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Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus !
Drogi Ojcze Œwiêty, z ufnoœci¹ i odwag¹ w œwietle prawd Pana naszego kontynuujê
swoje odwieczne powo³anie, dziêki któremu nieustannie jestem zanurzona w Œwiêtym
Misterium Umi³owanego, który zaprosi³ duszê m¹ do g³êbszego zjednoczenia ze Sob¹,
dlatego te¿ w ¿arliwej duchowej modlitwie trwam w mi³oœci Najœwiêtszego, aby mog³y
wype³niæ siê odwieczne wyroki Jego w stosunku do duszy mej, w zwi¹zku z czym piszê
w Bogu po raz czwarty do Ojca w sprawie duchowego Dzie³a Niebios, które odwiecznie
by³o przeznaczone na duszê m¹.
Za ka¿dym razem w liœcie przewodnim przedstawiam coraz jaœniej moje duchowe
¿ycie, które dok³adnie opisane jest w moich 25 - ciu duchowych ksi¹¿kach napisanych
w Chrystusie, ale zanim ksiê¿a kardyna³owie czy te¿ arcybiskupowie zaczn¹ czytaæ je, to
muszê jakoœ prze³amaæ w nich tê niechêæ do nadprzyrodzonoœci, która jest wprost
nieprawdopodobna w moim ¿yciu, tak¿e wiem, ¿e oni tego bardzo boj¹ siê, ale przecie¿
Stolica Piotrowa stoi na stra¿y Koœcio³a, dlatego te¿ piszê do Waszej Eminencji
i Kongregacji Nauki Wiary, aby móg³ rozpocz¹æ siê proces badawczy nadprzyrodzonej misji
mej, która jak najbardziej odpowiada potrzebom czasu i jest przeolbrzymi¹ mistyczn¹
eksplozj¹ dla wszystkich totalitarnych krajów, które za nic maj¹ naukê Pana naszego.
Do mojego odwiecznego powo³ania wezwa³o mnie mi³osierdzie Ojca w Chrystusie,
tak¿e ukazywane s¹ mi nadprzyrodzone rzeczy tak niepojête i wysokie, przede wszystkim
wtedy, kiedy podczas snu prawie non - stop dusza ma opuszcza w Bogu cia³o, ¿e ma³o
jest ludzi na œwiecie, którzy z w³asnego doœwiadczenia znaliby rzeczy tak donios³e. Dzie³o,
które prowadzê z woli Bo¿ej skierowane jest przede wszystkim dla osób œwieckich, chocia¿
duchowni bêdê musieli przebadaæ go i to w najdrobniejszych szczegó³ach, dlatego te¿ dla
œwiata muszê podawaæ czysto naturalne pobudki, dowody, znaki czasu ... , ale nie objawienia,
które mog¹ byæ przekazane dopiero po œmierci mej, o czym pisa³am ju¿ w poprzednich
listach. Nie maj¹c innego wyjœcia ze wzglêdu na niesamowit¹ bezduszn¹ biernoœæ Prefekta
Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerharda Ludwiga Müllera na me duchowe wysy³ki musia³am
odrobinê odst¹piæ od tej Boskiej regu³y, tak¿e po obecnej wysy³ce do Watykanu przeka¿ê
na mej stronie internetowej wczeœniejsze listy skierowane do ówczesnego Prefekta tej
Kongregacji tj. kard. Williama Josepha Levady, w których przekaza³am niewielki r¹bek
tajemnic Stwórcy, które znajduj¹ siê za progiem wiecznej œmiertelnoœci, które widzia³a
i pojmowa³a dusza ma w Bogu, gdy w mistycznych nocach opuszcza³a ona w Ukochanym
czasoprzestrzeñ, a uczyni³am to tylko dlatego, aby nareszcie pobudziæ do dzia³ania
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nadprzyrodzonej misji, która skierowana jest do ca³ej zniewolonej ludzkoœci.
Zbli¿am siê do Najwy¿szego Dobra i ród³a Wszelkiej Doskona³oœci, który wyda³
na duszê moj¹ nieodwo³alny wyrok à propos mojego odwiecznego powo³ania, który czasami
pozwala duszy mej przebywaæ w niebiañskiej œwiat³oœci ju¿ za ¿ycia ziemskiego, tak¿e
poprzez tyle nieskoñczonych ³ask pragnê poprzez swoj¹ misjê, która jest mi odwiecznie
przeznaczona zwiêkszyæ Chwa³ê Bo¿¹ oraz, ¿eby umi³owani Mistyczni Rodzice Niebiescy
byli w ca³ej pe³ni znani i kochani.
Kapitan Niebieski zaszczepi³ córce Swej odwieczn¹ mi³oœæ, która daje mi³oœæ
wieczn¹, tak¿e dusza jej nieustannie b³ogos³awi i wielbi Go, tym bardziej, ¿e On rozkazuje
wiatrom ( Mk 4, 39 - 40 ), aby one bezpiecznie prowadzi³y j¹ na okrêcie Jego do portu
zbawienia, którym jest On Sam. Moja droga krzy¿owa zmierza ku Bogu, który jest celem
ka¿dej duszy, tak¿e z wielk¹ pokor¹, z uni¿eniem pod przewodnictwem Gwiazdy Morza
wesz³am w niezmierzone jasne œwiat³o Bo¿e, które oœlepia mój umys³, i w tej oœlepiaj¹cej
jasnoœci Bo¿ej rozum mój przesta³ funkcjonowaæ w swoim normalnym poznaniu, tak¿e
z woli Bo¿ej rozumem Samego Stwórcy poznawa³am tajemnice Jego odwiecznie przeznaczone
na dusz¹ m¹.
By³ czas, ¿e by³am ciê¿ka sama sobie tak jak Hiob ( Ksiêga Hioba ), i z pomoc¹
jasnego nadprzyrodzonego œwiat³a pozna³am swoj¹ nieczystoœæ i nêdzê, i zrozumia³am,
¿e sama z siebie nic uczyniæ nie mogê, tak¿e jedynie za spraw¹ Trójjedynego Boga jestem
poch³oniêta Jego Bosk¹ kontemplacj¹ prze¿ywaj¹c nieustannie œwiêta liturgiczne, i z woli
Bo¿ej umys³em Samego Boga wznoszê siê ponad wszystkie rzeczy œmiertelne, aby wydaæ
owoc Królestwa Niebieskiego miêdzy innymi odwiecznej tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego,
któr¹ mo¿na rozpatrywaæ jedynie w nadprzyrodzonym wymiarze, to znaczy wznosiæ relacje
i treœæ, które s¹ wewnêtrznym ¿yciem Boga i udostêpnionym przez Boga - Cz³owieka.
Z woli Bo¿ej na mojej mistycznej drodze mam wewnêtrzny impuls Ducha Œwiêtego
i udzia³ w tajemnicy Krzy¿a, aby poprzez Ducha Œwiêtego i Eucharystiê dojœæ do ca³ej
Pe³ni Boga ( Ef 3, 19 ), który wlewa do duszy mej Œwiat³o Swe, abym lepiej pozna³a
i mi³owa³a Go, a w najg³êbszych duchowych ciemnoœciach, w najg³êbszej nocy niewiedzy,
w czystoœci nagiej wiary w mistycznym zjednoczeniu ³¹czy On duszê moj¹ ze Sob¹
( T. Merton ). Odda³am siê tchnieniom Ducha Œwiêtego, który jest Duchem Chrystusa Pana,
dlatego te¿ ¿yjê Chrystusem, aby Duch Œwiêty by³ objawiony we mnie i przeze mnie
przemawia³ do ca³ej ludzkoœci.
Opar³am swe ¿ycie na Bogu, który nigdy nie zmienia siê, i który starannie pracuje
nad dusz¹ moj¹, aby ona by³a wiernym Obrazem Jego, dlatego te¿ w wielkiej samotni
zawsze obcujê z Bogiem i d¹¿ê mistycznymi schodami na umi³owan¹ Górê Karmel, do
nieskoñczonej potêgi Bo¿ej, do Samego Boga. Nie mo¿na tego wys³owiæ, jak wspaniale
pracuje siê dla najukochañszego Zbawiciela, który przynosi nam pokój, i aby ten pokój
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Bez œwiat³a Bo¿ego i ³aski Bo¿ej nie zrobi³abym kroku, tak¿e idê z wielkim
uwielbieniem za najpewniejszym znakiem nadziei i pociechy, za Zbawicielem, który wybawi³
mnie z mêczarni ciemnoœci, i wezwa³ mnie od wewn¹trz, abym z ³ask¹ Jego wraz z Nim
odzwierciedla³a Jego prawdê odwiecznego znikania bytów skoñczonych, tak¿e czyni mnie
Swoim “ S³owem ”, abym w Nim zrozumia³a i doœwiadczy³a najg³êbsze prawdy wiary. Dzie³o
Bo¿e, które wykonujê z woli Bo¿ej ma charakter kontemplacji medytacyjnej i zwi¹zane
jest z najg³êbszymi prawdami chrzeœcijañstwa, tak¿e dusza moja jako dusza wybrana
do ods³oniêcia nie tylko tak wielkiej tajemnicy Bo¿ej Trójk¹ta Bermudzkiego, ale równie¿
innych tajemnic Bo¿ych, które g³ównie mieszcz¹ siê za zas³on¹ progu œmiertelnego, nie
ma prawa roœciæ sobie do tego prawa, bo wszystko to odbywa siê z woli Bo¿ej i prowadzi
do Boga.
D r o g i O j c z e we wczeœniejszych listach, nie mówi¹c ju¿ o moich duchowych
ksi¹¿kach, wy³o¿y³am sedno sprawy na temat wielowiekowej tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego,
któr¹ mo¿na poj¹æ jedynie w wierze katolickiej, w jedynej prawdziwej rzeczywistoœci
œwiata przyrodzonego i nadprzyrodzonego w Duchu Œwiêtym przez Jezusa Chrystusa, gdzie
mamy przystêp do Ojca ( Ef 2, 18 ), którego jarzmo mi³oœci jest s³odkie, a brzemiê Krzy¿a
lekkie ( Mt 11, 30 ), bo przecie¿ tylko w wierze katolickiej mo¿na przejœæ przez Œwiêt¹
Noc, noc ciemn¹ wiary, która symbolizowana jest przez 3 elementy: liturgiê œwiat³a, liturgi¹
wody i liturgiê chleba ( ks. Wac³aw Œwierzawski ). W zwi¹zku z czym nie zapominam
o wszystkich dobrodziejstwach Bo¿ych i b³ogos³awiê Pana swego (Ps 103, 1 - 3), dziêkuj¹c
Mu za wszystkie ³aski, a najbardziej za to, ¿e urodzi³am siê w prawdziwej wierze
katolickiej, a ponadto dziêkujê Mu za dary Odkupienia, za cierpliwoœæ jak¹ mi okazywa³
i okazuje, i mimo nêdzy mej wzywa mnie On do Siebie i wyzwala od wszystkich wra¿eñ
cielesnych, wyobra¿eniowych, aby dusza moja w duchowej nocy wiary substancjalnie
zjednoczy³a siê z Nim.
Je¿eli chodzi o tajemnicê Bo¿¹ Trójk¹ta Bermudzkiego, to nie mo¿na zrozumieæ jej
bez Chrystusa, tak jak ¡ cz³owiek nie mo¿e siebie zrozumieæ bez Chrystusa ¢ ( B³. a ju¿
wkrótce Œwiêty Jan Pawe³ II - gi ), a mo¿na j¹ posi¹œæ jedynie, gdy zachowa siê równowagê
miêdzy prac¹ a cich¹ kontemplacyjn¹ modlitw¹ czyli wszystko musi byæ podparte
doœwiadczeniem wewnêtrznym - ³¹cznoœci z Bogiem, tak¿e tutaj nie mo¿na byæ cz³owiekiem
cielesnym, lecz z woli Bo¿ej nale¿y przeistoczyæ siê w cz³owieka duchowego, aby móc
dostrzegaæ rzeczy pochodz¹ce od Ducha Œwiêtego. Do tej pory wszystkie rozwi¹zania tej
omawianej tajemnicy by³y zabarwione odcieniem fa³szerstwa, a przecie¿ tego w ca³ej pe³ni
nie potrafi¹ uchwyciæ nasze pojêcia ziemskie, które przecie¿ w ogóle nie dochodz¹ do
Królestwa Niebieskiego ( T. Merton ). Tajemnica ta przewy¿sza nasze zrozumienie ( Œwiêty
Tomasz z Akwinu ) i nie mo¿na tego udowodniæ, bo to wszystko jest objawione przez Boga
dla duszy wybranej czyli duszy mej, tak¿e Koœció³, który jest stra¿nikiem prawdy po d³ugim
badawczym przewodzie dopiero mo¿e ostatecznie uznaæ wywód tej przedziwnej tajemnicy,
je¿eli teoria jest prawdziwa i oparta na fundamentach mêki i œmierci Jezusa Chrystusa.

-4Byæ godnym wch³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, to ¿yæ m¹droœci¹
i ¿yciem Chrystusa, który jest G³ow¹ Koœcio³a i otwieraæ tê tajemnicê Bo¿¹ kluczem,
który jest wewn¹trz duszy, bo klucz otwiera wnêtrze misterium Boga tylko w S³owie
Bo¿ym tj. w Jezusie Chrystusie, tak¿e trzeba wejœæ do wnêtrza swego, aby otworzyæ drzwi
i potem wyjœæ na zewn¹trz (Mt 25, 10 - 12) i przekazaæ tê tajemnicê œwiatu (W. Œwierzawski),
jak obecnie to robiê w Imiê Bo¿e. Dzie³o Bo¿e ods³oniêcia tej Boskiej tajemnicy, to pos³anie
cierpi¹cej duszy na wzór Jezusa Chrystusa oraz przejœcie z Krzy¿a przez zmartwychwstanie
do domu Ojca.
Tajemnicze wch³anianie bytów zmiennych przez inny œwiat jest niezmiernie trudno
przekazaæ jêzykiem ziemskim, który jest tak bardzo ograniczony, bo wszystko to jest wy¿sze
ode mnie ponad wszystko, i dusza moja nie jest zdolna do niczego, i ³atwo tutaj mo¿na
pob³¹dziæ, i w tak wielkiej sprawie Bo¿ej trzeba kierowaæ siê roztropnoœci¹ w sprawach
wewnêtrznych, aby wszystko by³o zgodne z nauk¹ Koœcio³a, dlatego te¿ zawsze prosi³am
i proszê Ducha Œwiêtego, aby nigdy nie opuszcza³ mnie. Poprzez objawienia udzielane s¹
mi pewne prawdy Bo¿e, a poprzez wiarê ca³a M¹droœæ Bo¿a, do której zmierzam w Duchu
Prawdy poprzez mroki nocy ciemnej.
K W Dziele Bo¿ym ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego nale¿y przekroczyæ
sw¹ w³asn¹ wiedzê, która jest tak bardzo ograniczona, aby za spraw¹ Ducha Œwiêtego
zostaæ wprowadzonym w region œwiat³a Bo¿ego, gdzie le¿y rozwi¹zanie tej tajemnicy Bo¿ej,
która dzieje siê za poœrednictwem praw dogmatycznych poprzez wiarê zaczerpniêt¹
w rozumie, o czym bardzo dok³adnie piszê w Chrystusie w “ Dziele ascezy mistycznej
ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ”, które jest moim odwiecznym powo³aniem,
i co na mej stronie internetowej zaczê³am powoli ods³aniaæ œwiatu g³ównie za pomoc¹
znaków czasu.
A¿ do czasów wspó³czesnych wszyscy rozwi¹zuj¹cy tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego
rozpatrywali j¹ wy³¹cznie z ziemskiej perspektywy, i zabrak³o im spojrzenia uniwersalnego
obawiaj¹c siê kompromitacji, a przecie¿ nauka jest tylko drog¹ w poszukiwaniu prawdy
i nie mo¿na jej uto¿samiaæ z prawd¹, dlatego te¿ praca naukowa musi byæ zwi¹zana
z pos³ug¹ przekazywania w bezpoœrednim apostolstwie osi¹gniêtego œwiat³a ( Walter Nigg,
Wac³aw Œwierzawski ). Z punktu widzenia uczonych, to co niemo¿liwe jest granic¹ ku
której zd¹¿a to, co nieprawdopodobne, to co niemo¿liwe jest przy obecnym stanie nauki
tym, co jest absolutnie nieprawdopodobne, nieprawdopodobnoœci¹ ca³kowit¹, tak jak
ods³oniêcie tej omawianej tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ( Jean Guitton ).
Pierwsz¹ osob¹, której ukaza³ siê Zbawiciel by³a M a r i a M a g d a l e n a i ona
zosta³a zwiastunem zmartwychwstania Pañskiego, i kobieta te¿ bêdzie zwiastunem ods³oniêcia
tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego czyli Anna Aniela Flak, któr¹ ona pojmowa³a poprzez
Boskie milczenie, prze¿ywaj¹c wszystko wewn¹trz w sposób czysty i wy¿szy, Bo¿y, aby
móc prze¿ywaæ czas nie w jego historycznym toku, lecz w jego miejscu na ³onie wiecznoœci
( Marta Robin ).
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podporz¹dkowaniu siê woli Bo¿ej, któr¹ nale¿y dostrzec tak¿e w najwiêkszych klêskach
i upokorzeniach, jakie nie szczêdzi nam ¿ycie, tak¿e trzeba byæ niezachwianym w swym
pokoju wewnêtrznym jak Niepokalana, której nawet najwiêksze trudnoœci nie wytr¹ci³y
z równowagi, nie zw¹tpi³a lecz ufa³a, ¿e Jej Syn zmartwychwstanie i ostatecznie poci¹gnie
wszystkich do Siebie. W tej tak wielkiej sprawie trzeba byæ cz³owiekiem o niezwyk³ej
g³êbi i kryszta³owej czystoœci, i wytrwa³oœci Bo¿ej, tak¿e ¿ycie tej wybranej duszy czyli
duszy mej musia³o byæ heroiczne na wzór Boga, czyli trzeba byæ cz³owiekiem ubóstwa,
pokory i cierpliwej wytrwa³oœci, aby móc byæ z a p a l o n ¹ p o c h o d n i ¹ w Bogu
dla ca³ej ludzkoœci i wszystkich nastêpnych pokoleñ.
W ogo³oceniu wszelkich po¿¹dañ przyrodzonych i nadprzyrodzonych najpierw
zdobywa³am wiedzê w sposób naturalny, póŸniej Ojciec Niebieski zacz¹³ córkê Swoj¹
oœwiecaæ i uduchawiaæ przez nadprzyrodzone wyobra¿enia i widzenia. Na mojej drodze
krzy¿owej nie mogê postêpowaæ naprzód tak, jakbym pragnê³a ja, lecz jak pragnie Mistyczny
Ojciec Niebieski, i nie mogê te¿ pragn¹æ niczego drog¹ nadprzyrodzon¹, bo wtedy zarzuca³abym
Ojcu Przedwiecznemu, ¿e nie da³ nam w Synu Swoim wszystkiego, co potrzeba, dlatego
te¿ ¡ niepotrzebnie trudzi siê dzisiaj ten, kto chce przestawaæ z Bogiem na sposób Starego
Testamentu ¢ ( Œwiêty Jan od Krzy¿a ).
Nie mogê Ojcu Przedwiecznemu wprost nadziêkowaæ siê, ¿e zes³a³ na ziemiê tak
wysokiej klasy Mistyka, Œwiêtego Jana od Krzy¿a, który przemawia³ poprzez Niego do
wszystkich dusz, które powinny iœæ drog¹ ciemnej nocy ducha do zjednoczenia z Chrystusem,
bo przecie¿ dziêki niemu mam bardzo u³atwione zadanie Bo¿e, i tak szczerze mówi¹c,
jakby nie by³o jego, to b³¹dzi³abym bardzo w swoim odwiecznym powo³aniu. To moje
odwieczne powo³anie, które zmierza³o do poznania i ods³oniêcia œwiatu tajemnicy Trójk¹ta
Bermudzkiego by³o realizowane przy wspó³pracy Œwiêtego Jana od Krzy¿a, który z woli
Bo¿ej postawiony jest mi na tak trudnej drodze krzy¿owej.
D r o g a E m i n e n c j o, poprzez moje mistyczne ksi¹¿ki, a nawet i duchowe listy
ods³aniam wnêtrze duszy swej, co mo¿e odbyæ siê jedynie po œmierci prowadz¹cych Dzie³a
Bo¿e, ale jak widaæ Boski Odkupiciel, który Sam steruje Dzie³em Swym zaplanowa³
zupe³nie inaczej w stosunku do córki Swej Anny Anieli Flak, a wszystko to sta³o siê
przez tê bezduszn¹ ciszê od duchowieñstwa na duchowe przesy³ki me, a poniewa¿ ratujê
obecn¹ sodomiê, to ju¿ wkrótce, tylko jeszcze tak za bardzo nie wiem kiedy ?, na mej stronie
internetowej w prezencie przeka¿ê œwiatu ¡ Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy
Trójk¹ta Bermudzkiego ¢, oczywiœcie jak wczeœnie zapowiada³am 3 pierwsze ksiêgi z 9 - ciu
ksi¹g, tylko z tym, ¿e podam ca³oœæ wraz z rozdzia³em rzeczy z nie z tego œwiata, bo
poprzez ten rozdzia³ najbardziej trafiê do ateistów, ludzi ró¿nych religii i sekt.
Ojciec Niebieski stopniowo objawia³ mi zamiary Swe i przygotowywa³ do przysz³ych
zadañ, a wszystkie cierpienia, choroby zsy³a mi po to, abym sobie uœwiadomi³a, ¿e jestem
tylko dla Niego, dlatego te¿ mam byæ ¿yw¹ ofiar¹ ku Chwale Bo¿ej, i mam mówiæ
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jedno z Jezusem - przyjmuj¹c owoc Jego œmierci, Jego odejœcie wraz z przyjêciem Ducha
Œwiêtego, aby w Chrystusie, z Chrystusem i dla Chrystusa przekazaæ obecnie œwiatu
odwieczn¹ tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego, która zosta³a ju¿ w Bogu objawiona duszy mej.
Wiem, ¿e nie tylko ¡ Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta
Bermudzkiego ¢, ale ca³a moja duchowa misja pomo¿e wznieœæ siê owcom Bo¿ym ponad
wyrz¹dzone krzywdy, dlatego te¿ z polecenia Bo¿ego staram siê jak najwierniej przekazaæ
tak trudne sprawy z nadprzyrodzonego ¿ycia, i skoro Pan Jezus uchyli³ duszy mej tylko
niewielki r¹bek tajemnic Swych, i ten niewielki r¹bek w sposób zrozumia³y staram siê
przekazaæ dla ca³ej zniewolonej ludzkoœci.
Za spraw¹ mi³osiernego Boskiego Odkupiciela moje mistyczne ksi¹¿ki uderz¹
w zdegeneralizowane umys³y, w ca³y laicki œwiat, który jest œwiatem dyktatury zafa³szowanej
prawdy, w której wykreowane zerowe autorytety walcz¹ z Koœcio³em. Koœció³ jest znakiem
sprzeciwu przez wszystkie epoki, i obecnie na ten znak sprzeciwu Oblubieniec Niebieski
zaplanowa³ ods³oniêcie misji mej, któr¹ œwiat nie bêdzie w stanie zdyskredytowaæ, bo
za wszystkim stoi Trójca Œwiêta wraz z Gwiazd¹ Morza, Maryj¹. Na mojej drodze œwiêtoœci
jestem wierna Chrystusowi i nieprzerwanie jednoczê siê z Nim, i trwam na wewnêtrznej
modlitwie, aby uprosiæ mi³osierdzie dla grzesznej ludzkoœci, i aby œwiat nawróci³ siê.
Z Jestem pewna, ¿e grzesznicy bêd¹ bali siê moich mistycznych ksi¹¿ek, które
za spraw¹ Boga nieuniknienie wyjd¹ na œwiat³o dzienne, bo bêd¹ widzieli oni w nich wielkie
niebezpieczeñstwo dla spaczonego ateistycznego kierunku czy te¿ innych wywrotowych
religii i sekt, i najprawdopodobniej w sytuacji beznadziejnej Boski Odkupiciel zabierze mnie
do Siebie, aby uchroniæ mnie od faryzeuszy, którzy chcieliby mnie zabiæ jak Jego, abym
nie œwiadczy³a prawdy Jego.
Dziêki dotkniêciom Bo¿ym, które udzielane s¹ duszy mej pozbawiam siê wszelkich
niedoskona³oœci, i dusza moja nape³nia siê cnotami Bo¿ymi, tak¿e ka¿de niebiañskie
dotkniêcie pe³ne s³odyczy i rozkoszy wynagradza mi wszelkie krzy¿e i trudy pielgrzymki
ziemskiej. W dotkniêciach Bo¿ych, które s¹ czêœci¹ zjednoczenia poznajê prawdy Bo¿e
i odwa¿nie, z wielk¹ pokor¹ wspó³cierpiê z Chrystusem i konam razem z Nim na Krzy¿u.
Im bli¿ej Góry Karmel, tym dusza moja otrzymuje obfitsze ³aski i nadprzyrodzone dary,
i to w takich chwilach, kiedy najmniej spodziewa siê, ale wszystko otrzymuje ona w sposób
nadprzyrodzony.
Z woli Bo¿ej nabywam owoc teologiczny, cnotê mi³oœci, która jest wzmocniona
i udoskonalona przez dary Ducha Œwiêtego, tak¿e Bóg w g³êbi duszy mej zaczyna dzia³aæ
w sposób, który przezwyciê¿a zwyczajne dzia³anie duszy, i pod wp³ywem specjalnej ³aski
dokonuje siê tutaj zjednoczenie duszy z Bogiem ( Jan od Anio³ów ). Ka¿de doœwiadczenie
duchowe nauczy³o duszê m¹ chêtnie przyjmowaæ to, co zsy³a S³owo Wcielone, bo przez
cierpienie Zbawiciel rzuci³ nowe œwiat³o przez Eucharystiê, tak¿e dusza moja otworzy³a
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drogê doskona³oœci i dojœæ do jednoœci w Chrystusie ( J 17, 21 ), aby wszyscy chodzili
w nowoœci ¿ycia ( J 17, 1 - 3 ).
W mojej pielgrzymce wspomaga mnie mowa Bo¿a, która jest Pismem Œwiêtym,
utrwalona pod natchnieniem Ducha Œwiêtego, i za przyczyn¹ tego Ducha dosiêgam
b³yskawiczn¹ myœl¹ wiecznej M¹droœci Bo¿ej, tak¿e za spraw¹ Ducha Œwiêtego coraz
bardziej wg³êbiam siê w misterium Chrystusa, i poprzez przyjmowanie Eucharystii nabywam
w³aœciwoœci Cia³a Chrystusa, i dziêki mocy Jego jestem zdolna do kontynuacji odwiecznego
celu i do ofiarowania siebie z Chrystusem - Ojcu Przedwiecznemu ( W. Œwierzawski ).
Nadprzyrodzone œwiat³o rozœwieca mi mroki nocy ciemnej, w której otrzymujê
natchnienia do swej odwiecznej misji, dlatego te¿ wi¹¿ê pracê z Eucharysti¹ i z Chrystusem,
i w Chrystusie jednoczê siê z Ojcem, który nieustannie dzia³a przez Chrystusa ( J 5, 17 ).
Zasilana jestem mi³oœci¹ Bo¿¹, która p³ynie z Krzy¿a Chrystusowego i poprzez moc mi³oœci,
która zwyciê¿a œwiat przekazujê Orêdzie Bo¿e, aby uchroniæ œwiat przed kar¹ Bo¿¹
za tyle grzechów pope³nianych w ka¿dej sekundzie. Czujê, ¿e Boski Oblubieniec jest we mnie,
tak¿e wyrzekam siê wszystkiego ze wzglêdu na Pana mego i pragnê, abym by³a ca³y dzieñ
w obecnoœci Jego, tym bardziej, ¿e patrz¹c na Niego obejmujê ca³y œwiat i wszystkie
tajemnice Jego w Nim, dlatego te¿ proszê Umi³owanego, abym mia³a ³askê Jego i by³a
w³asnoœci¹ Jego oraz, aby On wiecznie ¿y³ we mnie, a ja w Nim.
W moim mistycznym ¿yciu, które nie jest na³o¿one na ¿ycie zmys³owe lecz jest
ono sublimacj¹, pe³ni¹ tego ¿ycia ( Görres ) liczy siê tylko w o l a, natomiast p a m i ê æ
i w y o b r a Ÿ n i a s¹ wy³¹czone, a je¿eli dzia³aj¹, to dzia³aj¹ niezauwa¿alnie. Dobrze
sobie zdajê sprawê z tego, ¿e moje wewnêtrzne ¿ycie nie mo¿e rozwijaæ siê doskonale bez
ca³kowitego oczyszczenia i przywi¹zania do stworzeñ, bo przecie¿ stworzone rzeczy s¹ jedynie
œrodkiem wiod¹cym do Boga, i one nigdy nie zaspokoj¹ nas, tylko Bóg mo¿e to uczyniæ
jako Dobro Najwy¿sze ( Jan od Anio³ów ). Przewodnicy Niebiescy poprzez wizje, znaki
czasu, sny mistyczne i przeró¿ne ³aski pomna¿aj¹ moj¹ pobo¿noœæ, i udzielaj¹ duszy mej
pomocy w chwilach s³aboœci i roztargnienia, dlatego te¿ w moim odwiecznym powo³aniu
biorê udzia³ w wielkiej ciemnoœci i ³¹czê siê ze Œwiêtymi, i oddajê swoj¹ duszê i cia³o
w nieustannej ofierze za grzechy œwiata.
Najukochañszy Mistrz Niebieski ¿yje w duszy mej i poprzez ni¹ objawia œwiatu
Siebie, i dlatego te¿ mam byæ œwiat³em œwiata ( Mt 5, 14 ), i jako córka Œwiat³oœci (1 Tes
5, 5 ) oczyszczana jestem z grzechów i przez œmieræ w Chrystusie pod¹¿am do œwiêtoœci.
Dusza moja w jednoœci z Jezusem Chrystusem ma byæ godna G³owy Koœcio³a, aby móc
zmartwychwstaæ w Chrystusie, dlatego te¿ Pasterz Niebieski doprowadza mnie do Pe³ni
Swej i poprzez tchnienie Ducha Œwiêtego przemienia mnie w Siebie, abym dzia³a³a dla
Koœcio³a, Oblubienicy Koœcio³a, dla Boga. Wiem, ¿e Oblubieniec Niebieski przyjdzie ju¿
niebawem ( Ap 22, 17 - 20 ), ale przedtem muszê byæ obmyta we Krwi Baranka (Ap 7, 14)
i piæ ze ród³a Wody ¯ywej ( J 4, 14 ) oraz po¿ywaæ chleb z Nieba ( J 6, 32 ).
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tak jak On zaœlubi³ Koœció³, i wraz ze Swoim Boskim Oblubieñcem mam przejœæ przez
œmieræ i zmartwychwstanie, aby dusza ma mog³a zamieszkaæ w Nim na ca³¹ wiecznoœæ,
dlatego te¿ mam byæ œwiat³em dla cywilizacji ob³udy, k³amstwa i œmierci. Ca³a moja
duchowa misja jest przeœwietlona œwiat³em Bo¿ym i odbywa siê ona wy³¹cznie poprzez
misterium Chrystusa w jednocz¹cym spotkaniu ze Zbawicielem, który zawsze ¿yje i wstawia
siê za córk¹ Sw¹ ( Hbr 7, 25 ), i nawet rozkaza³ ciemnoœciom, aby jaœnia³y Œwiat³em
Jego, i zab³ysn¹³ w sercu moim, by olœniæ mnie jasnoœci¹ poznania Chwa³y Swej na
obliczu Swym ( 2 Kor 4, 6 ).
D r o g i O j c z e, z woli Nieœmiertelnego poznajê wielmo¿noœci i tajemnice
nadprzyrodzonego œwiata, które nie da poznaæ siê na p³aszczyŸnie wy³¹cznie ludzkiej, dlatego
te¿ Zbawiciel pozbawia mnie przyrodzonych zaspokojeñ, i poprzez ukryte krzy¿e
i przeciwnoœci nape³nia duszê moj¹ wy¿szym i czystszym œwiat³em, aby ona przekszta³ci³a
siê w Niego, i abym œwiadczy³a o Jego nieskoñczonym mi³osierdziu, dlatego te¿ nie
spocznê w Ukochanym, dopóki nie wype³niê testamentu Jego wzglêdem duszy mej.
Dziêki bojaŸni Bo¿ej jestem cz³owiekiem wolnym, dlatego te¿ wyzwolona jestem
z jakiejkolwiek obawy przed ludŸmi, i wiem, ¿e w Oblubieñcu Niebieskim w odwadze
i prawdzie Jego wytrwam bêd¹c nawet jako jedyna owca miêdzy wilkami ( £k 10, 1 - 9 ),
tym bardziej, ¿e Umi³owany wci¹gn¹³ duszê moj¹ w Swój w³asny kr¹g, w nieskoñczon¹
Prawdê i w wieczyst¹ kontemplacjê Swoj¹, abym ju¿ za ¿ycia odda³a siê Jemu, tak jak
Stwórca odda³ siê mi, i abym w jednoœci doskona³ej mog³a dzia³aæ razem z Nim (T. Merton).
Mi³osny duch Bo¿y rozpali³ we mnie ogieñ przeogromnej têsknoty za Rodzicami
Niebieskimi, i ogieñ ten nieprzerwanie p³onie i zwiêksza siê z ka¿dym dniem wch³aniaj¹c
tajemnice Bo¿e odwiecznie mi przeznaczone, tak¿e dusza moja przebóstwia siê w Pana
swego i umys³em Jego pojmuje tajemnice Jego. Wewnêtrzna asceza prowadzi rozum mój
na coraz wy¿szy stopieñ, abym w absolutnej pokorze, pos³uszeñstwie i wewnêtrznym
samowyrzeczeniu siê kontynuowa³a swoje odwieczne powo³anie ( T. Merton ).
W moim odwiecznym powo³aniu, to w³aœciwie to ja nic nie robiê, jedynie tylko
wype³niam wszelkie natchnienia Bo¿e, które musz¹ byæ zgodne z Duchem Bo¿ym, z Duchem
Ewangelii i z Duchem Koœcio³a Katolickiego, a poniewa¿ drog¹ modlitwy, kontemplacji
i samotnoœci prowadzona jestem przez Boskiego Oblubieñca do upodobnienia siê do Niego
i zjednoczenia w Nim, to przecie¿ mam w sobie œwiat³o Jego i moc Jego, bo tylko
w œwietle Jego mo¿na widzieæ g³êbiej i przenikaæ g³êbokoœci Samego Jego ( 1 Kor 2, 10 ).
Moja droga doskona³oœci jest owocem mego biednego i pokornego pos³uszeñstwa
ku wiêkszej Chwale Bo¿ej ( siostra £ucja, œwiadek objawieñ w Fatimie ), dlatego te¿
zanurzam siê w S³owie Bo¿ym, nauczanym przez Koœció³ i naœladujê Jezusa Chrystusa,
aby we mnie powtórzone by³o paschalne misterium Chrystusa. Ca³a moja misja jest dla
potrzeb czasu w intencji nawrócenia grzeszników, i odbywa siê ona w œwietle mi³osnego
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Mistyków zbli¿am siê do kresu swojej ziemskiej pielgrzymki ( T. Merton ).
Poprzez swoje odwieczne powo³anie ods³aniam niewielki r¹bek tajemnic Bo¿ych
oraz ostatecznie obna¿am z³o wrogów na ca³ym œwiecie, i tak szczerze mówi¹c ta moja
duchowa misja we wspó³czesnym œwiecie, w obecnej cywilizacji k³amstwa i œmierci jest
jedynym z a p a l n y m œ w i a t ³ e m w œwietle ziemskiego œwiat³a, które przesi¹kniête
jest brudem, krwi¹ i niesprawiedliwoœci¹. Na tej zdemoralizowanej planecie jest wiele
spaczonych ideologii, i st¹d to Dzie³o Bo¿e, które prowadzê w Imiê Jezusa Chrystusa,
bo ono jest ratunkiem dla upadaj¹cego œwiata oraz wielkim znakiem dla Koœcio³a. Z woli
Bo¿ej poprzez tajemne wcielenie i odkupienie dusza moja bardzo czêsto przebywa
w najtajniejszych Ÿród³ach M¹droœci Bo¿ej, tak¿e ona du¿o wie i widzi w Bogu to, co
my przyjmujemy wiar¹, dlatego te¿ nie mogê zmarnowaæ ³ask Bo¿ych ani daru pisania,
bo to wszystko jest jakby wpl¹tane na sta³e w moje mistyczne ¿ycie.
Niebywa³a moc Bo¿a pozwala duszy mej byæ spokojnym nawet wœród najwiêkszych
boleœci, tak¿e ona nie rozpacza i nie traci ufnoœci w dobroæ i opiekê Bo¿¹, bo i tak wszystko
wype³ni siê zgodnie z wol¹ Bo¿¹. Moje ¿ycie i moja nadprzyrodzona misja maj¹ byæ
w³¹czone w ¿ycie Boga, tak¿e mam adorowaæ to Samo mi³osierdzie Bo¿e objawiaj¹ce siê
w wyborze œrodków u¿ytych do Wcielenia ( Marta Robin ).
Ojciec Niebieski podczas Komunii Œwiêtej nape³nia mnie obfitoœci¹ ³ask i darów,
abym mog³a z si³¹ Bo¿¹ d¹¿yæ do tego, co nieprawdopodobne, do tego co niemo¿liwe na
rozum ludzki, ale nie na rozum Bo¿y. Ca³a moja duchowa misja dokonuje siê w intymnoœci
eucharystycznego misterium, aby móc wejœæ do Królestwa Niebieskiego i przekroczyæ
granicê wiecznoœci i widzieæ wszystko w pe³ni Bo¿ej.
Ten Sam Duch, który mówi³ przez Proroków dzia³a w duszy mej i prowadzi j¹ do
nieœmiertelnego Chrystusa, który nie podlega prawom przestrzeni i czasu, tak¿e w mojej
duchowej misji w ca³ej pe³ni podda³am siê S³owu Bo¿emu, i wszystko co dzieje siê wokó³
mnie sprawia moc Najwy¿szego, który jest ¿yciem i zmartwychwstaniem dla wszystkich
dusz ( J 11, 25 ). Z pragnieniem Boskim zbli¿am siê do koñca pielgrzymki ziemskiej
i nieprzerwanie stojê u stóp Krzy¿a Bo¿ego, i w wielkiej pokorze przyjmujê mi³oœæ i moc
Bo¿¹, która wraz z Mam¹ Boleœciw¹ daje mi si³ê do wytrwania pod tym Krzy¿em.
Z woli Bo¿ej przechodzê przez b³ogos³awion¹ charyzmatyczn¹ wiarê p³odnoœci, bo
przecie¿ wszystkie ³aski jakie otrzymujê od Kap³ana Niebieskiego maj¹ charyzmatyczny
charakter, tak¿e w tym niepojêtym charyzmacie przedziwnej s³odyczy i rozkoszy wszystko
czyniê na Chwa³ê Bo¿¹. Wszystko mogê zdzia³aæ w Chrystusie, bo On bardzo dobrze
wyæwiczy³ mnie wewnêtrznie, abym mog³a wyjœæ na zewnêtrzny zdemoralizowany œwiat,
dlatego te¿ wszystko nazywam w Nim po imieniu i nie pozwolê, aby zwyciê¿y³o k³amstwo
i pogardzanie ludŸmi, którzy chroni¹ ¿ycie. Jako przybrana córka w Jezusie Chrystusie chroniona
jestem przez tarczê wiary, za pomoc¹ której dusza ma przesz³a do najtajniejszych g³êbin

- 10 Bo¿ych, i obecnie dosyæ czêsto znajduje siê ona w Bogu w duchowym œwiecie, który jest
niewidzialny dla naszych zmys³ów. Dusza ma niezmiernie têskni za Boskim Oblubieñcem,
który ju¿ wielokrotnie wprowadzi³ j¹ w niepojête g³êbiny Swe, które rozprzestrzenione s¹
w wieczystej ciszy, która przenikniêta jest na wskroœ niebiañsk¹ œwiat³oœci¹.
Z mojej drogi duchowej wynika jasno, ¿e ja nie potrzebujê nikogo tylko Boga,
i On wystarcza mi we wszystkim, bo tylko dziêki Niemu wchodzê w niepojêtoœci Jego,
których natura ludzka obj¹æ nie mo¿e, bo one mieszcz¹ siê w ciemnej mi³osnej nocy
za nadprzyrodzon¹ zas³on¹, w ponadczasowym œwiecie, w niedostêpnej jasnoœci wiecznego
œwiat³a. Moja nadprzyrodzona misja dotyka czasu i wiecznoœci, tak¿e we œnie, kiedy dusza
ma opuszcza w Bogu cia³o, to ona traci œwiadomoœæ, ¿e by³a kiedykolwiek w ciele, bo
ona czuje siê tak jakby wiecznie by³a wolna w Bogu, i kiedy faktycznie wraca ona do
cielesnego wiêzienia, to nie sposób opisaæ jej cierpieñ. Czasami bywa i tak, ¿e dusza ma
ma tê œwiadomoœæ, ¿e opuœci³a cia³o, ale przewa¿nie tak jest, ¿e ona myœli, ¿e ju¿ nigdy
nie wróci do cielesnych krat.
Z Pod wp³ywem Ducha Œwiêtego poni¿ej przeka¿ê mistyczny sen, który dotyczy³
Waszej Eminencji, a umiejscowiony jest on w mojej obecnej, jeszcze niezakoñczonej
duchowej ksi¹¿ce pt.: ¡ Zdobywanie mistycznego szczytu Góry Karmel ¢, czêœæ 3 - cia,
a któr¹ wyœlê wówczas jak ona bêdzie mia³a minimum 60 stron.
 29 stycznia br. po pó³nocy we œnie, który odbiera³am jako realn¹ rzeczywistoœæ
obecnej doczesnoœci w której przysz³o mi ¿yæ, spotka³am siê w Watykanie z obecnym Ojcem
Œwiêtym Franciszkiem, do którego nareszcie dosz³a moja korespondencja, i który po
przet³umaczeniu mojego listu przez kompetentn¹ osobê by³ niezwykle zaskoczony i os³abiony
tak¹ nieludzk¹, niekatolick¹ postaw¹ hierarchów Koœcio³a katolickiego do których trafia³y
moje duchowe przesy³ki. Ta jego boleœæ by³a widoczna na twarzy jego, ¿e nawet nie móg³
uœmiechn¹æ siê do mnie, a poniewa¿ wyczuwa³am ducha jego, który prze¿ywa³ chwilowe,
niewypowiedziane mêki, w zwi¹zku z czym duch mój razem z duchem jego znalaz³ siê
w agonalnych cierpieniach Koœcio³a Pana naszego. Ojciec Œ w i ê t y F r a n c i s z e k od
razu poj¹³ w Chrystusie, ¿e z woli Pasterza Niebieskiego jestem bez granic zaanga¿owana
w wype³nianiu testamentu Jego wzglêdem duszy swej, tak¿e moc¹ Ducha Œwiêtego w pe³ni
zrozumia³, jak faktycznie hierarchowie ignorowali Dzie³o Umi³owanego, które latami
prowadzi³am w g³êbokiej kontemplacji, która by³a przepojona œwiat³em i mi³oœci¹
Wszechmocnego.
Prawie przez 9 lat pisa³am do duchowieñstwa, którzy pogwa³cili podstawowe zasady
demokracji, bo przecie¿ nie odpisywali mi, traktuj¹c mnie bezdusznie i nie po katolicku
czyli zachowali siê jak wspó³czeœni poganie, myœl¹c w swym zmys³owym rozumowaniu,
¿e poprzez ciszê zatrzymaj¹ moje poczynania, które dokonujê w Nieœmiertelnym, dziêki
któremu przecie¿ sta³am siê ju¿ niewielkim p³omieniem ¿ywej mi³oœci Jego, o czym oni
nie wiedzieli, bo przecie¿ nie wczytywali siê w duchowe wypiski me. Duchowni na czele
z ks. abp. Stanis³awem Budzikiem, któremu bezpoœrednio podlegam, przez takie bezduszne
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i wieczne tajemnice Wszechmocnego, które nape³niaj¹ j¹ radoœci¹ i m¹droœci¹ Jego,
w zwi¹zku z czym poprzez swoj¹ niewiedzê nie byli zdolni poj¹æ nadprzyrodzonej misji mej.
Dusza ma nie mo¿e doczekaæ siê ¿ycia w wiecznej szczêœliwoœci, dlatego te¿
zjednoczona z Umi³owanym w tajemnicy zbawienia Jego zd¹¿y³am ju¿ prawie spakowaæ swój
duchowy baga¿, aby na drodze mi³oœci, prawdy i ¿ycia móc zakoñczyæ sw¹ przemijaln¹
doczesnoœæ. Tak na moje rozeznanie do koñca tego roku, a najpóŸniej do marca przysz³ego
roku powinnam skoñczyæ definitywn¹ korektê Dzie³a Niebios, czyli dopiero wówczas bêdê
mog³a w ca³ej pe³ni wypowiedzieæ: “ wykona³o siê ” co do ka¿dej litery s³owa Pana
naszego, i byæ mo¿e Król Wszechœwiata nareszcie zabierze duszê m¹ do Siebie. To
Bogobojne s³owo “ wykona³o siê ” przed³u¿a siê u mnie w zmiennym czasie dla dobra
Dzie³a Nieœmiertelnego, które ma przetrwaæ na wszystkie pokolenia.
K Na zakoñczenie pragnê dodaæ, ¿e to jest wprost niepojête, jak czasami w internecie
ludzie podaj¹ siê za wielkich znawców tajemnic w niepojêtych sferach naszego Wszechœwiata
i podaj¹ takie brednie, ¿e a¿ w g³owie siê nie mieœci, jak to popularnie mówi siê, bo
przecie¿ dusza moja ma tak wiele ³ask Bo¿ych, dziêki którym pozna³a ona tak niewielki
r¹bek tajemnic ze sfer doczesnego i nieskoñczonego œwiata, ale ja wcale nie podajê siê
za ¿adnego znawcê, bo przecie¿ to, ¿e we œnie dusza moja tak czêsto opuszcza w Bogu
czasoprzestrzeñ, to jest tylko uzale¿nione od nieskoñczenie mi³osiernego Kap³ana Niebieskiego,
i dusza ma w ka¿dej chwili mo¿e straciæ tê upojn¹ ³askê, dlatego te¿ w pokorze, bez
¿adnego rozg³osu kontemplujê te niepojêtoœci Bo¿e, które przekraczaj¹ nasze zmys³y, nasz
rozum, tak¿e w tajemnicach Bo¿ych nie ma ¿adnych znawców i byæ nie mo¿e, bo tutaj
jest tylko jeden niezast¹piony znawca tj. Trójjedyny Bóg. To co œwiat ceni, to ja gardzê
i cieszê siê w mi³osiernym Bogu, ¿e poprzez swoj¹ nadprzyrodzon¹ misjê prze³amujê
bariery k³amstwa, bo te moje mistyczne ksi¹¿ki pozwol¹ grzesznym dzieciom Bo¿ym
wyjœæ z ciemnoœci do œwiat³a.
Drogi Ojcze !, obecnie jestem spokojna i pewna w Oblubieñcu Niebieskim,
¿e osoba odpowiedzialna za korespondencjê do Waszej Œwiêtobliwoœci tym razem dorêczy
j¹ Ojcu, i dostanê wiadomoœæ o wszczêciu procesu badawczego nadprzyrodzonej misji mej,
która skierowana jest do ca³ej cywilizacji k³amstwa i œmierci.
Na rêce Waszej Przewielebnej Eminencji wysy³am dwie takie same dyskietki CD - R,
na których w programie PDF nagrane jest ca³e Dzie³o Pana mego, które prowadzê w Nim
oraz kopiê listu do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerharda Ludwiga Müllera.
Szczêœæ Bo¿e !
Anna Aniela Flak

