadto  mia³a  uprzywilejowan¹  relacjê  z  przestrzeni¹  przez 
wszechobecnoœæ   z   czasem   poprzez  przepowiadanie,  i  ¿adna  inna  istota  w  XX  wieku  nie 
cierpia³a   Mêki   Chrystusowej   z   tak¹   regularnoœci¹   i   intensywnoœci¹   jak  ona,  i  poprzez 
cierpienie   odjê³a   ona   Mêce   jej  stronê  dolorystyczn¹  ( w³.  dolore  -  ból )  ( Jean  Guitton ). 
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Wed³ug   Marty   Robin   Objawienie  mia³o  równie¿  miejsce  na  innych  planetach  dla  innych
istot  rozumnych,  bo  Obraz  Optyczny Mêki Pañskiej obecny jest w Przestrzeni, gdzie przesuwa 
siê  On  z  szybkoœci¹  œwiat³a  i  bez  w¹tpienia  nie  osi¹gn¹³  on  jeszcze  kresów  kosmosu.

Dusza   ma   w   œwietle   Wszechmocnego   wesz³a  w  nieskoñczonoœæ  Jego,   w  obszar
niepojêtych  tajemnic  Jego,  które  rozpoœcieraj¹  siê  w  œwiecie  Jego,   dlatego  te¿  nie  sposób
przekazaæ   te   niepojêtoœci  nad  niepojêtoœciami,  poniewa¿  one  nie  mieszcz¹  siê  w  ¿adnych
formach,  ani  te¿  pojêciach,  i  s¹  ponad  wszelkie  ludzkie  pojêcia. Dusza ma w Ÿródle mi³oœci 
i  w  nadziemskiej  m¹droœci  Ukochanego  poznaje niezg³êbione tajemnice Jego, które s¹ jedynie 
niewielk¹  namiastk¹  wiekuistej chwa³y,  bo  przecie¿  we  œnie ona jedynie na czas tymczasowy, 
który  w  wiecznoœci  nie  podlega  czasowi  opuszcza  w  Panu  swym  cia³o,  dlatego  te¿ staram 
siê  ¿yæ  w  jak  najczystszej  czystoœci  umys³u,   serca  i  duszy,   aby   Stwórca  ¿y³  komfortowo 
w  twierdzy  duszy  mej.

Z  Dusze   ludzkie   po   grzechu  Adama  zosta³y  pozbawione  nadprzyrodzonego  ¿ycia,
a   nasza   najukochañsza   Ró¿a   Mistyczna  przywróci³a   nam  ¿ycie  nadprzyrodzone  i  Ojciec
Niebieski  nie  odmawia   Jej   niczego,  i  przez  Ni¹  zapewnione  mamy  wszystko.  Bóg  chcia³ 
i  odwiecznie  postanowi³,  ¿e  wszystko  musi  odbywaæ  siê  przez nieskaziteln¹ czystoœæ Maryi, 
i   poprzez   Ni¹   za   poœrednictwem   duszy   mej   nast¹pi³o  w  Bogu  objawienie  tak  wielkiej
nadprzyrodzonej   tajemnicy  Trójk¹ta   Bermudzkiego,    co    musi   to   byæ   bardzo   dok³adnie
przebadane  w  d³ugim  procesie  badawczym  w Kongregacji Nauki Wiary po œmierci mej zanim
to   wyjdzie   na   œwiat³o   dzienne   ca³ego   zniewolonego   œwiata.  Matka,  Poœredniczka   £ask
i  Królowa  Ca³ego  Wszechœwiata  wspomaga  mnie  £askami  Swymi,  abym wszelkie trudnoœci 
pokonywa³a   w   znaku   zmartwychwsta³ego   Chrystusa   i   wyda³a  owoc  nadprzyrodzony  dla 
ca³ej  ludzkoœci. 

    Drogi  Biskupie  Rzymu  i  Nastêpco  Œwiêtego  Piotra   mój   najukochañszy   Boski 
Oblubieniec  prowadzi  mnie  i  nieustannie  czuwa  nade  mn¹,  abym nieustraszona w milczeniu 
i  pokorze  Jego  jak  najjaœniej  przedstawi³a  duchowe  Dzie³o  Jego,   ¿eby   nikt   nie   pos¹dzi³ 
mnie  o  g³oszenie  jakichkolwiek  herezji.  Zdajê  sobie  sprawê  z  tego,  ¿e  Dzie³o  Bo¿e,  które 
prowadzê  z  woli  Mistrza  Niebieskiego  wyprzedza  ca³¹  moj¹   epokê,   ale  obecnie  nast¹pi³a 
pe³nia  czasu  na  realizacjê  jego  tym bardziej, ¿e zwiêkszy³y siê oszczerstwa i najprzeró¿niejsze 
ataki  na  Koœció³  Pana  naszego,  jak  i  na  namiestnika  Jego tj. na Ciebie Ojcze, który przecie¿
nie  jesteœ  idealny  we  wszystkim,   bo   jak   widaæ  nie  masz  zbyt  dobrych  doradców,  którzy
równie¿   przez   ca³y   twój   pontyfikat,   jak   i   te¿   poprzednika  Twego  Benedykta XVI - go, 
emeryta  od  13 - tu  lat  olewaj¹ moje duchowe przesy³ki w sprawie mojej nadprzyrodzonej misji
myœl¹c,   ¿e  zniechêcê  siê  z  czasem.   Jakie   to   przykre,   ¿e   niektórzy   duchowni   boj¹   siê
bezwzglêdnej  prawdy  Bo¿ej  i  toleruj¹  z³o,   a  przecie¿  to  s¹  deprawatorzy  dusz,  a  czasami 
nawet  i  mordercy  cia³.   Nic   mnie   nie   cieszy   z   tego   œwiata,   bo  jak  mo¿na  cieszyæ  siê, 
skoro   nie  tylko  ateiœci  i  nieprzyjaciele  Boga  zara¿eni  s¹  z³em  i  promuj¹  najprzeró¿niejsze 
zboczenia,  ale  równie¿  i  niektórzy  ksiê¿a,  którzy  promuj¹ bezwzglêdny najazd muzu³manów 
na  katolickie  ziemie,  a  ponadto  wiele  odchyleñ  w  katolickiej  wierze,   aby  owce  Bo¿e sz³y
³atw¹ drog¹,  tzn. drog¹ zatracenia na wieczne potêpienie.  Jestem  w³asnoœci¹  Jezusa  Chrystusa 
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i  On  cierpi  poprzez  mnie,  bo  On  wie,  ¿e  ja  w  Nim  nie  mogê  s³uchaæ czy te¿ czytaæ bzdur 
na  temat  wypaczeñ  w  prawach  Jego,  które  nawet podawane s¹ w katolickich wiadomoœciach,
w   których   to   np.   przez  Radio  Maryja  na  czele  z  ojcem  Tadeuszem  Rydzykiem  promuje
siê  antypolski  PiS,  który  podobnie  jak  totalna  opozycja  wykonuj¹  rozkazy obcych mocarstw
tj.  Izraela,  Brukseli  i  Ameryki  na  czele  z  faryzejskim  Trumpem. 

Obecnie   dusza   moja  jest  udrêczona  w  Boskim  Oblubieñcu,  ale  staram  siê  weseliæ
w  Panu   swym   nie   tylko  w  radoœciach,   ale   równie¿  i  w  smutkach,   bo   skoro  w  Œwiête 
Rêce  Jego  powierzy³am  ducha  mego  ( Ps 31, 6 ),  to  wiadomo,  ¿e  On  Sam  dzia³a  we  mnie 
i   wywy¿sza   duszê   m¹   w   Sobie.    Stolica   M¹droœci   Maryja    niewidzialn¹    moc¹   Sw¹ 
przygotowuje duszê m¹  na  wieczyst¹  ucztê  w  upojnej  winnicy Syna Swego Jezusa Chrystusa, 
który   bêdzie  nas  s¹dzi³  z  ca³ej  doczesnoœci  ( Koh 11,  9 ),   gdzie   byliœmy  na  tej  grzesznej 
ziemi  jedynie  goœæmi  ( Ps  119, 19 ),   tak¿e   w   ¿yciu   przysz³ym  Wybawca  nasz  odda  nam 
wszystko  wed³ug  naszych  czynów  ( Ps  62, 13 ).

Jestem   duchowo   przybita   do   Œwiêtego   Krzy¿a   Pana  naszego,  dlatego  te¿  jestem
mocna wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹,  w  zwi¹zku  z  czym  zawsze zachowujê radoœæ we wszystkich
przeciwnoœciach,  a  je¿eli krótkotrwale cierpiê, to zawsze w prawdzie, mi³oœci i sprawiedliwoœci
Nieœmiertelnego,  dziêki  któremu  wszystko  dokonujê  w  Nim  i wszystko te¿ pokonam w Nim.
Zsekularyzowany   œwiat,    który   “ przybity ”   jest   jedynie   do   rzeczy  przemijaj¹cych  maj¹c
za  nic  wieczne  zbawienie  w  Panu  naszym  (Benedykt  XVI - ty)  niejednokrotnie  odbiera  mi
spokój  ducha,   ale   z   pomoc¹  Wszechmocnego  wype³niam  umi³owan¹   wolê   Jego  poprzez
kontynuowanie   duchowego   Dzie³a  Jego,   które   w   pe³ni   czasów   ma   staæ   siê   zaczynem 
chrzeœcijañskiej  mi³oœci.

Skoro  Œwiêty  Krzy¿  Pana  naszego  Jezusa  Chrystusa  sta³  siê wiekuistym zbawieniem 
dla   naszych  grzesznych   dusz,   to   prawdziwym   szafarzem   tajemnic  Umi³owanego  mo¿na
staæ  siê  tylko  poprzez  ten  Œwiêty  Krzy¿  Jego,   poprzez   który  owce  Jego  uwra¿liwiaj¹  siê 
na   krzywdê   ludzk¹   i   na   rozpanoszone  z³o,   gdzie  miêdzy  innymi  oœmiesza  siê  wartoœci 
chrzeœcijañskie,  ale  nigdy  nie  muzu³mañskie,  za  które  grozi  jedynie  œmieræ.

Na   tej   mojej   drodze   krzy¿owej   ci¹gle  mam  najprzeró¿niejsze  przeciwnoœci,  które 
z  trudem  pokonujê,  i  na  które  te¿  nie  mam  wp³ywu,  ale skoro odwiecznie dusza ma zosta³a
wybrana  do  rzeczy  nad  wyraz  wielkich,  to  przecie¿  i  w  ma³ych  sprawach  te¿  muszê sobie
dobrze  radziæ,  bo  przecie¿  poprzez  nie  wchodzê  do  coraz  wy¿szych,  które  znajduj¹  siê  na 
samym  szczycie  Œwiêtej  Góry  Karmel,  tak¿e  w  Chrystusie  pod¹¿am  za  Nim,   aby  w  ca³ej
pe³ni   wype³niæ   wolê   Jego   w   b³ogos³awionym   mi³osierdziu  i  pokoju  Jego.   Jako  oddana
córka   Niebieskiego   Oblubieñca  mego  jestem  œwiadkiem  Jego  w  tej  cywilizacji  przemocy,
dyskryminacji  i  wykluczenia,   gdzie   ekstremiœci   i   fundamentaliœci  najprzeró¿niejszej maœci
dopuszczaj¹   siê   bezprecedensowych   okrucieñstw,   abyœmy   ¿yli   jedynie  w  zniewoleniach,
w  których  to  jesteœmy  traktowani  jako  towary.  

Mój  najukochañszy Oblubieniec Niebieski  dobrze wie, ¿e solidaryzujê siê ze wszystkimi 
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cierpi¹cymi  i  przeœladowanymi  dzieæmi  Jego,   i   ¿e   duchowo   jestem  z  nimi,  aby  by³o  im 
odrobinê  l¿ej  w  tym  zbroczonym  krwi¹  i  grzechem  œwiecie.   Na   mojej   drodze  krzy¿owej
cierpiê  za  przeœladowanych  chrzeœcijan  na  œwiecie,  którzy  s¹ przetrzymywani w wiêzieniach, 
gdzie  s¹  bici,  maltretowani  i  zabijani,  albo  te¿  najgorszymi  torturami zmuszani do przejœcia 
na  islam.   Œwiat   chyli   siê   ku   upadkowi,   gdzie   nierzetelna  informacja  i  k³amliwa  walka
bezbo¿nej   cywilizacji   pomija   jakiekolwiek   rzeczywiste  represje  i  nagonki,  i  pragnie,  aby 
zwyciê¿y³o  z³o.  Z  woli  Bo¿ej  z³o  nigdy  nie  zwyciê¿y,  bo  ono  zawsze  obraca siê na dobro, 
które  przedstawia  potêgê  i  nieskoñczone  mi³osierdzie  Bo¿e.             

Na  mojej  drodze krzy¿owej trwam w Boskim Odkupicielu, a On przecie¿ trwa we mnie,
jak   to   powiada   Pismo  Œwiête  i  z  oddaniem  pe³niê  wolê  Jego  umieszczaj¹c  na  YouTube
moc  komentarzy  i  to  na  ró¿nych  kana³ach,  bo  przecie¿  wszystko to wpisane jest w duchowe
Dzie³o  Niebios,  aby  œwiat  uwierzy³,   ¿e  Ojciec  Niebieski  pos³a³  mnie  na  wszystkie  narody
œwiata  (J 17, 21).   Niezbadane  s¹  zamys³y  Stwórcy  wzglêdem  ka¿dego  Dzie³a  Jego,  ale  jak
widaæ  wszystko  idzie  zgodnie  z  wol¹  Jego,  który  i  tak  nieustannie  umacnia  mnie w Sobie,
abym   godnie   dotrwa³a   do   koñca   swojej   doczesnoœci.   Duch  Œwiêty  nad  wyraz  pobudza
mnie  do  dzia³ania  na  rzecz  dobra  ca³ej  ludzkoœci,  tak¿e  w  jednoœci  z  Trójc¹  Œwiêt¹  coraz
bardziej  otwieram  siê  na  ca³y  zniewolony  œwiat,  aby  chocia¿  po  œmierci  mej  na podstawie
œwiadectwa   mojej  nadprzyrodzonej  misji  pobudziæ  jak  najwiêcej  owiec  Bo¿ych  do  wejœcia 
na  drogê  zbawienia. 

Drogi  Pasterzu  Koœcio³a  Katolickiego  od  samego  mojego  urodzenia  pojona jestem 
bardzo  czêstymi  i  niesamowitymi  ³askami  Pana  naszego   na   miarê   najwiêkszych  œwiêtych 
mimo,  ¿e  daleko  mi do œwiêtoœci, dlatego te¿ nie zwa¿am na tê nieludzk¹ 13-letni¹ watykañsk¹ 
ciszê  na  moje  duchowe  przesy³ki,   bo   przecie¿   moim   zadaniem  jest  zadowolenie  jedynie
tylko  mojego  Boskiego  Oblubieñca,  który  nakaza³  mi,   abym  do  samej  œmierci  swej  pisa³a
i  zrobi³a   wszystko,  co  jest  tylko  mo¿liwe  do  zrobienia  na  tym  œwiecie,   aby  doprowadziæ
do  otworzenia  przewodu  badawczego  duchowego  Dzie³a  Jego  w  Kongregacji  Nauki Wiary. 
Pewnie  nigdy  nie  doczekam  siê  audiencji  u  Waszej  Eminencji,   aby   zabraæ  g³os  na  temat
mojego  odwiecznego  powo³ania,  ale  to  dla  mnie  i  tak  nie ma absolutnie ¿adnego znaczenia,
bo  ja  i  tak  wykona³am  wolê  Bo¿¹.   P r a g n ê   dodaæ,   ¿e   jeszcze   napiszê   jedn¹   ksi¹¿kê 
pt.: ¡ Zdobywanie  mistycznego  szczytu  Góry  Karmel ¢,  która  bêdzie  ju¿  ostatni¹ czyli 9 - t¹
czêœci¹  i  wówczas  po  napisaniu jej odezwê siê do Waszej Eminencji.  Tytu³y moich niektórych 
poprzednich  ksi¹¿ek  równie¿  mia³y  9 czêœci  tak jak ¡ ¯ycie mistyczne Anny Flak na ciernistej
i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  ¢   i   ¡ Dzie³o  ascezy  mistycznej ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta 
Bermudzkiego ¢,  a  poniewa¿  Wasza  Eminencja  jest  siódmym  Papie¿em za ¿ycia mego, wiêc 
wszystko  wskazuje  na  to,   ¿e   dopiero   d z i e w i ¹ t y   Papie¿   ju¿  po  mojej  œmierci  wyda 
ostateczny  wyrok  w  sprawie  nadprzyrodzonej  misji mej tym bardziej,  ¿e Matka Bo¿a zawarta 
jest  miêdzy  innymi  i  w  cyfrze  9,   o  czym  na  ten  temat  sporo  pisa³am  nie  tylko  w  moich 
duchowych   ksi¹¿kach,   lecz   równie¿  w  listach  skierowanych  nawet  do  Waszej  Eminencji. 
Do   listu   do³¹czam   kopiê   listu   skierowanego  do  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary abp.
Luisa  Francisco  Ladaria  Ferrera  oraz  dwie  takie same p³yty kompaktowe CD - R, na których 
w  programie  PDF  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  naszego. Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela Flak
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