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Prefect  of  the  Congregation  for  the  Doctrine  of  the  Fait
W a t y k a n   

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !  
Droga   Eminencjo,   mój   jedyny  i  niezast¹piony  Boski  Przewodnik  Duchowy  duszê 

moj¹  wyrwa³  jej  samej,  aby  poci¹gn¹æ  do  Siebie,   i   dziêki   ³asce  Swojej  przeprowadzi³  j¹ 
z  ludzkiego  do  Boskiego  rodzaju  ¿ycia,   aby  osi¹gnê³a  ona  zbawienie  poprzez  wype³nienie
woli  Jego,  która  odwiecznie  by³a  przeznaczona  na  ni¹,   dlatego   te¿   ca³kowicie   zanurzam 
siê  w  Bogu  i  szukam  jedynie  Chwa³y  Jego,  i  dobrze  wiem,  co  zreszt¹  widaæ  to po moich
poczynaniach,  które  uwidocznione  s¹  na  mej  stronie  internetowej,  ¿e  i  tak  wiele  m¹droœci
Boskiego  Odkupiciela  jest  i  bêdzie  te¿  przekazane  za  ¿ycia  mego,  i   to   dziêki  bezdusznej
ciszy  na  duchowe  przesy³ki  me  od  Waszej  Eminencji,   która   najwyraŸniej   nie  radzi  sobie
ze  swoim  stanowiskiem  czyli  powinna  poddaæ  siê  do  dymisji. 

Z  ewangeliczn¹  odwag¹  i  mi³oœci¹  pracujê  w  s³u¿bie Oblubieñca Niebieskiego mego,
który  tak  bardzo  b³ogos³awi   i   strze¿e  mnie  na  drogach  Swych,   na   których  z  wiernoœci¹
i  cierpliwoœci¹  dobijam  ju¿  do  kresu  ziemskiego  pielgrzymowania,   dlatego   te¿  bezduszna
cisza   na   duchowe  wysy³ki   me   od   duchowieñstwa   nie   jest  w  stanie  zepchn¹æ  poczynañ
mych   na   dalszy   ich   plan,   bo   tutaj   liczy   siê   jedynie   odwieczny   plan   Stwórcy,   który
przesi¹kniêty  jest  nieskoñczon¹  mi³oœci¹  Jego,   która   wiadomo,   ¿e   jako   wieczna  nie  zna
¿adnych  barier  i  granic,  jak  to  wiedz¹  wszystkie  oddane  owce  Pana  naszego. 

Na   obecnej   mej   drodze   œwiêtoœci   nareszcie   osi¹gnê³am   taki  stan  i  to  u  schy³ku
¿ycia  swego,  ¿e  cierpienie  nie  sprawia  mi  ju¿  bólu,   tak¿e   “ olewanie ”  moich  duchowych
przesy³ek   przez   niedoœwiadczonych   i   niedouczonych  duchownych  jedynie  tylko  zagrzewa
mnie  do  jeszcze  wiêkszej  walki  w  Imiê  Pana  naszego,  co jest oznak¹, ¿e we mnie narodzi³o
siê  prawdziwe  Dzieciê  Bo¿e  wg.  s³ów  Mistrza  Eckharta: ¡ Jeœli  osi¹gniesz  taki  stan, ¿e nic 
ju¿  nie  bêdzie  sprawia³o  ci  bólu  ani  nape³nia³o  trosk¹,   gdy   cierpienie   nie  bêdzie  ju¿  dla
ciebie   cierpieniem,   a   wszystkie   rzeczy   zaczn¹   ciê   nape³niaæ   radoœci¹,    wtedy   dziecko 
prawdziwie  w  tobie  narodzi³o  siê. ¢   Poza   tym  jak  ten  niemiecki  mistyk,  filozof  i  teolog,
dominikanin  pisze,  ¿e  ¡ œwiat³o  znajdujemy  naprawdê  dopiero w ciemnoœci, dlatego najbli¿ej 
œwiat³a  jesteœmy,  kiedy  cierpimy  i  borykamy  siê  z  trudnoœciami  ¢,  tak¿e  wszyscy  ci co tak
bardzo   ignorowali   i   ignoruj¹   moje  duchowe  przesy³ki  pomagaj¹  osi¹gn¹æ  mi  wolê Bo¿¹,
bo  przecie¿  s¹  narzêdziami  w  Œwiêtych  Rêkach  Stwórcy,  który  u¿yczy³ ich do odwiecznych
celów  Swych.

Jeœli   chcemy   poznaæ   œwiat  po  drugiej  stronie  rzeki,   musimy  porzuciæ  bezpiecznie
nadbrze¿e  i  ponieœæ  ryzyko  utoniêcia.  I  ryzyko  to  jest  tym  wiêksze,  im  wartoœciowszy jest 
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cel  ( Simon  Tugwell ),   co  mia³am  to  przepowiedziane  23. 11. 1984 roku  w  proroczym  œnie
ze   statkiem   z   Babci¹   Katarzyn¹   czyli   musia³am  “ uton¹æ ”,  aby  wyjœæ  z  woli  Bo¿ej  na 
powierzchniê  oceanu  i  wspinaæ  siê  po  szczeblach doskona³oœci mistycznej drabiny, aby dusza 
moja mog³a wejœæ do Królestwa Niebieskiego.  Zbawiciel  poprzez  Opatrznoœæ,  Sprawiedliwoœæ 
i   Mi³oœæ   Sw¹   w   mi³osnych   cierpieniach  prowadzi  mnie  po  schodach  mistycznych  coraz 
wy¿ej  i  wy¿ej,  abym  mog³a  osi¹gn¹æ mistyczny szczyt Góry Karmel, co by³oby równoznaczne
z   wype³nieniem   odwiecznych   wyroków   Jego   wzglêdem   duszy   mej.  Mi³osierni  Rodzice
Niebiescy  w  najdrobniejszych  szczegó³ach obmyœlili warunki kszta³towania duchowego Dzie³a
Swego,  które  s¹  nad  wyraz  korzystne  dla  ca³ego  Koœcio³a,  tak¿e  dusza  moja coraz szybciej 
wspina  siê  po  szczeblach  Ich  Mi³oœci,  co  jest  jedynym  celem  mojego ¿ycia. Podsumowuj¹c 
ca³¹  moj¹  mistyczn¹  drogê,  to  muszê  powiedzieæ,   ¿e   par³am   i   prê  na  umi³owany  szczyt
mistycznej  Góry  Karmel  poprzez  wiedzê,   która   zawarta   jest  w  Piœmie  Œwiêtym,  dzie³ach 
ascetyczno - mistycznych  i  poprzez  doœwiadczenia  mistyczne,  dziêki którym by³am obdarzana 
przez  Boga,   tak¿e   za   spraw¹   Nieskoñczonego   dusza  ma  wesz³a  w  najwiêksze  poznanie 
mistyczne,  które  znajduje  siê  poza  nasz¹  zmys³owoœci¹,  poza  naszym  rozumem.

 Jako   dziecko   œwiat³oœci   Pana   naszego   nios¹ca   œwiat³o   Ewangelii   Jego  poprzez
duchowe   Dzie³o   Jego,   które   prowadzê   w   Nim   w   szczególny   sposób   jestem  dotykana
cierpieniami,   które   wzmacniaj¹   duszê   m¹   w   tyglu   cierpienia,    dlatego  te¿  z  niez³omn¹
wiernoœci¹  przebywam  w  strumieniach  wody  ¿ywej   czyli   w   nieskoñczonej   mi³oœci   Pana
naszego.  Kap³an  Niebieski  jest  Ÿród³em  dynamizmu  w  Dziele Swym, które prowadzê w Imiê 
Jego,   ale   niejednokrotnie   jestem   os³abiona,  nie  tylko  przechodz¹c  ból  niemocy  swej,  ale 
równie¿  udrêki  duszy  swej,  tak¿e  cierpiê  w  upokorzeniu  i  uni¿eniu,  aby w ¿yciu przysz³ym 
dusza  ma  jedynie  radowa³a  siê  mi³owaniem  Oblubieñca  swego.

 Przewodnik   M¹droœci,    który    ma    w³adzê   nad  ¿yciem  i  œmierci¹  ( Mdr 16, 13 ) 
poprzez  wszystkie  cierpienia  i  ³aski  uzdrawia  duszê  m¹  Sob¹,   tak¿e   dusza   ma  nigdy  nie 
zb³¹dzi  w  Nim,   bo   przecie¿   On   nadaje   kierunek   mego   dzia³ania  i  bezb³êdne  poznanie 
tajemnic  Swych  ( Mdr 7, 15 - 16 ).   Na   swojej   duchowej   drodze   wychwalam   Pana  swego 
poprzez  wszystkie  dzie³a  Jego,  jakie  stworzy³  w  swej  nieskoñczonoœci,  jak  i  poprzez moj¹ 
nadprzyrodzon¹  misjê,  któr¹  odwiecznie  przygotowa³ na dusz¹ m¹,  która orzeŸwiona mi³oœci¹ 
Jego  wesz³a  w  tajniki  Jego  niepojêtej  m¹droœci  nad  m¹droœciami.

 Z  woli  Boskiego  Odkupiciela  godzina  œwiadectwa  ods³oniêcia nadprzyrodzonej misji
mej  ju¿  nadesz³a  czyli  wreszcie  przyszed³  czas  na  ni¹,   który   mo¿e   jeszcze   w  ziemskim
czasie  przeci¹gn¹æ  siê,   aby   w y p e ³ n i ³ o   siê   wszystko   zgodnie  z  Odwiecznym  Planem 
Bo¿ym,   dlatego   te¿   usilnie  proszê  Ducha  Œwiêtego,  aby  prowadzi³  mnie  poprzez  œwiat³o
Prawdy,  œwiat³o  £aski  i  œwiat³o  Œwiêtoœci  poprzez  wype³nienie  woli  Niebios  do zbawienia.
 

 Bez   Najœwiêtszego   nigdy   nie   wznios³abym   siê   o   w³asnej   sile,   aby   zrozumieæ 
wiele  tajemnic  Jego,  do  których  to  te¿  zalicza  siê  tajemnica  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  która 
zawarta  jest  w  Nim,  a  poniewa¿  Stwórca  zlitowa³  siê  nad  nêdz¹  i  nieœwiadomoœci¹  ludzi,
w  zwi¹zku  z  czym  odwiecznie  wybra³  duszê  m¹,  aby  mog³a  ona poj¹æ tê tajemnicê, i abym 
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nastêpnie  mog³a  przekazaæ  j¹  œwiatu,   a   poza  tym  za  poœrednictwem  duszy  mej  ca³y  czas 
wykazuje   On   te¿   jak   z³o   mo¿e  byæ  zwyciê¿one  tylko  przez  dobro.  W  wielu  ju¿  listach
pisa³am  odrobinê  o  tej  niezwykle  trudnej  do  zrozumienia  tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego,
tak¿e  do  samej  œmierci  mej  postaram  siê  po  trochu  wydzielaæ  tej  nadprzyrodzonej prawdy,
aby   duchowieñstwo,   jak   i   ca³¹   ludzkoœæ   przygotowaæ   na  ca³kowity  jej  odbiór,  bo  zbyt 
wielka  dawka  przynios³aby  odwrotny  skutek w tym zniewolonym  œwiecie, który rozmi³owany
jest  w  niesamowitych  mordach  niewygodnych  spraw,   niechcianych,  nienarodzonych  dzieci, 
jak  i  chrzeœcijan.  

Z  Moja  praca  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, która 
jest  tajemnic¹  nadprzyrodzon¹  okryt¹  jak  najg³êbsz¹  ciemnoœci¹,  zwi¹zana  jest  z najwy¿sz¹ 
wiedz¹  o  Bogu,   i   bez   interwencji  Pana  naszego  niepodobne  jest,  aby  ktokolwiek  wszed³ 
w    nieskoñczony   œwiat,   a   drog¹   normaln¹,   przyrodzon¹   jest   niemo¿liwe   poznanie   jej; 
i  w  ods³oniêciu  tej  tajemnicy,  któr¹  i  tak  Boski  Oblubieniec  os³oni³  mi  w  czasie, ale poza
czasem,   po³¹czony  jest  element  Boski  z  ludzkim,  bo  za  poœrednictwem  duszy  mej  Ojciec 
Niebieski  ³¹czy  Niebo  z  ziemi¹,   a   wszystko  to  dziêki  œmierci  i  zmartwychwstaniu  Jezusa 
Chrystusa,   tak¿e  ca³a  moja  misja  musi  byæ  zgodna  z  Nowym  Testamentem  w  powi¹zaniu 
ze  Starym,   gdzie   Nowy   Testament   ukryty   jest  w  Starym.  W  planowaniu  i  realizowaniu
tak  wielkiego  nadprzyrodzonego  zadania  bra³  udzia³:    1).  rozum  jako  kierownik,   2).  wola 
jako   si³a   rozpêdowa,    która    wp³ywa   na   wszystkie   w³adze   psychiczne   cz³owieka   oraz 
3).  w³adze  zmys³owe,   bêd¹ce   pod   kierownictwem  rozumu  jak  to  podaj¹  Mistycy.  Dzie³o 
planowania  i  realizowania  wówczas  bêdzie  nale¿ycie  dokonane,  gdy  nie tylko rozum bêdzie 
usprawiedliwiony,   ale   tak¿e   wszystkie   w³adze   zostaj¹ce   pod   jego   kierownictwem,  a  to
wszystko  nabywa  siê  w³asnym  osobistym  wysi³kiem  ( O.  Romuald  Kostecki ).

Mój   najukochañszy   Mistyk,   Œwiêty   Jan  od  Krzy¿a  rozjaœnia³  i  umacnia³  w  duszy 
mej   p r a w d y   B o ¿ e,   i   bez   przewodnictwa   jego   nigdy   bym   nie   dosz³a   do   prawdy
nadprzyrodzonej    rzeczywistoœci    tajemniczych    znikniêæ    bytów   skoñczonych   w   œwiecie 
zmiennym,   bo   ¡  dusza  bez  przewodnika,  choæby  mia³a  cnotê,   jest  jak  wêgiel  rozpalony, 
sam  pozostawiony  i  raczej  bêdzie  styg³a,  ni¿  rozpala³a  siê  ¢  ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ).

Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, które w wielkim
ukryciu  prowadzi³am  w  Panu  swym  przez  tak  wiele  lat wymaga³o prawid³owej identyfikacji 
Boga   jako   Bytu   i   Ojca   samych   wiêzi  Boga  z  cz³owiekiem,  wymaga³o  wiêc  metafizyki 
bytów,   istniej¹cych   realnie,  aby   zrozumieæ   tê   tajemnicê   Bo¿¹,   i   w   takim   aspekcie  to 
wyjaœnienie  stanowi   t e o l o g i ê   d o g m a t y c z n ¹.  Poprzez  teologiê  mistyczn¹ Œwiêtego 
Jana  od  Krzy¿a,   najwiêkszego   mistrza   ¿ycia  duchowego,  Jezus  Chrystus  prowadzi³  duszê 
moj¹   do   szczytowego,   chocia¿   chwilowego   prze¿ycia   mistycznego   w   tym  ¿yciu,  abym 
umys³em  Jego  pojê³a  odwieczne  znikanie  bytów  skoñczonych.

Poznaæ,  a  nastêpnie  ods³oniæ  œwiatu  tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego, to wewnêtrzna 
eschatologiczna  sta³a  przemiana  duchowa,  podczas  której  nale¿y  wejœæ  w  samotnoœæ  Bo¿¹,
jako  miejsce  spotkania  z  Bogiem,  gdzie  mamy  naœladowaæ Zbawiciela, aby w pe³ni wykonaæ 
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Dzie³o  Boskie  oczywiœcie  za  spraw¹  Jego,  bo  przecie¿  wiadomo,  ¿e  bez  pomocy Boga nie 
by³abym  zdolna,   aby   zaj¹æ   siê   tak   wielkim   problemem,  który  przekracza  umys³  ludzki.
W   ca³ej   pe³ni   mo¿na   zrozumieæ  tê  przedziwn¹  wielowiekow¹  tajemnicê  jedynie  poprzez 
prawdê  Bo¿¹,  któr¹  mo¿na  osi¹gn¹æ,  je¿eli  bierze  siê  pod  uwagê  ziemski i nadprzyrodzony 
œwiat,  bo  rozwi¹zanie  jej  le¿y  na  pograniczu œwiata doczesnego i nieskoñczonego, w zwi¹zku
z  czym,  aby  poj¹æ  j¹,   to   taka   dusza  musia³a  na  nowo  narodziæ  siê,  aby  przebóstwionym 
umys³em  Bo¿ym  pojmowaæ  tajemnice  Niebios,  tak¿e  musia³a ona byæ wewnêtrznie ze œwiata 
duchowego,   a   na   zewn¹trz   ze   œwiata    doczesnego,    aby   móc   tê   tajemn¹  odwiecznoœæ
przekazaæ   zarówno   osobom   œwieckim,   jak   i   duchownym.  Dla  duszy  wybranej  czyli  dla
duszy  mej  do  wejœcia  w  tê  Bosk¹  tajemnicê,   a  nastêpnie  ods³oniêcie  jej  œwiatu  Zbawiciel 
zagwarantowa³   bezpieczeñstwo   od   b³êdu  i  prawda  ostatecznie  musi  zwyciê¿yæ  po  d³ugim
i  nad  wyraz  wnikliwym  procesie  badawczym  w  Kongregacji  Nauki  Wiary.   Na   ostateczny
wynik   ods³oniêcia   tej   tajemnicy   czeka   ca³y   Koœció³   i   ludzkoœæ,    dlatego   te¿   Rodzice
Niebiescy  chroni¹   mnie  przed  wszelkimi  niebezpieczeñstwami,  abym  mog³a  w  Ich  mi³oœci
jak  najgodniej  zrealizowaæ  Ich  wolê  na  chwa³ê  Ich  Imion.   

(  Poznaæ   w   Chrystusie  dog³êbnie  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  osi¹gn¹æ  tak 
wielki   nadprzyrodzony   cel   tzn.   dusza   musi  znajdowaæ  siê  w  ³asce  uœwiêcaj¹cej  i  ci¹gle 
obcowaæ  z  Trójc¹  Œwiêt¹  i  Mam¹  Niebiesk¹,  którzy  ods³aniaj¹  jej  Prawdy  Swe  za pomoc¹ 
Swego  nadprzyrodzonego   œwiat³a,   bo   o   w³asnych   przyrodzonych  si³ach  ¿adn¹  miar¹  nie 
mog³aby  ona  nigdzie  dojœæ,  bo  prawdy  przez  Boga  objawione  s¹  bardzo tajemnicze i nigdy 
nie  dojdziemy  do  oczywistej  ich  pe³ni  tu  na  ziemi.   

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.

(  Z  woli  Bo¿ej  wejœæ  w   posiadanie  odwiecznej  tajemnicy Trójk¹ta  Bermudzkiego,
to   znaczy  wspó³pracowaæ  z  wol¹  Pana  naszego   i   byæ   ws³uchanym  w  Niego,  i  gotowym 
na  wszelkie  poruszenia  Jego   oraz   ci¹gle  byæ  skupionym,   oderwanym  od  wszystkich  i  od 
wszystkiego,   czyli   trzeba   usun¹æ   wszelk¹   duchow¹   zmys³owoœæ,  wszelkie  poszukiwanie 
wzruszenia,  i  ci¹gle  scalaæ  siê  z  Ukrzy¿owanym  oraz  prze¿ywaæ  mêkê  Jego  w  sobie,   aby 
przebywaæ  sam  na  Sam  z  Nim. 

Rzeczy   duchowych,   nadprzyrodzonych   nie   da   przedstawiæ   siê  za  pomoc¹  rzeczy
cielesnych,   tak¿e   tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego  mo¿na  posi¹œæ  i  obj¹æ  tylko  w  Bogu, 
bo  tylko  w  Bogu  jest  widzialne  wszystko  i  zawarte wszystko, tak¿e poznaæ j¹ mo¿na jedynie 
i  wy³¹cznie  w  sposób  istotnie  nadprzyrodzony,   a   zwi¹zane   to  jest  z  oczyszczaniem  sfery 
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zmys³owej  od  po¿¹dañ  (noc czynna zmys³ów)  i  z  oczyszczaniem  sfery duchowej od rozumu, 
pamiêci  i   woli  za  pomoc¹  mi³oœci,  nadziei  i  wiary  ( noc  czynna  ducha ),   a   wszystko   to 
z   woli  Bo¿ej  ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ).

Aby   byæ   gotowym   na   tak   wielkie   Dzie³o   Bo¿e   ods³oniêcia   tajemnicy  Trójk¹ta
Bermudzkiego,   to   dusza   wybrana  musi  posiadaæ  wielk¹  wiedzê  i  g³êbokie  doœwiadczenie
w  sprawach  modlitwy  i  obcowania  z  Bogiem,  bo  w tak wielkiej sprawie Bo¿ej przyrodzona, 
ludzka  moc  jest  ¿adna,   tak¿e   tutaj  nale¿y  dzia³aæ  z  woli  Bo¿ej  moc¹  Bo¿¹  i  nieustannie 
d¹¿yæ  do  Jednej  Istotnoœci,  Jedynej  Wszechmocnoœci  i  M¹droœci.

(  Wejœæ   w   niedostêpny,  nadprzyrodzony  obszar  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego
mo¿na  jedynie  w  duchu  karmelitañskim,   gdzie   w   ciszy   i   w   wielkiej   samotnoœci  dusza
wybrana  wspó³pracuje  ze  swoim  ukochanym  Oblubieñcem,   a   poza   tym  trzeba  zaznaczyæ, 
¿e   ods³oniæ   i   odpowiedzieæ   na   wszystkie   pytania   w   ziemskiej   ciemnoœci  odnoœnie  tej 
odwiecznej  tajemnicy,  to   mo¿e  tego  dokonaæ  za  poœrednictwem  wybranej  duszy tylko Sam 
Bóg,  który  jest  Œwiat³oœci¹  œwiata.  

Kiedy   przebywamy   w   bycie   skoñczonym,   to  o  w³asnych  si³ach  nie  jest  mo¿liwe 
ani  poznanie,  ani  te¿  przekazanie  dla  ludzkoœci rzeczywistej prawdy tej omawianej tajemnicy
Bo¿ej,  tak¿e  oczywiste  jest  to,   ¿e  musia³a  byæ  to  wybrana  dusza przez Stwórcê, aby mog³a 
ona   byæ   wyniesiona   ponad   swój  naturalny  poziom  do  stanu  nadprzyrodzonego.  W  stanie 
naturalnym, w sferze przejœciowej ojczyzny œwiata przyrodzonego, skoñczonego i ograniczonego
nie  by³oby  mo¿liwe  wyjaœnienie  tej  nadprzyrodzonej  tajemnicy  Bo¿ej,  któr¹ przecie¿ mo¿na 
w  ca³ej  pe³ni  przejrzeæ  jedynie  umys³em  i  oczyma  transcendentalnego  Trójjedynego  Boga.  

(  Bosk¹  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego  mo¿na  poj¹æ  jedynie  w  œwiêtoœci, kiedy 
wybrana  dusza  jest  w  bliskich  stosunkach  z  ka¿d¹  Osob¹  Trójcy Œwiêtej i z Matk¹ Zaufania
i  Zawierzenia,  Maryj¹,  gdzie  poprzez  kontemplacjê  swoich  Oblubieñców  Niebieskich, Duch 
Œwiêty  w  tej  duszy  rozlewa  mi³oœæ  i  pozwala  jej  wejœæ  w  nadprzyrodzone tajemnice, tak¿e 
do   tak   wielkiego   nadprzyrodzonego   celu   nêdzna   dusza   ma  jako  dusza  wybrana,  na  co
wskazuj¹  znaki  czasów,  o  czym  wczeœniej  pisa³am o nich,  nigdy nie bêdzie a¿ tak doskona³a, 
aby  wznieœæ  siê  do  szczytów  Bo¿ych,  ale  pod  wp³ywem  ³aski  Bo¿ej,  która  j¹  przebóstwia 
na   wzór   Samego   Boga   posiad³a   ona   w   Panu   naszym  tê  tajemnicê,  któr¹  na  polecenie
Ukochanego  stopniowo  objawiam.

Ods³oniêcie   odwiecznej  tajemnicy  Bo¿ej  Trójk¹ta  Bermudzkiego  sta³o  siê  dla  mnie 
treœci¹  ¿ycia,  które  powsta³o  wy³¹cznie  za  spraw¹  Boga,  i  Odkupiciel  poprzez  duszê  moj¹ 
cierpi,  przemawia,  dzia³a  i  mi³uje;   i   w   tej  tak  wielkiej  sprawie  Bo¿ej  nie  mo¿na  godziæ 
siê   na   ¿adne   alternatywy   ziemskie,   bo   ca³e   przedsiêwziêcie   pochodzi  od  najpe³niejszej
doskona³oœci  tj.  od   S³owa  Odwiecznego.

W   mojej   œwiêtej  krzy¿owej  drodze  jeszcze  przed  dowiedzeniem  siê  o  mojej  misji
Odkupiciel  nieustannie  przygotowywa³  mnie  do  Dzie³a  Swego  -  objawiaj¹c  siê  mi, mówi¹c 
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do  mnie  w  twierdzy  duszy  mej  ... ;   i   kiedy   z   woli  Bo¿ej  podjê³am  siê  nadprzyrodzonej 
misji,  która  by³a  odwiecznie  przygotowana  dla  duszy  mej,  to dobrze zdawa³am sobie sprawê 
z   tego,   ¿e   ona   przerasta   si³y   ludzkie,   ale   id¹c   drog¹   maryjn¹   jestem   wierna  swoim 
obowi¹zkom  i  moc¹  Bo¿¹  pokonam  wszystko,  tak¿e  w  swojej  drodze  doskona³oœci  g³oszê 
Chwa³ê  Bo¿¹,  która  zbli¿a  mnie  do  Samego  ukochanego  Zbawiciela,  dziêki  któremu dusza
ma  pozna³a  tê  omawian¹  tajemnicê  Jego,  a  obecnie  w  ma³ych porcjach przekazujê j¹ œwiatu
poprzez  moj¹  stronê  internetow¹.

(  Posi¹œæ  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego,   to   znaczy   iœæ  do  Królestwa  Bo¿ego 
nadprzyrodzon¹  drog¹  Jezusa  Chrystusa,   który   zawsze   prowadzi  i  czuwa  nad  wszystkimi 
Dzie³ami  Swymi,  a  skoro  dusza  moja  zosta³a  wezwana z ziemskich ciemnoœci, i dziêki mocy
Ducha  Œwiêtego  pod¹¿a  do  prawdziwego  œwiat³a  Bo¿ego, to wiadomo, ¿e jako œwiadek Bo¿y 
ma  ona  g³osiæ  ods³oniêcie  tej  odwiecznej,  nadprzyrodzonej  tajemnicy. 

Na  wszystko  musi  przyjœæ  czas  wg.  s³ów:   “ Mimo   to,   nikt   Go   nie  pojma³,  gdy¿
godzina  Jego  jeszcze  nie  nadesz³a ” ( J 8,  20 ),   i   za   spraw¹   Ducha   Œwiêtego  od  samego
pocz¹tku   wiedzia³am,   ¿e   ca³a   moja   misja    odbêdzie   siê   w   sposób   bezkrwawy   wœród 
konkretnych  okolicznoœci  i  czasu  wspó³czesnego,  tak¿e   Opatrznoœæ  Bo¿a czuwa nieustannie
nad  moim  odwiecznym  powo³aniem,  nad  Dzie³em  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy
Trójk¹ta  Bermudzkiego,   które  wyros³o  z  woli  Bo¿ej  i  z  mi³oœci  do  Koœcio³a,  Oblubienicy 
Chrystusowej.   

Wyrwane   tajemnice   z   Królestwa   Niebieskiego   za   spraw¹   Kap³ana   Niebieskiego
zawsze  maj¹  trwa³e  fundamenty  Bo¿e,  aby  przetrwa³y  na  wszystkie  pokolenia,  tak¿e musz¹ 
byæ   one   zaczepione   o   wielkie   cierpienia,   i   st¹d   ta   moja   widoczna   krzywda  moralna 
z  9. 10. 1985 r.,  kiedy  to  na  Wydziale Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie 
po  obronionej  pracy  doktorskiej przy pe³nym wymaganym kworum pseudonaukowiec z re¿imu
komunistycznego  dziekan  Aleksander  Winnicki  dopuœci³  siê  przestêpstwa  i  nie  bra³ udzia³u
w  g³osowaniu,  co  póŸniej,  aby  chroniæ  go  nastêpowa³y  kolejne  przestêpstwa,  o  których ju¿
pisa³am.  Nikt  nie  mo¿e  podwa¿yæ  mojej  krzywdy  moralnej  z  9. 10. 1985 r.,   bo   ona   sta³a 
siê   fundamentem  wêgielnym  poznania  i  ods³oniêcia  tak  wielkiej  tajemnicy  Bo¿ej  Trójk¹ta 
Bermudzkiego,   i   która  jako  bardzo  dobrze  udokumentowana  znajduje  siê  w  internecie  na 
mojej  stronie  internetowej  / http:annaanielaflak.eu /  i  jest  do  wgl¹du  dla  ca³ej ludzkoœci, jak
i  dla  potomnych.  W  poznanie  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  wpisana  jest  przeogromna 
tajemnica  Krzy¿a,   gdzie  spotyka  siê  otwarte  Niebo,  i  st¹d  ta  krzywda  moralna  i  wszelkie
diabelskie   pod³oœci,    które    nast¹pi³y    po    niej    od   zacietrzewionych   pseudonaukowców, 
pseudodoradców  i  pseudoprzyjació³,   którzy   przepojeni  niewyra¿aln¹  z³oœci¹  i  nieprawoœci¹ 
nêkali  duszê  moj¹,   abym   by³a   w  rozpaczy  i  zsunê³a  siê  w  œmiertelny  dó³  po  pochy³oœci 
ich  z³a  i  g³upoty.   Z   pomoc¹  Boskiego  Odkupiciela  przesz³am  przez  cierpienia  czyœæcowe
wbrew  nieporadnej  ciasnocie  wyobra¿eñ  i  s³ów  ludzkich, tak¿e nieprzerwanie uczestniczy³am
w  mêce  Chrystusowej,  która  zbli¿a³a  mnie  do  Ukrzy¿owanego,   dziêki   któremu  dusza  ma
zaczê³a  wkraczaæ  w  niepojête   dla   umys³u   ludzkiego  prawdy  Bo¿e.  Ca³a  moja  odwieczna 
misja  wi¹¿e  siê  z  Krzy¿em,  która  jest  ofiarowaniem  siebie  za  grzechy  œwiata,  i  wszystkie 
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si³y  duszy  i  cia³a  mego  poœwiêcam  nadprzyrodzonemu  zadaniu Bo¿emu na wiekuist¹ chwa³ê 
Bo¿¹,    tak¿e     sk³adam    nieskoñczone    dziêki     w s z y s t k i m     m o i m     o p r a w c o m 
i   c i e m i ê ¿ y c i e l o m,   którym   od   razu   za   ka¿dym   razem   wybacza³am,   bo  przecie¿
wszyscy  oni  pomogli  wype³niæ  mi  wolê  Bo¿¹  wzglêdem  duszy  mej,  bo  bez ich diabelskiej,
wynaturzonej  pod³oœci,   gdzie  niejednokrotnie  nie  by³by  zdolny  do  tego  nawet  sam  diabe³,
nie  nadawa³abym  siê  do  tak wielkich spraw Bo¿ych, które ratuj¹ agonalny Koœció³ Zbawiciela. 
Nie   wracam   do   przesz³oœci,   jedynie   tylko  ci¹gle  idê  naprzód  za  Ukochanym,  na  proœbê
którego  relacjonujê  gorzk¹  prawdê  dla  dobra  pseudonaukowców i pseudosêdziów, bo jedynie 
w  idealnej  prawdzie  oczyszczamy  siê  ze  wszystkiego, i dusze nasze pojmuj¹ te¿ w Chrystusie
tajemnice  i  prawdy  Jego,  które  s¹  odwiecznie  przeznaczone  na  nie. 

Ojciec  Przedwieczny  celowo  rzuci³  mnie  w œrodowisko tak prymitywne, niedouczone 
na  czele  z  panem  Winnickim  i  jego  wspó³towarzyszami,   aby   wysz³y   na   œwiat³o  dzienne 
zamiary pseudonaukowców, i ¿ebym lepiej pozna³a œrodowisko szczeciñskie, gdzie u wiêkszoœci
nie  by³o  tej  wiary  lub  te¿  wiara  by³a  p³ytka,   tak¿e   ca³y   czas  by³am  otwarta  na  stwórcz¹ 
aktywnoœæ  nieskoñczenie  doskona³ego  Boga,  który  jest  niezmienny  i  istnieje  Sam  z Siebie, 
i  który  duszy  mej  udziela³  z  ka¿dym  dniem  coraz  wiêcej  ³ask,  abym  dziêki mocy i mi³oœci 
Jego  dosz³a  do  wyznaczonego  odwiecznie  celu.

Gdybym  nie  by³a  przybita  z  Chrystusem  do  Krzy¿a  Jego,  to  przecie¿ do niczego nie
nadawa³abym  siê,   bo  nie  smakowa³abym  agonalnej  goryczy  cierpieñ  Ukrzy¿owanego  i  nie 
by³abym   te¿   przebóstwiona  w  Niego,   w   zwi¹zku   z   czym   dusza   ma   nie   wchodzi³aby
w  tajemnice  Jego.   Jako   bezbronna   osoba   z   pomoc¹  swojego  Anio³a  Stró¿a  z  ledwoœci¹ 
prze¿y³am  “ piek³o  ziemskie ”  pe³ne  bólu,  rozpaczy,  bezsilnoœci  i  opuszczenia zaserwowane
mi   przez   bezwstydnych   i   nieludzkich  pseudonaukowców  na  czele  z  panem  Aleksandrem
Winnickim, Idzim Drzycimskim, Juliuszem Chojnackim, Rajmundem Trzebiatowskim i Józefem
Girjatowiczem  z  mojego  ówczesnego  macierzystego  wydzia³u, o którym wy¿ej wspomnia³am, 
a  wszystko  to  po  to,  aby  jeszcze  raz  daæ  znaæ  œwiatu,  ¿e cz³owiek nigdy, przenigdy nie jest
uzale¿niony  od  nêdznej,  przemijaj¹cej  i  nic  niewartej  ³aski  ludzkiej.  W tych niesamowitych
szczeciñskich  cierpieniach  niejednokrotnie  by³o  mi  tak  ciê¿ko,  ¿e prosi³am Nieœmiertelnego, 
¿eby  zabra³  ju¿  duszê  m¹  do  Siebie,   bo   nie   mog³am   ju¿  znieœæ  nadmiaru  tych  cierpieñ,
a  On  nieustannie  wzmacnia³  mnie  w  Sobie   i   poprzez   naukê   Sw¹,   objawienia  ze  œwiata 
nadprzyrodzonego,  s³owa  Swe  i  znaki  czasu,  które  skrupulatnie  dokumentowa³am w swoich 
duchowych  ksi¹¿kach  wprowadza³  mnie  w  poznanie tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, tak¿e 
dusza  ma  poprzez  te  œwiête  znaki czasu  powi¹zana  jest  z  ca³ym  Wszechœwiatem. 

Wkraczaj¹c  na  œwiêt¹  drogê  poznania  tajemnicy  Trójk¹ta Bermudzkiego, wkroczy³am
jednoczeœnie  na  drogê  œwiêtoœci,   która   prowadzi   prosto   w   objêcia   Pana  naszego  Jezusa
Chrystusa,  w  zwi¹zku  z  czym  musia³am  znikn¹æ  w tajemnicy Trójcy Œwiêtej i razem cierpieæ 
ze  Zbawicielem,   aby   wynagrodziæ   wszelkie   zniewagi   Majestatowi   Bo¿emu,   dlatego  te¿ 
towarzyszy³y  mi  cierpienia  fizyczne,   ale   jeszcze  w  wiêkszym  stopniu  cierpienia  duchowe, 
które  niejednokrotnie  by³y  tak  dotkliwe,   ¿e   dusza   moja   by³a   pogr¹¿ona   w  najwiêkszym 
MORZU  BOLEŒCI.   Wszystko   to   przesz³am   dziêki   pomocy  Ojca  Niebieskiego,  któremu 
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zawierzy³am,   i   który   poprzez   wiarê,   pokorê   i   pos³uszeñstwo  przemawia  ustami  moimi, 
i  oœwieca  mnie  wewnêtrznie  oraz  nape³nia  wszystkim we wszystko  (Ef 1, 23), abym poprzez 
pryzmat   nadprzyrodzonego   œwiata   przekaza³a   zniewolonemu   œwiatu  odwieczn¹  tajemnicê 
Trójk¹ta  Bermudzkiego.   Z   czasem,   gdy   wszyscy   odsunêli   siê   ode   mnie,   kiedy   by³am
zupe³nie   sama   w   tym   szczeciñskim   piekle   ju¿   tak   bardzo   nie   cierpia³am   w   Boskim
Odkupicielu,   bo   przecie¿   zajmuj¹c   siê   w   sposób   wybitnie  naukowy  tajemnic¹  Trójk¹ta 
Bermudzkiego,   to   przecie¿   mia³am   ju¿   raj   Bo¿y   na   ziemi,  który  pozwala³  skupiaæ  siê
jedynie  na  prawdach  Królestwa  Niebieskiego. 

(  Wch³on¹æ   umys³em   Bo¿ym   tajemnicê   Trójk¹ta   Bermudzkiego,  to  byæ  w  ca³ej 
zupe³noœci  gotow¹,   aby   stan¹æ  “ twarz¹  w  Twarz ”  z  Bogiem,   to  znaczy  dusza  moja  ma 
byæ scalona z Bogiem,  aby  pokonaæ wszystkie niebezpieczeñstwa i przejœæ w nieporównywalnie
wy¿sz¹  sferê  ¿ycia  wewnêtrznego  i  dojœæ do sedna odwiecznej tajemnicy Bo¿ej,  która w ca³ej
rzeczywistoœci  wkrótce  bêdzie  przekazana  dla  ca³ej  ludzkoœci.  

Cz³owiek  by³  powodem  œmierci  swego  Boga,   i   przez   cz³owieka  dope³ni  siê  Bo¿y
Plan   w   ods³oniêciu   tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,   i   dlatego  te¿  Odkupiciel  wezwa³
mnie  do  winnicy  Swej,  abym  w  ca³ej  pe³ni  z  ca³¹  œwiadomoœci¹ aktywnie uczestniczy³a dla 
Koœcio³a,  i  by³a  odpowiedzialna  za  powierzone mi zadanie,  tak¿e jako  “ dziecko œwiat³oœci ” 
pod¹¿am  najpewniejsz¹  drog¹  mi³oœci  po  drodze  krzy¿owej a¿ na sam¹ Golgotê,  drog¹ która 
doprowadza  do  pe³nego i trwa³ego wiekuistego szczêœcia,  tak¿e swoje odwieczne pos³annictwo 
wykonujê  ze  œwiadomoœci¹  paschaln¹,  to  jest  wielkanocn¹,  g³osz¹c  Chwa³ê  Chrystusa.

Jestem  odciêta  od  œwiata,  przebywaj¹c  jednoczeœnie  w  tym  œwiecie,  i dlatego jestem 
bardzo,  ale  to  bardzo  szczêœliwa,   bo  wszystko  co  otrzymujê  od  nieskoñczenie  najlepszego 
Ojca  Niebieskiego  -  jest  najukochañsze  i  najwspanialsze,   bo   oparte   na   Nim,   i   ja   jako 
córka   Jego   przebywam  w  s³u¿bie   mi³oœci   Jego,   i   poprzez   mi³oœæ  Jego  zbli¿am  siê  do 
nieskoñczonej  mi³oœci  Jego.   Odkupiciel   prowadzi   duszê  m¹  w  Sobie  przeistaczaj¹c  j¹  na 
wzór  Swój,   tak¿e z woli Jego dorastam do opuszczenia œwiata i przekazania œwiatu odwiecznej 
tajemnicy  Jego  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  i  nie  trac¹c  czasu poci¹gniêta nadprzyrodzon¹ moc¹ 
z  ³ask¹  Jego  kontynuujê  apostolskie  dzia³anie,  id¹c  ku  œwiat³oœci  wiecznej.

Dla    zwyk³ego   œmiertelnika   przedziwne   i   niebiañskie   nadprzyrodzone   ¿ycie   jest
niezrozumia³e,  ale  nie  dla  duszy  mej,   która   zosta³a  wybrana  wœród  wielu  powo³anych  do
Dzie³a   Bo¿ego,   które   mam   przekazaæ   ca³ej   ludzkoœci,   dlatego   te¿   Rodzice  Niebiescy
stopniowo   oga³acaj¹  i  oczyszczaj¹  ( czynnie  i  biernie )  nêdzn¹  duszê  moj¹,    aby   ona   jak 
najdoskonalej   wyda³a   Ich   nadprzyrodzony   owoc,   tak¿e   dziêki  nieskoñczonej  Ich  mi³oœci
poprzez  wszystko  widzê  Ich,  i  wszystko  te¿  poci¹ga  mnie  do  Nich,  a dusza ma nieustannie 
umiera  za  Nimi  i  w  pe³nej  gotowoœci  czeka  na  wieczne  opuszczenie  przejœciowego œwiata.

Dziêki  specjalnej  ³asce  Bo¿ej jestem w³¹czona w ¿ycie Trójcy Przenajœwiêtszej i Mamy 
Niebieskiej,  którzy  troszcz¹  siê  o  Dzie³o  Swe  i  córce  Swej dali spróbowaæ przedsmak ¿ycia 
wiecznego  przygotowany  dla  prawych  dusz,  dlatego  te¿  jestem  w  Bogu  bardzo  szczêœliwa, 
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i   dusza   ma   coraz   bardziej  staje  siê  uwielbieniem  Chwa³y  Majestatu  Bo¿ego  ( Ef  1,  12 ) 
jako  zadoœæuczynienie  za  grzechy  œwiata,  bo  przecie¿  z  woli Bo¿ej mam staæ siê odblaskiem 
Chwa³y  Boga  w misji ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego i ca³ej duchowej misji mej.

Poprzez   swoje   nowe   nawrócenie   z   woli   Bo¿ej  pragnê   byæ  jak  najpos³uszniejsz¹
córk¹  w  Rêkach  Boga,  dlatego  te¿  dojrzewa³am  stopniowo  do  ³aski  powo³ania  ods³oniêcia 
odwiecznej   tajemnicy   Bo¿ej  Trójk¹ta  Bermudzkiego  i  do  ¿ycia  zakonnego  wewnêtrznego, 
tak¿e  nieustannie  jestem  wierna  swojemu  pos³annictwu, gdzie z ca³ym mêstwem za przyczyn¹ 
Ducha  Œwiêtego  kroczê  po  upragnionej  drodze  krzy¿owej  do Chrystusa Zmartwychwsta³ego. 
Moje  powo³anie  nabiera  mocy  i  jasnoœci  nadprzyrodzonej,  i  dziêki szczególnemu wp³ywowi 
Boga  na  moj¹  ca³¹  aktywnoœæ  duchow¹  zatonê³am  ca³kowicie  w  Bogu,  a  kontakt z ludŸmi, 
który  i  tak  mam  sporadyczny,  pozwala  mi  jeszcze  wiedzieæ,  ¿e  jeszcze  jestem  na  ziemi.

Moja   nadprzyrodzona   misja   jest   jak   najbardziej  aktualna  i  odpowiada  potrzebom
czasu,  dlatego  te¿  uwa¿nie  s³ucham  wezwania  Bo¿ego,  który   wzywa   mnie  do  wiecznego, 
samotnego  milczenia  w  czasie  i  wiecznoœci,   tak¿e   poprzez   nadprzyrodzone  œwiat³o  pe³ne 
œwiat³oœci  i  adoracji,  i  poprzez  blask  wiary  w  cierpieniu,   w   ofierze   dla  najukochañszego 
Oblicza  Przenajœwiêtszego  poranionego  od  bicia  i  policzkowania  -  dusza   moja  w  wielkim 
milczeniu  reaguje  na  ka¿de  wezwanie  Bo¿e, aby wszystko wykona³o siê zgodnie z wol¹ Bo¿¹. 

(  Dzie³o   Bo¿e   ascezy   mistycznej   ods³oniêcia   tajemnicy  Trójk¹ta   Bermudzkiego 
ustanowione  do  ods³oniêcia  na  wspó³czesne  czasy mo¿liwe jest tylko dlatego, poniewa¿ dusza
moja   poprzez   normalny   rozwój  ³aski  w  sposób  chronologiczny  wspina³a  i  wspina  siê  po 
szczeblach  mistycznych  do  ca³kowitego   zjednoczenia   z   Bogiem,   którego   m i ³ o œ æ    jest 
najwiêkszym  dobrem  dla  wszystkich  istot,   nie  tylko  tych  ¿yj¹cych  w  œwiecie  widzialnym, 
ale  równie¿  i  dla  tych  nienarodzonych,  mordowanych,  niewinnych  istot.

Bez    mi³oœci   Bo¿ej   nie   mo¿na   ¿yæ   i   ods³oniæ   tak   wielkiej   tajemnicy   Trójk¹ta 
Bermudzkiego,  bo  j¹  mo¿na  posi¹œæ  tylko   poprzez   m i ³ o œ æ,   bo   wtedy   jedynie   mo¿na 
zrozumieæ  i  w³aœciwie  zinterpretowaæ  tajemnicê  Bo¿¹,  która  zawarta  jest  w  Samym S³owie 
Wcielonym,  bo  w  Nim  wszystkie  skarby  m¹droœci  i  wiedzy  s¹  ukryte  ( Kol 2, 3 );   i  moja 
mi³oœæ   do   Jezusa   Eucharystycznego   i   Ukrzy¿owanego   jest   niezmiernie  wielka,  i  S³owo 
Wcielone  kontemplujê  w  milczeniu,   i   wszystko   robiê   dla  Boga,  a  przez  to  i  dla  ca³ego 
œwiata  w  Imiê  Jego  Mi³oœci  i  Doskona³oœci.

Krew  Zbawiciela  oczyszcza  nêdzn¹  duszê  moj¹  z  grzechów  ( 1 J 1, 5 - 7 ),  i  z  woli 
Bo¿ej  dziêki  mi³oœci  Rodziców  Niebieskich  wkraczam  w  g³êbiê nadprzyrodzonych tajemnic, 
gdzie  z  ka¿d¹  chwil¹  wkorzeniam  siê  w  nie  coraz  g³êbiej.  Utwierdzona  w  czystej  mi³oœci 
Bo¿ej  poprzez  Morze  Mi³oœci  (sen  ze  statkiem,  o  którym wy¿ej wspomnia³am)  dusza  moja 
w  ca³kowitym  zanurzeniu we Krwi Chrystusa wesz³a w tajemnicê Bo¿¹ Trójk¹ta Bermudzkiego 
dla  dobra  wszystkich  dusz  i  dla dobra Koœcio³a.  Swoje pos³annictwo, odwieczn¹ misjê pe³niê 
z  wielkim  uwielbieniem,  nios¹c  na  ramionach  swój  Krzy¿  i  zbli¿am  siê  ju¿ do ods³oniêcia 
œwiatu  tajemnicy Trójk¹ta  Bermudzkiego,   która   tyle   wieków   by³a  nie  do  rozwi¹zania,  bo 
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pomijany  by³  Bóg,   który   jest   sprawc¹   wszystkiego.   ¯yjê  nieustannie  Bogiem,  który  jest 
moim  szczêœciem,  moim  wszystkim,   i  który  zamieszka³  w  duszy  mej,  gdzie  w  milczeniu, 
samotnoœci  i  modlitwie  sycê  siê  mi³oœci¹  Bo¿¹,  gdzie  tu  na  ziemi dusza ma obdarowywana
jest  takimi  ³askami,  które  dostêpne  s¹  jedynie  dla  dusz  zbawionych,  które  przekroczy³y ju¿
próg  wiecznej  œmiertelnoœci,  tak¿e  czasami  ¿yjê  odrobin¹  Nieba.  

W s k a z ó w k a   d l a   p o k o l e ñ:   ods³oniæ   odwieczn¹   tajemnicê   Bo¿¹   Trójk¹ta
Bermudzkiego,  to  ³¹czyæ  nieprzerwanie  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  Maryjê  i  w  Jej znaku zwyciê¿yæ. Poza tym posi¹œæ tê tajemnicê 
za spraw¹ Boga,  to potrzebna jest przeogromna odwaga,  tak¿e na to tak wielkie przedsiêwziêcie 
Bo¿e  mog³a  zdobyæ  siê  tylko  taka  dusza,  która  sama  osobiœcie  doœwiadcza  Boga czyli ¿yje 
w  wieczystym  teraz,  w  wiecznej  teraŸniejszoœci,   przebywaj¹c   w   wielkiej  nadprzyrodzonej 
œwiat³oœci,   a   poza   tym  trzeba  posi¹œæ  wielk¹  wiedzê,  a  mo¿na  j¹  posi¹œæ  jedynie  wtedy, 
gdy  jest  siê  córk¹  Chrystusa  trwaj¹c¹  w  czystoœci  i  œwiêtoœci. 

Dziêki   szczególnej   pomocy   Ducha   Œwiêtego   zdobywam   prawid³ow¹   wiedzê  dla
misji   swej,   i   kszta³towana   by³am   równie¿  przez  dzie³a  Mistyków  i  to  najwy¿szej  rangi,
tak¿e  w  moim  odwiecznym  powo³aniu  droga  moja  jest  oœwiecana  przez  mi³oœæ Boga Ojca, 
Syna,   Ducha  Œwiêtego   i   Mamê   Niebiesk¹,   których   mi³ujê   Ich   mi³oœci¹   i   z   Ich  woli 
doskonali³am  siê  i  dorastam  duchowo  do  przyjêcia  nadprzyrodzonego  zadania,  aby  w  ca³ej 
pe³ni  poj¹æ  go  umys³em  Bo¿ym.

(  Rodzice  Niebiescy  odwiecznie  powo³ali  mnie,   abym   poœwiêci³a   ¿ycie   swe  dla 
ods³oniêcia   Ich   tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,   które   jest   apostolstwem   ducha  ofiary 
i  modlitwy,  apostolstwem  bardzo  cichym  i  ukrytym;   i   tê   nadprzyrodzon¹  tajemnicê  Bo¿¹
mo¿na  rozpatrywaæ  jedynie   w   œwietle   P r a w d y   Królestwa   Niebieskiego,   a  prawdy  tej 
zagmatwaæ   i   zmyliæ   niepodobna,   i   prawda   ta   jest   nieunikniona   i   ludzkoœæ   nie  mo¿e
od³o¿yæ  jej  na  póŸniejsze  czasy,   bo   Bóg   duszê   moj¹   przeznaczy³  na  czasy  wspó³czesne 
i  z  przemo¿n¹  magnesow¹,  nadprzyrodzon¹  moc¹  coraz  bardziej  zbli¿a  mnie  do  niej. 

Moja   odwieczna,    nadprzyrodzona    misja   przebiega   zgodnie  z  zamys³ami  Bo¿ymi 
i  wszystko  to  co  wieczne,  staje  siê  w  duszy  mej,   i   Pan   Jezus   wstrz¹sa  j¹,  aby  poprzez 
mi³oœæ  pokonywa³a  ona  wszelkie  przeszkody  i  doros³a  do  misji  swej,   która  powoli  zbli¿a 
siê  do  koñca,  tak¿e  jestem  bardzo  bezpieczna,   bo   mam   przeogromne   wsparcie  u  Stolicy 
M¹droœci  i  Zwierciad³a  Sprawiedliwoœci,  Maryi,  która okry³a mnie p³aszczem Swoim i chroni 
od  wszelkich  zasadzek.  Na  swojej  drodze  œwiêtoœci  podsycana  jestem  p³omieniem  Bo¿ym, 
i  niestrudzenie  schodami  mistycznymi  idê  na  szczyty  Bo¿e,   aby  z  woli  Bo¿ej  w  blaskach
nadprzyrodzonego  œwiat³a  wejœæ  w  tajemnice  Bo¿e.   Wszystkie   ³aski,   które   otrzymujê,  to 
³aski  charyzmatyczne  i  wszechmog¹cy  Stwórca,  to  co  obiecuje,  to  dotrzymuje,  bo ¡ Bóg na 
wykonanie  tego,   co  postanowi³  znajdzie  sposoby,  o  których  ludzie  nie  wiedz¹,  i  w  koñcu 
stanie  siê  tak,  jak  On  chce  ¢ ( Œwiêta  Teresa  z  Avila ).
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(  Ojciec  Przedwieczny  wybra³  odwiecznie  duszê  moj¹ do nadprzyrodzonego zadania
poznania  i  ods³oniêcia  owcom  Jego  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  w  zwi¹zku  z  czym
dopuœci³  j¹  do  pe³ni  Boskoœci  Swej,   tak¿e   z   woli   Bo¿ej   w  wielkim  uni¿eniu  dusza  ma 
wchodzi³a  i  wchodzi  w  Bosk¹  sferê  Jego,   co   pozwala   mi   nieustannie   przemawiaæ  tylko 
Bogiem,  gdzie  jako  narzêdzie  wybrane  mam  byæ  ¿ywym  kamieniem Koœcio³a, jako Cz³onek 
Cia³a  Chrystusowego,  który  nieprzerwanie  promieniuje  tylko  Bogiem.

Ca³a  jestem  Stwórcy,  tak  jak  Jego  jest  ca³y  Koœció³,  i poprzez tajemnicê duchowego 
zjednoczenia  z  Bogiem  respektujê  wolê  Trójcy  Œwiêtej  i  Mamy  Niebieskiej i nieprzerwanie 
szukam    Boga,    który   wype³nia   ca³e   ¿ycie  me,   dlatego   te¿   poprzez   swoje   ¿ycie   dajê 
nieustanny  przyk³ad  o  nieskoñczonym  mi³osierdziu  Bo¿ym,  gdzie  z  radoœci¹  Bosk¹ w Bogu 
wkraczam  w  tajemnice  swego  Oblubieñca  Niebieskiego,  i  trwaj¹c  w  obecnoœci  Jego z woli 
Jego  ods³aniam  ma³ymi  kroczkami  odwieczn¹  omawian¹  tajemnicê  Jego,  i proces ten bêdzie
trwa³  a¿  do  samej  œmierci  mej. 

W  swoim  ziemskim  pielgrzymowaniu   pragnê   byæ   wolna,   oswobodzona   od  siebie 
i  od  wszystkiego,  aby  byæ  ukrzy¿owanym  Chrystusem  i  trwaæ  w  krêgu  przeznaczenia Jego 
oraz  przebywaæ  w  nadprzyrodzonych  promieniach  Jego,  bo  tylko  wówczas  Ukochany mo¿e 
kierowaæ  mn¹  moc¹  Prawicy  Swej  ( Ps 19, 7 ),   abym  jak  najpe³niej  odpowiedzia³a  na  plan 
mi³oœci  Jego  i  na  wolê  Jego.  Poprzez   swoj¹   duchow¹   misjê   zosta³am   w e z w a n a    do 
wspó³œmierci   i   wspó³zmartwychwstania   w   Jezusie   Chrystusie  dla  zbawienia  œwiata,  i  od
samego  pocz¹tku  wejœcia  na  drogê  duchow¹  dobrze  zdawa³am  sobie  sprawê  z  tego, ¿e aby 
posi¹œæ  tê  niedostêpn¹  tajemnicê  Bo¿¹ Trójk¹ta Bermudzkiego, do której zosta³am odwiecznie 
powo³ana,   to   muszê   ¿yæ   w   niezdobytej   twierdzy   duszy  mej  w  zjednoczeniu  z  Bogiem 
i  wielbiæ  Boga  dla  Niego  Samego. 

(  W  Dziele  Bo¿ym  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego 
przyœwieca³o  mi  œwiat³o  ³ask  Bo¿ych,  i mi³osierny Bóg poprzez kontemplacjê prowadzi³ mnie
do  coraz  wy¿szych  sfer  tajemnic  Swych, które rozpoœcieraj¹ siê w niepojêtej, nadprzyrodzonej
rzeczywistoœci  Jego.   Rodzice  Niebiescy   rozbudzili   we   mnie  mi³oœæ  i  poddaj¹  córkê  Sw¹ 
specjalnym   próbom,   tak¿e   wszelkie   ciê¿kie   osch³oœci    czy    te¿    bolesne   doœwiadczenia 
pokrzepiaj¹  duszê  m¹,  aby  w  ciemnoœciach  nie  cofa³a  siê  ona  wstecz  i  by³a na w³aœciwym 
torze  Bo¿ym,  krocz¹c  nieprzerwanie  do  zjednoczenia  mi³oœci.

Jest   powiedziane,   ¿e   staliœmy  siê  uczestnikami  Boskiej  natury  ( 2 P 1,  4 )  i  mamy
wszechmog¹cego  Boga  kochaæ  Jego  w³asn¹  mi³oœci¹,  dlatego  te¿  dusza  moja  nie  chce ¿yæ
w³asnym  ¿yciem  lecz  doskona³ym uwielbieniem Chwa³y Majestatu Bo¿ego, aby promieniowaæ 
nadprzyrodzonym  œwiat³em.  Poprzez   noc   zmys³ów,   wiary,  a  nastêpnie  noc  ducha,  bêd¹ca
autentycznym  udzielaniem  siê  Samego  Boga  -  kontynuujê  Bo¿e  pos³annictwo,  i  wœród tych 
b³ogos³awionych   zupe³nych   ciemnoœci   podobnych  do  pó³nocy,  dusza  ma  jest  oczyszczana 
i  prowadzona w wielkim ogo³oceniu do zaœlubin duchowych, jak to te¿ podaj¹ wszyscy Mistycy.
Poprzez  ciemnoœci  zd¹¿am  do  najjaœniejszego  œwiat³a  Bo¿ego,  i  jak  podaje  Œwiêty  Jan  od 
Krzy¿a:  ¡ im  rzeczy  Bo¿e  s¹  wy¿sze  w  sobie  i  jaœniejsze,  tym bardziej niezrozumia³e i tym 
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ciemniejsze s¹ dla nas ¢, tak¿e na mojej drodze krzy¿owej za pomoc¹ zmys³ów poznajê wszelkie 
dobra   Bo¿e,   a   za   poœrednictwem   w³adz   duszy   kosztujê  niebiañskie  s³odycze,  natomiast 
mi³oœæ  i  œwiat³o  Bo¿e  otrzymujê  przez  wolê  lub  rozum,  co  prowadzi mnie do szczêœliwego
koñca  Dzie³a  Bo¿ego,  które  rozpocz¹³  i  ukoronuje  Bóg  na  Chwa³ê  Majestatu  Swego.

S z a n o w n y   K s i ê ¿ e   K a r d y n a l e,   odwieczne  zadanie  na  czasy  wspó³czesne 
ods³oniêcia  tej  przedziwnej  tajemnicy  Trójk¹ta Bermudzkiego wyros³o z Ducha Boga ¯ywego, 
który  jest  najwiêksz¹  Sprawiedliwoœci¹  i  Mi³oœci¹,  i  to  przeolbrzymie  Dzie³o Bo¿e wymaga 
pokuty,  ca³kowitej  ofiary  w³¹cznie  z  ofiarowaniem  w³asnej  krwi,  tak¿e  wejœæ  w posiadanie 
tej  odwiecznej  Bo¿ej  tajemnicy,   to  byæ  wyniesionym  przez  Boga  ponad  w³aœciwy  poziom
naturalny  -  do  poziomu  ¿ycia  Stwórcy,   i   byæ  po³¹czeniem  œwiata  realnego,  rzeczywistego 
-  przyrodzonego  i  nadprzyrodzonego,   o   czym   ju¿   wy¿ej  wspomnia³am.  Transcendentalny 
Trójjedyny  Bóg  stopniowo  dzia³a³  w  duszy  mej,  aby dosz³a ona do ca³kowitego zjednoczenia 
woli  swej  z  wol¹  Jego,  i  aby  ona sta³a siê doskona³ym Królestwem Bo¿ym godnym poznania 
odwiecznej  tajemnicy  Bo¿ej  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  do  której zosta³a odwiecznie powo³ana. 
Z  woli  Bo¿ej  mam  byæ  dojrza³¹  córk¹  Koœcio³a   we   wszelkiej   cnocie   godn¹  przekazania 
tajemniczego   znikania   bytów   skoñczonych,   tak¿e   wszystkie   krzy¿e,   cierpienia  w³¹cznie
z   bezduszn¹   cisz¹   na   duchowe   wysy³ki   me   do  Waszej  Eminencji  przyjmujê  jako  ³aski 
nadzwyczajne,  które  spadaj¹  na  duszê  m¹,  bo  ka¿dy  niewinny  krzy¿  jest policzony w ¿yciu 
przysz³ym. 

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. 
Najukochañszy  Zbawiciel  przenikn¹³  duszê moj¹ na wskroœ,  aby widzia³a ona nadprzyrodzone 
rzeczy  w  œwietle  Boskim  i  w  tym  œwietle niebiañskim wszystko t³umaczy³a, bo rozum ludzki 
nie  jest  przystosowany  do  postrzegania  Boskiego  œwiat³a,  tak¿e  Trójca Œwiêta i Niepokalana 
przystosowali  w³adze  duszy  mej,  aby  ona postrzega³a Ich tajemnice i przekaza³a tê upragnion¹
tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego  nastêpnym  pokoleniom  a¿  po  wszystkie  dni,   dlatego  te¿ 
z  woli  Bo¿ej  nieustannie  przemienia³am  i  wg³êbia³am  siê  w tê odwieczn¹ tajemnicê pragn¹c 
zagubiæ  siê  w  Jezusie  Chrystusie  na  ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ.   Ja,   jako   mistyczna   córka 
Pana  swego  za  przyczyn¹  Ducha  Œwiêtego  idê  drog¹  wybran¹  przez  Niego,  gdzie  Stwórca 
dzia³a  bezpoœrednio  w  misji  mej,  a  wszelkie  nadzwyczajne  ³aski  Jego  nie  tylko  pozwalaj¹ 
przetrwaæ  mi,  ale  równie¿  one  utwierdzaj¹  mnie  w  moim  odwiecznym  powo³aniu. 

P r a g n ê    jeszcze    raz    zaznaczyæ   w   Boskim   Oblubieñcu   mym,   ¿e   odwieczn¹, 
nadprzyrodzon¹  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego,   tajemnicê   ukryt¹  od  wieków  i  pokoleñ 
mo¿na   jedynie   ods³oniæ   poprzez   nieskoñczon¹  mi³oœæ  Ojca  Niebieskiego,  który  dokonuje 
tak  wielkich  dzie³  mi³oœci  za  poœrednictwem  wybranej  duszy,  dla  której  jest  to  prawdziwe
uczestnictwo  w  ¿yciu  wiecznym,  i  skoro  dusza  ma  jest  t¹ dusz¹ wybran¹, to z pomoc¹ Bo¿¹ 
przetrzymujê  cierpliwie  przeró¿ne  utrapienia  ziemskie,  które  przygotowuj¹  mnie do dalszych 
walk,  i  z  ca³¹  pewnoœci¹  idê  za  swoim  Mistrzem  Niebieskim, tak¿e przed nikim nie uni¿am 
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siê  i  jestem  wierna  swojemu  powo³aniu,  a  co  Bóg  ¿¹da jest dla mnie najwiêksz¹ œwiêtoœci¹, 
dlatego  te¿  z  rozkosz¹  podda³am  siê  mi³oœci  Pana  swego,   który   duszê   m¹   prowadzi   do 
Ojczyzny  Swej.

S z a n o w n a     E m i n e n c j o,    ta    niekatolicka  i   bezduszna   cisza   na   duchowe
wysy³ki  me  do  Waszej Eminencji czyni wiele dobrego, bo przecie¿ ludzkoœæ prêdzej dowiaduje
siê  o  nadprzyrodzonej  misji  mej  poprzez  moj¹  stronê  internetow¹,   tak¿e  zaczynam  powoli
przekazywaæ  Dzie³o ascezy mistycznej dotycz¹ce ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, 
które  jest  moim  odwiecznym  powo³aniem,  i  które  powsta³o w wielkiej samotni, w absolutnej 
ascezie  kontemplacji  Boga,   gdzie  wiernie  i  cierpliwie  podda³am  siê  Odwiecznej  M¹droœci, 
która   prowadzi³a   i   prowadzi   duszê  m¹  do  G³êbin  Boskich,  do  Bezmiaru  Mi³oœci  Bo¿ej.
W  ods³oniêciu  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  widoczne  s¹ dwa elementy:  ludzki i Boski,
które  cudownie  jednocz¹  siê  z  woli  Bo¿ej,   i   skoro   Bóg   wybra³   mnie,  abym  przekaza³a
œwiatu  tê  nadprzyrodzon¹  tajemnicê,   to  u¿ycza  mi  tyle  ³ask,   ile  jest  mi  potrzebne  na  tak
ciê¿kiej  drodze,  i  mówi¹c  s³owami  Œwiêtej  Teresy  od  Jezusa,  to  ¡ w  tak  wielkiej  sprawie 
ludzkie  starania  i  sposoby  na  nic  zdadz¹  siê,   bo   Boski   Majestat   Pana   zakreœli³   granicê 
nieudolnoœci  naszej,  i  które  spodoba³o  siê  Mu  zastrzec  Sobie  Samemu. ¢   W  tak   trudnym 
odwiecznym  powo³aniu  Bo¿ym  nadprzyrodzone  œwiat³o  jaœniej¹ce w ciemnoœci jest dla duszy 
mej  najlepszym  drogowskazem,   dlatego   te¿  poprzez  ciemn¹  noc  czystej  wiary  nieustannie 
idzie  ona  w  Panu  swym,  aby  zjednoczyæ  siê  poznawczo  z  Nim  i  przekazaæ ludzkoœci Jego 
odwieczn¹  tajemnicê  znikania  bytów  skoñczonych.

Trójca  Œwiêta  i  Maryja  Dziewica,  Gwiazda  Ewangelizacji  wyciskaj¹  wyobra¿enia na 
moich  zmys³ach,  i  stopniowo  objawiaj¹  mi  Swoje tajemnice bezpoœrednio wlewaj¹c do duszy 
mej  nadprzyrodzone  œwiat³o,  tak¿e  z  Ich  woli  zbli¿am  siê  mistycznym statkiem do mi³osnej 
nadprzyrodzonej  Krainy,   gdzie   spokojne,  niebiañskie  wiatry  unosz¹  duszê  m¹  naprzód  do 
portu  wiecznego,  dlatego  te¿  dojrzewam  w  Ukochanym  do godnego przekazania odwiecznej
tajemnicy Trójk¹ta  Bermudzkiego,  która  wykracza  poza  prawa  przyrody.   

Z  Jako  córka  Boga  mam  szacunek do ka¿dej osoby, nawet do najgorszego grzesznika, 
ale   nie   do   zachowañ   sprzecznych  z  ludzk¹  natur¹  i  gardzê  ludŸmi,   którzy  s¹  tchórzami 
wobec  prawdy,  bo  dla  pamiêci  historycznej  i  dla  dobra  sprawy  najgorsze  tabu nie powinno 
byæ  przemilczane,  mimo,  ¿e jest wstrz¹saj¹ce,  bo nale¿y ocaliæ pamiêæ niesamowitych zbrodni
i  okrutnych  zak³amañ  w  niewygodnych  sprawach  totalitarnych  re¿imów,   czego  przyk³adem
jest  moja  sprawa z bezprawnym nie nadaniem mi stopnia doktora z 9. 10. 1985 roku.  Wszystko 
to dalej trwa, dziêki poplecznikom liberalno - lewicowym, którzy pragn¹ zak³amanej demokracji, 
która   reprezentowana  jest  w  naszym  kraju  przez  komitet obrony demokracji (kod), który tak
naprawdê jest komitetem ob³udnych demokratów,  którzy  na  straconej pozycji po niewygranych 
wyborach   dalej   d¹¿¹   do   nieograniczonych   i   bezwzglêdnych   wp³ywów   nie   przebieraj¹c 
w  œrodkach,  dopuszczaj¹c siê nawet zdrady stanu pragn¹c swoj¹ tyrani¹ zmusiæ obce mocarstwa
w  ingerowanie  rz¹dz¹cych,  którzy  jak  na  razie  odpowiedzialnie  rz¹dz¹  i  nie  daj¹  ugi¹æ siê 
przed  przemoc¹  rozwœcieczonej  opozycji,  która  zasmakowa³a jedynie w terrorze uporczywego 
nêkania  i  opluwania  rz¹dz¹cych,   co  widaæ  to  bardzo  wyraŸnie  w  mediach  mêtnego  nurtu, 
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który  pragnie  reprezentowaæ  jedynie  spaczony  absolutyzm  we  wszystkim.   

Tak   jak   dawniej   w   wolnoœci   komunistycznej  i  postkomunistycznej,  tak  i  obecnie
w  wolnoœci  libertyñsko - lewicowej  niewygodne  i  zbyt  trudne  sprawy  nie   by³y  i  nie  s¹  do 
wygrania,  bo  one  s¹  zwi¹zane  kajdanami  zniewolenia  oparte  o  bezwzglêdne  pos³uszeñstwo 
wzglêdem  pobratymców  nadu¿ywaj¹cych  w³adzy,  którzy  na si³ê wprowadzaj¹ ba³wochwalczy
model  ¿ycia,  tak¿e  jedynie  w  niesamowitym  k³amstwie  kszta³tuje  siê  naród,  spo³eczeñstwo
i  opiniê  miêdzynarodow¹.  Mam  wielk¹  odwagê  w  Chrystusie broniæ fundamentu wêgielnego 
mojej  nadprzyrodzonej  misji  czyli  swojej  prawdy  naukowej  zadanej  mi  9. 10. 1985 r.  przez 
pseudonaukowców  w  re¿imie komunistycznym i podtrzymanej przez pseudosêdziego L. Bianku 
z   E u r o p e j s k i e g o   T r y b u n a ³ u    P r a w   C z ³ o w i e k a  ( ETPC ),  który  wewn¹trz 
jest  trupem  dla  prawowitych  faktów  i  wartoœci,   dlatego   te¿   nie   zale¿y  mu  ani  na  mojej
prawdzie  naukowej,  ani  te¿ na innych niewygodnych sprawach, które bez ¿adnego rozpatrzenia 
w   sk³adzie   jednoosobowym   s¹   nagminnie   wy¿ynane   i   zakopywane  w  ba³wochwalczym
grobie.     

Jako  mistyczna  córka  Wszechmog¹cego  broniê  siê  przed  kultur¹  odrzucenia  bêd¹cej 
nastêpstwem  kryzysu  antropologicznego,   który   w   centrum   stawia   ju¿   nie  cz³owieka,  ale
konsumpcjê  i  interesy  ekonomiczne  (Ojciec Œwiêty Franciszek), w zwi¹zku z czym nape³niona 
³askami   i   b³ogos³awieñstwami   od   Stwórcy   wziê³am   w   objêcia   ca³y   zniewolony   œwiat 
i  zmierzy³am  siê  z  obecnymi  wyzwaniami,  aby  poprzez misjê sw¹ móc publicznie sprzeciwiæ
siê  niesprawiedliwoœci  rodz¹cej  przemoc,   która   przedstawiona  jest  chocia¿by  w  fikcyjnym
E T P C   ze   Strasburga   czy   te¿   w   bezkarnej   C e n t r a l n e j   K o m i s j i   d o   S p r a w 
S t o p n i   i   T y t u ³ ó w   z   Warszawy,  która  niczego  nie nauczy³a siê na moim przyk³adzie, 
o    czym   mówi   artyku³   Przemys³awa   Dubiñskiego  zatytu³owany:  “ Pracownik  to  zwierzê, 
ma  siê  ³asiæ ”,   który   jako   skopiowany   z   internetu   umieœci³am   na   profilu   mym,   tak¿e
polecam,  aby  zaznajomiæ  siê  z  nim.

Relatywizm  prawa  serwowany  nam  przez  E T P C  bezprawnie  wyklucza niewygodne
sprawy,  a  poniewa¿  jestem  œwiadkiem  prawdy  i  sprawiedliwoœci  Oblubieñca  Niebieskiego,
dlatego te¿  1 marca 2016 r.  wys³a³am ju¿ trzeci list do Przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej,
aby   podj¹³   odpowiednie   kroki  w   celu   natychmiastowej   likwidacji  lub  te¿  naprawy  tego
trêdowatego  Trybuna³u,   wysy³aj¹c   w   tym   samym   czasie   list   do   Premier   Polski   Beaty
Szyd³o  prosz¹c  j¹  o  interwencjê  w  tej  sprawie.  Na  te  moje listy 30. 03. 2016 r.  otrzyma³am 
list   od   Komisji   Europejskiej   mówi¹cym,   ¿e   Komisja  Europejska  ¡  jako  instytucja  Unii
Europejskiej,   nie   ma   uprawnieñ   w   dziedzinie   procedur   Europejskiego   Trybuna³u  Praw
Cz³owieka   i   w   zwi¹zku   z   tym   nie   mo¿e  podj¹æ  ¿adnych  kroków ¢,  lecz  jedynie  Rada
Europejska,  która  ustanawia³a  ten Trybuna³ i czuwa nad poszanowaniem Konwencji o ochronie 
praw  cz³owieka  i  podstawowych  wolnoœci,  co  by³o  to  tam  napisane.  Po tym liœcie 4. 04. br. 
wys³a³am  skargê  do  Przewodnicz¹cego Rady Europy na ten fikcyjny i bezprawny  ETPC,  który
odmawia  ofiarom  prawa do szukania rzetelnej sprawiedliwoœci.  Wszystkie te listy umieszczone 
s¹  w  folderze,  który  nazwany  jest:  “ Kamieñ  Wêgielny Dzie³a  Bo¿ego ”, a  na  mojej stronie 
internetowej  / http:annaanielaflak.eu /  znajduj¹  siê  one  w  pasku  numer  81,  82,  85  i  86. 
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A¿  wierzyæ  siê  nie  chce,  ¿e  E u r o p e j s k i   T r y b u n a ³   P r a w   C z ³ o w i e k a 
ma  taki  lekcewa¿¹cy  stosunek  do  prawa  czyli  oparty  jest  on o legalne bezprawia w prawach
niewygodnych,  hañbi¹cych  i  nad  wyraz  trudnych,  czego ¿ywym przyk³adem jest moja sprawa 
z   numerem  sprawy  23838 / 15,   tak¿e   najwy¿szy   ju¿   czas,   aby   ca³emu   œwiatu  rzetelnie
przedstawiæ  prawdê  o  tym  bezu¿ytecznym,  zgni³ym  i  martwym  “ cielcu ”,  który nasi¹kniêty 
jest  libertyñsko  -  lewicowymi   mafijnymi   uk³adami,   korupcjami,   patologiami,  oszustwami 
i  k³amstwami.  Nie  tylko  cz³onkowie Unii Europejskiej,  ale ca³y œwiat pragnie ¿yæ w wolnoœci,
pokoju  i  sprawiedliwoœci  Trójjedynego  Boga,  a  nie  w  zak³amanej  promowanej ideologii, do
której  nagina  siê  prawa  zniewolonego  E T P C,   który  poprzez  sodomistyczne  orzecznictwa
zafundowa³   nam   ukrywanie   prawdziwych   faktów,   przez   co   fa³szuje  siê  istotn¹  prawdê, 
aby   nie   by³o   historycznej   pamiêci   na   drodze   pozornych  ateistycznych  naukowoœci  oraz 
nowoczesnych,   antymoralnych   trendów   przepe³nionych   wrogimi   mocami,  które  nak³adaj¹
kajdany  opornym   i  sk³aniaj¹   ich   do  ¿ycia  w  wypaczeniach  bezsensownych,   co  wszystko 
prowadzi  na  wiekuiste  potêpienie. 

Jako   mistyczna   córka   ukrzy¿owanego   i  zmartwychwsta³ego  Boskiego  Odkupiciela 
uœwiêcona  jestem  w  prawdzie  Jego  (J 17, 19),  w  zwi¹zku  z  czym  uto¿samiam siê w Niego, 
i  si³¹  nadziei  Jego  potêpiam  w  Nim  wszelkie  niesprawiedliwoœci  zniewolonego  œwiata,   bo 
jako  cz³owiek  Bo¿y  radoœnie  s³u¿ê  prawdzie,   tak¿e  jestem  zafascynowana  jedynie  prawd¹, 
któr¹   znajdujê  w  pe³ni  w  S³owie  i  w  Ciele  Jezusa  Chrystusa,   który  jest  niewyczerpanym
Ÿród³em  naszej  radoœci  ( Ojciec  Œwiêty  Franciszek ).

S z a n o w n a     E m i n e n c j o,     w    rozpatrywaniu    mojej   nadprzyrodzonej   misji
potrzeba niezwyk³ej klasy teologów,  dla których obce by³oby modyfikowanie spraw koœcielnych 
do  potrzeb  zmys³owej  ludzkoœci,  bo  ja  z  takimi  “ wielkimi ” ekspertami, których nie brakuje
wœród  duchowieñstwa,  i  których  to  te¿  spotyka³am  na  swojej  krzy¿owej  drodze  ju¿ dawno
mia³abym  zabrane  przez  Pana  naszego  swoje  odwieczne  pos³annictwo,  a  poniewa¿ s³ucham
siê  jedynie  Boskiego  Oblubieñca  swego,  dlatego  te¿  nieustannie  prowadzê  duchowe Dzie³o
Jego,  które  uderza  w  modn¹,  mocn¹  i  nadzwyczaj  agresywn¹  sekularyzacjê,   która  zaczyna
powoli   wypalaæ   siê   w   tym   zdemoralizowanym   œwiecie,   który   zaserwowa³  nam  kulturê 
odrzucenia  przesi¹kniêt¹  k³amstwami,  niesprawiedliwoœci¹  i  œmierci¹.   Gdy   dalej   nie  bêdê
mia³a  odpowiedzi  od  Waszej  Eminencji,  która  mówi³aby  o  wszczêciu  procesu  badawczego
nadprzyrodzonej  misji  mej,  to  ju¿  wkrótce  znowu  odezwê  siê  wyjawiaj¹c  powoli tajemnice
Stwórcy,   które  poznaje  w  Nim  dusza  ma,   gdy   podczas  snu  opuszcza  ona  w  Ukochanym 
czasoprzestrzeñ.    Na   rêce  Waszej  Eminencji  wysy³am  dwie  takie  same  p³yty  kompaktowe 
CD - R,  na  których  w  programie  PDF  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego,  ponadto  kopiê 
listu  skierowanego  do  Ojca  Œwiêtego  Franciszka,   i   gdy   tylko   otrzymam   dowód  nadania 
wysy³ki  do  Watykanu,  to  te  dwa  listy  znajd¹  siê  równie¿  na  mej stronie internetowej, która 
ju¿  wkrótce  osi¹gnie  300 000  odwiedzin.    

                                                    Szczêœæ  Bo¿e !                               

 Anna  Aniela  Flak
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