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Kamieñ wêgielny mojej nadprzyrodzonej misji
Z woli Pana naszego 11.07.1985 roku obroni³am moj¹ pracê doktorsk¹, która mia³a
dobre recenzje na re¿imowej uczelni na Wydziale Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej
w Szczecinie, który obecnie zwie siê Wydzia³em Nauk o ¯ywnoœci i Rybactwa, lecz przy
pe³nym wymaganym kworum ( 15 osób) nie nadano mi stopnia doktora i to tylko dlatego,
¿e zacietrzewiony komunista dziekan prof. Aleksander Winnicki nie bra³ udzia³u w g³osowaniu
mimo, ¿e by³ na nim czyli dopuœci³ siê zamierzonego przestêpstwa, gdyby nawet wówczas
g³osowa³ na “ nie ” nie by³oby sprawy i nikt nie us³ysza³by o mnie, i nie mia³abym te¿
tak niezwykle nieprawdopodobnego Dzie³a Bo¿ego, które skierowane jest do ca³ego œwiata
i wszystkich nastêpnych pokoleñ. Judaszowski dziekan A. Winnicki celowo prze³o¿y³
g³osowanie na 9. 10. 1985 r. nie dopuszczaj¹c do g³osowania dwóch moich recenzentów,
którzy najwiêcej mieli do powiedzenia, aby komisja w zupe³nie innym sk³adzie jaka by³a
na obronie nie nada³a mi stopieñ doktora, aby w jego mniemaniu zniszczyæ mnie, bo ocenia³
mnie poprzez pryzmat komunistycznych pogl¹dów swych, a nie wiedzy mej, a w rzeczy samej
jest to k a m i e ñ w ê g i e l n y nadprzyrodzonej misji mej, tak¿e Dzie³o Wszechmog¹cego
powsta³o w³aœnie na fundamencie tej opatrznoœciowej, b³ogos³awionej krzywdzie moralnej,
która na sta³e wcementowana jest w Syna Bo¿ego Jezusa Chrystusa.
Za poœrednictwem Niepokalanej przyjê³am plan Bo¿y odnoœnie duszy mej, a sta³o siê
to dok³adnie 9. 10. 1985 r., i od tego te¿ czasu w ca³ej pe³ni narodzi³am siê dla upojnego
Nieba wykorzystuj¹c swoje talenty dla duchowego Dzie³a Bo¿ego, które z jak najwiêksz¹
wielkodusznoœci¹ wykonywa³am ca³ym sercem i dusz¹ sw¹. R o d z i c e N i e b i e s c y
dobrze wiedzieli, ¿e podo³am tak wielkiej nadprzyrodzonej misji swej, któr¹ odwiecznie
mi zaplanowali i od samego mojego urodzenia ca³y czas przygotowywali mnie, abym wysz³a
na narody œwiata, tak¿e podczas przekazywania Dzie³a w swoich duchowych wypiskach
modlê siê jednoczeœnie do Mistrzów Niebieskich, dziêki którym najwa¿niejsze sprawy widzê
Ich oczyma i wszystko te¿ rozpatrujê w Ich Duchu, oczywiœcie za Ich spraw¹. Umi³owani
Rodzice Niebiescy nauczyli mnie rozpatrywaæ wszystko Ich wartoœciami, tak¿e odwa¿nie,
jak i z pokor¹ zawsze ¿y³am Ich ¿yciem od kiedy wesz³am na drogê œwiêtoœci, tylko ta
œwiêtoœæ czasami by³a zak³ócana przez tê grzeszn¹ doczesnoœæ.
Najmi³osierniejszy Ojciec Niebieski bardzo dobrze przygotowa³ córkê Sw¹ Annê
Anielê Flak do duchowego Dzie³a Swego, które za wstawiennictwem Ró¿y Duchowej Maryi
prowadzi w Nim, poniewa¿ przesz³a ona przez najprzeró¿niejsze etapy grzesznego œwiata
staj¹c siê nawet o f i a r ¹ w rozgrywkach politycznych wœród naukowego œwiata poprzez
bezprawnie nie nadany jej stopieñ doktora, tak jak Œwiêtemu Janowi Paw³owi II - mu te¿
nigdy nie nadano stopieñ doktora habilitowanego po obronionej pracy habilitacyjnej. Tak
jak B³ogos³awiony Ksi¹dz Jerzy Popie³uszko zosta³ zamordowany przez funkcjonariuszy
bezpieczeñstwa i sta³ siê symbolem walki o wolnoœæ, tak moja krzywda moralna
z bezprawnym nie nadaniem mi stopnia doktora sta³a siê nie tylko b³ogos³awion¹
o f i a r ¹ Dzie³a Bo¿ego ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego i tajemnic, które
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mej, ale równie¿ sta³a siê ona wielkim symbolem prawdziwej mi³oœci i prawdy Bo¿ej,
która w sposób zak³amany podawana jest przez wielkich faryzeuszy Boga, którzy na
potêgê sprzeciwiaj¹ siê prawu Bo¿emu.
Prawda jest taka, ¿e bez krzywdy moralnej zwi¹zanej z bezprawnym nie nadaniem
mi stopnia doktora, nigdy nie wesz³abym na ¿aden mistyczny szczebel drabiny Bo¿ej i nie
nadawa³abym siê do tak wielkiego nadprzyrodzonego celu. Moi b³ogos³awieni wrogowie
ze Szczecina pod wp³ywem szatana za pozwoleniem Boga k³uli mnie swoimi s³owami
i robili wszystko, aby sprowadziæ mnie do dna nicoœci przemijaj¹cego œwiata, abym jako
niewygodny œwiadek ich nieludzkich dzia³añ szybko umar³a lub te¿ zwolni³a siê z pracy.
Poprzez p e r f i d n e g ³ o s o w a n i e wbrew wszelkim normom moralnym pragnêli
pseudonaukowcy zabiæ moj¹ osobowoœæ, jak i mój naukowy zapa³. Kiedy podjê³am pracê
na tym re¿imowym wydziale, to ¿aden okres czasu nie by³ wolny od intryg, co nie by³o
dla mnie absolutnie ¿adnym zaskoczeniem, bo nawet nieœmiertelny Ojciec Niebieski, Król
Wieków dozna³ zimna, niedostatku, przeœladowañ a¿ do niewinnej œmierci. Szczególnie od
tej moralnej krzywdy nigdy nie mia³am spokoju w tym ziemskim szczeciñskim karcerze,
w którym naukowi oprawcy wraz z moim nieludzkim szefem Józefem Girjatowiczem bili
rekordy w wymyœlnych nieprawoœciach w stosunku do mojej osoby, gdzie zastosowano
p r z e m o c popart¹ k³amstwami, naigrywaniem siê ze mnie i nieustannie szczuto mnie,
i wszystko by³o dopuszczalne z wyj¹tkiem bicia. Dusza moja w szczególny sposób by³a
drêczona i wszystko to pracowa³o dla lepszego jej oczyszczania, aby mog³a ona otrzymywaæ
jak najwiêcej ³ask od Najœwiêtszego, który w ówczesnym czasie sowicie jej to wynagradza³.
Zbawcza moc tych cierpieñ nad wyraz oczyszcza³a duszê m¹ przy jednoczesnym wyparciu
z siebie ¿ycia zmys³owego, co pozwoli³o mi ¿yæ tylko w sferze sacrum. Z woli Kap³ana
Niebieskiego wszystko to prze¿y³am, aby w duchowym Dziele Niebios w ogólnym zarysie
opisaæ ten horror nieludzkich “ naukowych ” dzia³añ jakie prze¿y³am od swoich oprawców,
do których sam diabe³ nie by³by zdolny, aby w nich uczestniczyæ, i które tak bardzo
nadwyrê¿y³y zdrowie me, którego skutki odczuwam do tej pory.
K Tak na marginesie dodam, ¿e licz¹c w y n i k i d r u g i e g o g ³ o s o w a n i a:
nie wliczaj¹c wstrzymuj¹cych mo¿na by³o mi nadaæ stopieñ doktora, a licz¹c wstrzymuj¹ce
po 50 % mog³am równie¿ uzyskaæ stopieñ doktora, ale pan dziekan Aleksander Winnicki
ze swoimi partyjnymi wspó³towarzyszami tj.: 1). Idzi Drzycimski, 2). Rajmund Trzebiatowski,
3). Juliusz Chojnacki, 4). Zygmunt Che³kowski, 5). Andrzej Kompowski, 6). Józef Œwiniarski
i 7). Kazimierz Miller z premedytacj¹ ukartowali inaczej, abym mog³a znaleŸæ siê na krawêdzi
nêdzy i rozpaczy pragn¹c zrobiæ ze mnie wariata, co ju¿ to k³amliwie rozg³asza³a kierowniczka
dziekanatu El¿bieta Chojnacka, ¿e po tym drugim g³osowaniu zwariowa³am. Jako córka
umi³owanego Jezusa Chrystusa o¿ywiona Duchem Jego wznios³am siê ponad wyrz¹dzon¹
mi moraln¹ krzywdê, ponad wszelkie krzy¿e, ponad pojêcia rozumowe i poza zamierzone
poznanie teologii, aby poprzez mistyczn¹ dialektykê poznania i mi³oœci zbli¿yæ siê do
Trójcy Przenajœwiêtszej, i za wstawiennictwem Matki Bo¿ej zrealizowaæ odwieczn¹ wolê
Bo¿¹, która skierowana jest do wszystkich narodów œwiata a¿ po wszystkie pokolenia.
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otrzyma³am drogocenny wêgielny kamieñ nadprzyrodzonej misji mej wchodz¹c jednoczeœnie
na stopnie mistycznej Góry Karmel. Gdy do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu³ów
odwo³a³am siê od tej perfidnej decyzji “ œwiêtej rady wydzia³u ”, jak nazwa³ j¹ faryzeusz
A. Winnicki, to powo³ano nowych recenzentów jako “super”, ale oczywiœcie w zniewalaniu
niewygodnych spraw, a byli to doc. Pruchnicki i doc. Sadowski, obaj z tego samego oœrodka
tj. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) z Warszawy, co jest wielkim
przestêpstwem, bo do powtórnej oceny mojej pracy doktorskiej musieli byæ powo³ani
profesorowie i to z ró¿nych oœrodków naukowych. Winnicki, Pruchnicki i Sadowski
przyczynili siê do tego, ¿e z woli Bo¿ej wesz³am w orbitê odwiecznych planów Bo¿ych,
a ci dwaj super szkaluj¹cy recenzenci zrobili wszystko, aby tylko nie oœmieszyæ Rady
Wydzia³u, gdzie obroni³am doktorat, który opublikowa³am w s³ynnym Ossolineum, zrobiono
z niego sporo plagiatów, a co najwa¿niejsze otrzymano za niego pierwsz¹ nagrodê ministra,
ale bez mojego udzia³u, co jest przestêpstwem, a wszystko to œwiadczy o wielkiej wartoœci
mojej pracy doktorskiej. Nigdy nie otrzyma³am tych szkaluj¹cych recenzji, bo przecie¿ obawiano
siê, ¿e mogê zrobiæ z tego po¿ytek na ich niekorzyœæ i faktycznie jakbym je mia³a, to
ukaza³yby siê one na internetowej stronie mej i by³yby te¿ wysy³ane wraz z innymi wa¿nymi
dokumentami do tych oœrodków, gdzie odwo³ywa³am siê od tych nieludzkich recenzji
pisanych na potrzeby zniewolonych komunistów.
Od tego b³ogos³awionego dnia z 9. 10. 1985 roku, kiedy z woli Opatrznoœci Bo¿ej
zadano duszy mej charyzmatyczn¹ ranê p³odnoœci za pomoc¹ w³óczni Serafina cieszê siê
tylko i wy³¹cznie Bogiem, bo przed tym okresem nie cieszy³am siê ani marnym œwiatem,
ani Bogiem, dziêki któremu nasi¹k³am w³aœciwoœciami Jego w Morzu Mi³oœci Jego
i poprzez kontemplacyjn¹ wiedzê koncentrujê siê w Nim, aby poprzez œmieræ ¿ycia mego,
które spowoduje ujœcie duszy do ¿ycia wiecznego mieæ zapewnion¹ Chwa³ê Jego. Ta
drogocenna rana mistycznej p³odnoœci pozwala mi nieprzerwanie ³¹czyæ siê Mêk¹ Chrystusa
i czuæ przedsmak ¿ycia wiecznego, tak¿e z ca³ego serca moim pseudonaukowym wrogom
dziêkujê za ni¹, jak i za wszystkie ciosy, jakie tylko spotka³y mnie od nich, bo poprzez
zbawcz¹ moc tych cierpieñ dusza moja oczyœci³a siê i wszystko to pozwoli³o mi zaprzeæ
siê w Panu mym, który pos³a³ mnie na wszystkie narody œwiata.
Pan Jezus w œrodê wydany by³ na mêkê, w œrodê 9. 10. 1985 r. by³am przenikniêta
duchow¹ strza³¹ Niebios, i 14.10.1987 r. w œrodê dziekan prof. Aleksander Winnicki odczyta³
wyniki z IMGW z Warszawy mówi¹ce o przeokropnej wartoœci mojej pracy doktorskiej
twierdz¹c, ¿e to jest najwiêksze ¿yciowe osi¹gniêcie jego, co s³ysza³o to parê osób, o czym
powiedzia³ mi osobiœcie promotor mojej pracy doktorskiej Krzysztof Prawdzic czyli jak
widaæ ten komunista myœla³ wówczas, ¿e uciszy³ mnie raz na zawsze, co oczywiœcie bardzo
siê przeliczy³ tak jak Judasz, który wyda³ Pana naszego na mêkê.
K Zawsze by³o i bêdzie a¿ do skoñczenia œwiata, ¿e najwiêksze niepowodzenia by³y
w³aœnie najwiêkszymi zwyciêstwami w nadprzyrodzonym porz¹dku, jak to podaj¹ wszyscy
Œwiêci i Mistycy, i ¡ los wybranych jednostek bywa zazwyczaj ciê¿szy. Triumf wielkich
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Stwórca zawsze wybiera sobie w³aœciwych ludzi do w³aœciwych zadañ i ¡ nic wielkiego
nie dokonuje siê bez cierpienia, poni¿enia z tym zaœ wszystko jest mo¿liwe ¢ (B³ogos³awiony
Jan Henryk Newman ).
Moja krzywda moralna z 9.10.1985 r. ma z a d u ¿ y w y m i a r dla prowodyrów
najprzeró¿niejszej maœci, którzy za nic maj¹ nieuczciwoœæ naukow¹ w stosunku do
niewygodnych osób, bo przecie¿ oni nie mogli dopuœciæ do tego, aby zdyskredytowaæ “wielkich”
naukowców z Wydzia³u Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie, jak równie¿
ca³¹ radê naukow¹ Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Centraln¹
Komisjê do Spraw Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych w Warszawie, nawet UNESCO
we Francji, które umy³o sobie rêce jak Pi³at i nie chcia³o siê wtr¹caæ w postkomunistyczny
kraj dla jednej osoby, i nara¿aæ na wstyd “naukowców” w Polsce. Nieustannie mydlono
mi oczy wymijaj¹cymi i nieludzkimi dzia³aniami, aby zmusiæ mnie do milczenia, aby zas³oniæ
ich nieprawoœci, tak¿e nigdy nie naprawiono mi wyrz¹dzonej krzywdy, ani w pañstwie
komunistycznym, postkomunistycznym, ani te¿ w obecnym lewicowo - liberalnym.
Mam wielk¹ odwagê w Chrystusie broniæ fundamentu wêgielnego nadprzyrodzonej
misji mej czyli swojej prawdy naukowej zadanej mi 9. 10. 1985 r. przez pseudonaukowców
w re¿imie komunistycznym i podtrzymanej nawet przez 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 ( ETPC ), którego w koñcu jako pierwsza na œwiecie zaskar¿y³am,
bo przecie¿ wewn¹trz jest on trupem dla prawowitych faktów i wartoœci, i nie zale¿a³o
mu ani na mojej prawdzie naukowej, ani te¿ na innych niewygodnych sprawach, które
bez ¿adnego rozpatrzenia w sk³adzie jedynie jednoosobowym s¹ nagminnie uœmiercane
i zakopywane w ba³wochwalczym grobie.
Nie ma to dla mnie ¿adnego znaczenia, ¿e na ró¿ne sposoby jestem tak bardzo uciszana
przez prowodyrów z³a w mojej nadprzyrodzonej misji, bo w obliczu swojej bezsilnoœci nie mam
wp³ywu na nich, którzy bez ¿adnej kontroli nad sob¹ swoimi orzeczeniami i dzia³aniami
zawsze pokonywali mnie si³¹, ale ja jako jednostka w jednej harmonii z Panem naszym dajê
wielkie œ w i a d e c t w o o tych niesamowitych patologiach, które zadomowi³y siê wœród
prawników, naukowców czy te¿ rz¹dz¹cych, którzy rz¹dz¹ siê swoimi wypaczonymi prawami
i nakazami, gdzie niewygodne sprawy s¹ wyrzynane. Z pomoc¹ najmi³osierniejszego Zbawiciela
bezowocnie zrobi³am wiêcej ni¿ to by³o mo¿liwe, aby ruszyæ zatrute sumienie Unii Europejskiej
jakim to jest fikcyjny ETPC, ale jak widaæ z³o rz¹dzi tym ca³ym euroko³chozem, który na
ka¿dym kroku zniewala nie tylko trudne sprawy, ale wszystkie narody, które ¿yj¹ bez ¿adnej
nadziei na lepsze jutro.
W swoim ¿yciu dog³êbnie spróbowa³am jak smakuje sprawiedliwoœæ serwowana
przez decydentów z³a, którzy w wyjaœnianiu niewygodnych spraw nie tylko nie pomagaj¹,
ale wrêcz przeszkadzaj¹, czego dowodem jest moja wieloletnia walka o przywrócenie mi
stopnia doktora, tak¿e w ca³ej pe³ni spróbowa³am upodlenie, upokorzenie, a nawet potêpienie
jakie by³o serwowane mi przez zacietrzewieñców bezprawia. Te nieustanne gnêbienie mnie
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na wielkie dobro, bo dosyæ szybko podnios³am siê z moralnego upadku, i w mi³osnym
umêczeniu zaczê³am pracowaæ dla Ukrzy¿owanego, aby móc zaoszczêdziæ Mu chocia¿ jedn¹
kroplê mêki Jego w mistycznym Ciele Jego.
Moja krzywda moralna z 9. 10. 1985 roku czy te¿ mówi¹c potocznym jêzykiem
“ podstawienie mi œwini ”, która by³a przygotowywana z wielk¹ premedytacj¹ przez trzy
miesi¹ce przez panów pseudonaukowców ze Szczecina da³a chwilowe zwyciêstwo ob³udzie,
k³amstwu i bezprawiu, a wszystko dokona³o siê z woli Bo¿ej, abym obumar³a w sobie
przekszta³caj¹c siê w Chrystusa i w Chrystusie w pe³ni czasów wyda³a dojrza³y owoc Jego
z winnicy Jego dla ca³ej ludzkoœci. B³ogos³awiona moralna krzywda, która w sposób Boski
zaowocowa³a w duszy mej jest idealnym przyk³adem dla wzmocnienia wszystkich nastêpnych
pokoleñ, które bêd¹ w sytuacji beznadziejnej jak ja, aby bra³y przyk³ad ze mnie, tak¿e
Dzie³o Bo¿e, które prowadzê w Panu naszym uratuje wiele dzieci Bo¿ych od za³amania,
bezradnoœci, poni¿enia i biedy, dlatego te¿ proszê te grzeszne dzieci Bo¿e, aby opar³y
cierpienia swoje w Krzy¿u, który doprowadzi ich dusze do Portu Zbawienia. 9.10.1985 r.
Ojciec Niebieski w ca³ej pe³ni poci¹gn¹³ mnie do Siebie, abym dojrza³a do dobrowolnego
z³o¿enia ofiary pod fundament poznania, opracowania naukowego i ods³oniêcia œwiatu
tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, aby po wnikliwym zapoznaniu siê z ni¹ œwiat móg³ odrodziæ
siê przez Mi³oœæ Bosk¹, i abym po wype³nieniu misji swej odda³a ducha swego w Rêce
Najœwiêtszego. Na tamten ówczesny czas by³am pewna w Panu naszym, ¿e to jest jedynie
fundament poznania t a j e m n i c y T r ó j k ¹ t a B e r m u d z k i e g o, któr¹ dusza ma
pozna³a za wstawiennictwem Niepokalanej w Trójjedynym Bogu, które naukowo opracowane
jest w 9 - ciu ksiêgach pt.: ¡ Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta
Bermudzkiego ¢, ale z czasem zrozumia³am, ¿e to jest fundament ca³ej mojej nadprzyrodzonej
misji, w której zrobi³am wiêcej jak to by³o mo¿liwe do zrobienia w tym marnym ¿yciu.
W tamtym czasie wiele spraw Bo¿ych by³o dla mnie zakrytych, jak to te¿ trafnie okreœli³
mój sta³y by³y Spowiednik Œwiêtej Pamiêci ks. kanonik Henryk Œwierkowski, dlatego te¿
myli³am siê, nawet co do sposobu przekazania nadprzyrodzonej misji mej, bo przecie¿
tylko Stwórca jako jedyny jest nieomylny.
Dziêki Opatrznoœci Bo¿ej owoce mojej zbawiennej krzywdy moralnej z 9. 10. 1985 r.
s¹ ju¿ niezmiernie du¿e i dojrza³e, bo w³aœnie, dziêki temu b³ogos³awionemu krzy¿owi
mog³am oderwaæ siê od grzesznej doczesnoœci i w Chrystusie wejœæ w najciemniejsz¹ noc
wiary i ducha, a co za tym idzie dusza moja mog³a wch³aniaæ niepojêtoœci Jego mi³oœci¹
i m¹droœci¹ Jego. Ta lecznicza, moralna krzywda zadana i podtrzymana przez pseudonaukowców
i pseudoprawników odwiecznie by³a zaplanowana na duszê moj¹, tak¿e odby³a siê ona
z dopuszczenia Bo¿ego, o czym Sam osobiœcie poinformowa³ mnie Zbawiciel i prosi³ mnie,
¿ebym nigdy tego nie roztrz¹sa³a, ¿e On mi to wynagrodzi i to jeszcze w tym ¿yciu,
a z czasem parê razy poinformowa³ duszê m¹, jak i mnie osobiœcie, ¿e do koñca ¿ycia
mego podczas mistycznych nocy dusza ma bêdzie opuszcza³a w Nim cia³o. Przy wielkich
Dzie³ach Bo¿ych zachodzi b³ogos³awiona prawid³owoœæ, która zawsze siê powtarza, ¿e Kap³an
Niebieski daje ogrom ³ask wybranym owcom Swym nie tylko dla nich samych, ale przede
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odbywaæ nie w m¹droœci tego œwiata, lecz w m¹droœci Bo¿ej, m¹droœci ukrytej (1 Kor 2, 6-7),
podczas której prowadz¹cy odczuwali g³êbok¹ radoœæ z oddania siê Boskiemu Oblubieñcowi
na s³u¿bê Koœcio³a Jego.
Nie tylko widoczne s¹ owoce b³ogos³awionej krzywdy moralnej z 9. 10. 1985 r.
powsta³e na mieliŸnie niesamowitych grzechów œwiata, gdzie dojrza³am duchowo w Panu
swym do nadprzyrodzonej misji swej, ale równie¿ owoce wszelkich moich krzywd, cierpieñ,
osch³oœci czy te¿ najprzeró¿niejszych doœwiadczeñ, a najbardziej bêd¹ widoczne po œmierci
mej, tak¿e nie szczêdzê wysi³ku na swojej drodze doskona³oœci, bo wiem, ¿e poprzez pe³nienie
tak wielkiego Dzie³a Wszechpotê¿nego pomagam wielu, wielu duszom, które odrodzone
w Panu naszym bêd¹ ustawicznie pod¹¿aæ za Nim. Do tych owoców duchowego Dzie³a
Niebios zaliczaj¹ siê moje tak liczne duchowe ksi¹¿ki, jak i ogrom wys³anych listów do
duchowieñstwa, które s¹ dodatkowymi duchowymi ksi¹¿kami, a wszystko to czyni³am
za wstawiennictwem Matki Bo¿ej we Wszechmog¹cym na Chwa³ê Królestwa Niebieskiego,
aby ratowaæ ca³¹ ludzkoœæ przed Herodami tego œwiata, którzy promuj¹ najprzeró¿niejsze
totalitaryzmy. Ca³a moja nadprzyrodzona misja uderza we wszystkie mafie tego œwiata
pocz¹wszy od pseudonaukowców, pseudosêdziów, pseudorz¹dz¹cych, ... , a skoñczywszy na
agresywnych laickich patriotach, którzy d¹¿¹ do laicyzacji nie tylko Europy, ale i ca³ego œwiata.
Z Z woli najmi³osierniejszego Trójjedynego Boga sta³am siê niestrudzon¹ aposto³k¹
wykonywania duchowego Dzie³a Niebios, które odwiecznie by³o zaplanowane na duszê
m¹, tak¿e ze wzruszeniem i wdziêcznoœci¹ wszystkie czyny jak i myœli kierujê do Boga,
który umo¿liwi³ mi wype³nienie woli Swej, która z punktu widzenia ludzkiego by³a niemo¿liwa
do wype³nienia. Na swojej drodze doskona³oœci przesz³am wiele bojów w duchowym ¿yciu
swym zanim duch mój zosta³ wzmocniony duchem Najwy¿szego, który jest Ÿród³em radoœci
i mi³oœci Królestwa Bo¿ego. Czasami w duchu do Oblubieñca Niebieskiego, który w ³askach
Swych rzek³ duszy mej, ¿e bêdê przemawia³a do ca³ej ludzkoœci - mówiê takie oto s³owa:
¡ Mi³osierny Panie mój nie opuszczaj córki Swej ani o jeden krok, bo tylko w krêgu Twoim
czuje siê ona mocna Tob¹, bo w Tobie pokona wszystko, a bez Ciebie jest ona niczym. ¢
Faktycznie ju¿ za ¿ycia swego przemawiam trochê do ludzkoœci poprzez moj¹ stronê
internetow¹, jak i komentarze, które umieszcza³am i dalej umieszczam na serwisach
internetowych, obecnie tylko na Twitterze, a po œmierci swej bêd¹ przemawia³a za pomoc¹
swoich duchowych ksi¹¿ek, ale dopiero po d³ugim watykañskim procesie badawczym ca³ej
mojej nadprzyrodzonej misji, który i tak siê odbêdzie w pe³ni czasów, która jest wyznaczona
przez Ojca Niebieskiego, co mam to zagwarantowane przez Niego Samego.
W cywilizacji k³amstwa i œmierci oprawcy robi¹ wszystko, aby nie rozliczyæ siê
z przesz³oœci¹, dlatego te¿ pior¹ mózgi bliŸnim, a z niepodwa¿alnych dowodów wyrywaj¹
coœ z kontekstu zdania i rozprawiaj¹ na korzyœæ sw¹, aby za wszelk¹ cenê zniszczyæ
niewygodnych ludzi, tak¿e nie dziwiê siê, ¿e nie mia³am absolutnie ¿adnych szans, aby
udowodniæ pseudonaukowcom o ich zaplanowanej krzywdzie moralnej z 9. 10. 1985 r.
w stosunku do mnie. Przez wiele lat bezowocnie szuka³am ludzkiej sprawiedliwoœci po
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niepodwa¿alnych dowodów, które ju¿ dawno powinny byæ sprawdzone i podane do publicznej
wiadomoœci, a¿ przyszed³ moment w moim ¿yciu, ¿e w ca³ej pe³ni zrozumia³am w Bogu,
¿e o f i a r a z³o¿ona na O³tarzu Bo¿ym, która jest fundamentem wêgielnym tak wielkiego
Dzie³a Bo¿ego, które prowadzê w Bogu nigdy nie mo¿e zmartwychwstaæ za ¿ycia mego,
tak¿e pokornie podda³am siê niewidzialnej mocy Bo¿ej, która tak wiele b³ogiej niepojêtoœci
zes³a³a na ¿ycie me. P r z e b a c z y ³ a m wszystkim b³ogos³awionym wrogom, ale nigdy
nie rozliczy³am siê z przesz³oœci¹, ale wiem jedno, ¿e skoro krzywda moralna jest kamieniem
wêgielnym Dzie³a Bo¿ego, to gra pseudonaukowców bêdzie zdemaskowana tu¿ przed
ostatecznym werdyktem Ojca Œwiêtego, co do mojej nadprzyrodzonej misji. Jako oddana
córka Ojca Niebieskiego nazywam sprawy po imieniu, tak¿e nikt nie zniszczy mojej
osobowoœci, bo moje ¿ycie jest ¿yw¹ Ewangeli¹, tak¿e z pomoc¹ Bo¿¹ zmagam siê
z przeciwnoœciami przejœciowego œwiata. Dla Ojca Przedwiecznego nie ma nic niemo¿liwego
(£k 1,37), bo dziêki mi³osierdziu Jego narodzi³ siê nam Zbawiciel, Mesjasz, Pan (£k 2, 11),
i dziêki te¿ Niemu prowadzê nadprzyrodzon¹ misjê dla owiec Jego, co jest wielkim darem
nie tylko dla duszy mej, ale i dla ca³ej ludzkoœci.
£askawy i mi³osierny Jezus Chrystus w wielkiej dobroci Swej odcisn¹³ Œwiêt¹ Twarz
Sw¹ w twierdzy duszy mej, tak¿e zawsze jestem ws³uchana w najdrobniejsze s³owa Jego
wœród przeb³ogiej ciszy, która napawa mnie wielk¹ mi³oœci¹ Ukochanego. Gdy jestem
skoncentrowana na Boskim Oblubieñcu, to dusza moja nad wyraz raduje siê tajemnicami
Jego, jak i Nim Samym, a gdy dobiegaj¹ do mnie wiadomoœci z obecnej Sodomy i Gomory,
to wówczas przechodzê niesamowite wewnêtrzne mêki, które porównaæ mo¿na jedynie do
mêk potêpionych dusz. Z woli Bo¿ej wesz³am w kontakt z Bogiem, aby przynieœæ d o j r z a ³ e
o w o c e œ w i ê t o œ c i (Dz 17, 27) i doznajê oraz doœwiadczam Chrystusa przez Eucharystiê,
która nape³nia mnie moc¹ i mi³oœci¹ Bo¿¹, tak¿e jednoczê siê ze zmartwychwsta³ym
Jezusem Chrystusem w misterium Jego œmierci i przez uœwiêcaj¹ce dzia³anie Boga
poznajê w mi³oœci tajemnice Bo¿e odwiecznie przeznaczone na duszê m¹. Ja, jako niby
¿ywy kamieñ jestem budowana jako Duchowa Œwi¹tynia, tak¿e zaliczam siê do wêgielnego
i ¿ywego kamienia Jezusa Chrystusa, z którego woli znalaz³am siê w przestrzeni Bo¿ej,
tak¿e obecnie dojrzewa we mnie moje ¿ycie, ¿ycie Boga.
W wielkim pos³uszeñstwie w Duchu Chrystusowym naœladujê Zbawiciela, aby moc
Wszechmog¹cego mog³a ogarn¹æ mnie ( £k 1, 35 ) i udzieliæ m¹droœci Swej, dlatego te¿
nieprzerwanie wspó³dzia³am i wspó³uczestniczê z Ukochanym w odwiecznym zadaniu swym,
a wszystkie œ w i ê t e z n a k i c z a s u na mojej drodze duchowej s¹ potwierdzeniem
obecnoœci Jego (Wj 29, 45-46). Znaki Bo¿e, które towarzysz¹ mi nieustannie s¹ znakami
panowania Bo¿ego, bo Bóg zawsze pos³uguje siê znakami, aby mówiæ do ludzkoœci, aby
uwierzono i nie zw¹tpiono, ¿e dusza ma zosta³a wybrana nie tylko po poznania i ods³oniêcia
œwiatu tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, ale jeszcze r¹bka innych tajemnic, które mieszcz¹
siê za zas³on¹ progu œmiertelnego. Boski Oblubieniec w z n a k a c h c z a s u z³¹czy³
mnie z judaszowskimi srebrnikami, upadkami Swymi, ze œmierci¹ Sw¹, zmartwychwstaniem
Swym, z ca³ym ¿yciem Swym w powi¹zaniu z Niepokalan¹ i z ca³ym œwiatem Swym.
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iloœæ znaków czasu, które obecnie ju¿ tak nie rejestrujê, poniewa¿ dusza ma w Bogu wesz³a
ju¿ w g³êbsze niepojêtoœci Ukochanego, tak¿e ona nie ogl¹da siê ju¿ na te mistyczne znaki,
które tak bardzo prowadzi³y j¹ w pierwszych mistycznych stopniach drogi na Górê Karmel,
które by³y jednoczeœnie œwietlistymi latarniami w ciemnych nocach ducha. Boski Odkupiciel
pobudzi³ i podniós³ mnie do wy¿szego ¿ycia w Sobie, tak¿e dusza ma du¿o wie, mimo
poznania tak niewielkiego r¹bka tajemnic Jego, które s¹ tak naprawdê niezwyk³¹ wielkoœci¹
nad wielkoœciami. Moje odwieczne powo³anie odbywa siê w œwietle zmartwychwstania poprzez
Krzy¿, który jest centralnym wydarzeniem pe³ni czasu, i S³owo Wcielone przenika mnie
wiar¹, co jest owocem Ducha Œwiêtego, darem zmartwychwstania, tak¿e mam byæ taka
jak Jezus Chrystus (Rz 3, 5), aby w nocy ciemnej wydaæ owoc Jego dla wszystkich pokoleñ.
W niezachwianej mocy Boskiego Oblubieñca z odwag¹, prawoœci¹ i mi³oœci¹
z perspektywy wiecznoœci jasno wy³o¿y³am misjê sw¹ poprzez znaki czasu, ponadczasowe
wartoœci i tajemnice, aby w pe³ni czasów zaplanowan¹ przez Stwórcê ludzkoœæ poprzez
wch³oniêcie duchowych zdañ mych napisach w Chrystusie, równie¿ potwierdzonymi ¿yciem
mym wesz³a na drogê zbawienia, która prowadzi dusze nasze na wieczyste gody z Panem
naszym. Na mojej drodze krzy¿owej trzymam siê niezawodnego i nieœmiertelnego Pana
swego, a nie nowoczesnych, zak³amanych ideologicznych trendów i schematów, które id¹
drog¹ przeciwn¹ do zmartwychwstania Pañskiego, a poza tym zaopatrzona w ³askê
Ukrzy¿owanego w ca³ej pe³ni mogê siê spe³niæ jedynie tylko w Nim, bo przecie¿ tylko
w Nim mogê otrzymaæ wieniec z ¿ycia wiecznego ( Ap 2, 10 ).
Na tej mojej b³ogos³awionej krzywdzie moralnej z 9. 10. 1985 r. “ wyros³o ” tak
wiele, ale to wiele dobrego w duchowym ¿yciu mym, ¿e z tak¹ lekkoœci¹ w mi³oœci
Oblubieñca Niebieskiego tak szczegó³owo opracowa³am Dzie³o Jego wraz ze œwiêtymi znakami
Jego, które tak naprawdê, to bêdzie dopiero kie³kowaæ i wzrastaæ po œmierci mej, o czym
ju¿ wy¿ej wspomnia³am. Jedynie tylko za spraw¹ mi³osiernych Rodziców Niebieskich nie
da³am siê z³amaæ swoim oprawcom, którzy pragnêli sponiewieraæ moj¹ godnoœæ, tak jak
w obozach koncentracyjnych, tylko w nieco innym wymiarze, ponadto miejsce œwiête
w Czêstochowie te¿ chciano zniszczyæ i w sposób podjazdowy, zaplanowany i zorganizowany
próbowano totalnie zniszczyæ je, ale Gwiazda Zaranna Maryja nie pozwoli³a na to, dlatego
te¿ Obraz Jej przetrwa³ na Jasnej Górze, tak jak ludzie z obozów koncentracyjnych
wielokrotnie te¿ przetrwali, to i dusza moja przetrwa najgorsze nic niewarte ziemskie
cierpienia, które jedynie tylko uœwiêcaj¹ j¹ w Trójjedynym Bogu.
Z P r a g n ê zaznaczyæ, ¿e moi naukowi oprawcy zgotowali mi piek³o na szczeciñskiej
ziemi, ale z pomoc¹ Królowej Ró¿añca Œwiêtego i Stolicy M¹droœci Maryi zachowa³am
pogodê ducha wœród przeogromnej burzy, i z czasem ten naukowy karcer z Chrystusem sta³
siê dla mnie “ pustyni¹ ”, a nastêpnie Niebem. To by³ z³oty czas zaœlubin z Bogiem,
któremu zaufa³am w ca³ej pe³ni mimo, ¿e zewsz¹d by³am otoczona nieufnoœci¹ i zak³amaniem,
i zawsze by³am spokojna we wszystkim, bo wiem, ¿e wszystko, co z Boga zrodzone
zwyciê¿y (1 J 5, 4 - 5), dlatego te¿ nieustannie modlê siê ( 1 Tes 5, 17 ) i uczê siê ufnoœci
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czystoœæ wszystko siê odbywa, bo tak chcia³ i odwiecznie postanowi³ Ojciec Przedwieczny.
Musia³am narodziæ siê powtórnie, aby móc wejœæ w niepojête tajemnice Królestwa
Niebieskiego ( J 3, 3 ) i trwaæ w mi³oœci Bo¿ej, aby dusza moja mog³a sobie zas³u¿yæ na
wieczne zjednoczenie ze Stwórc¹. Ojciec Przedwieczny w chwilach krytycznych pociesza
córkê Sw¹, tak jak Syna Swego na Górze Oliwnej ( £k 22, 43 ), kiedy noc œmierci
odebra³a mu resztki si³, tak¿e dosyæ czêsto s³yszê g³os Jego w g³êbi serca, a znaki czasu
wskazuj¹ mi obecnoœæ Jego. Najœwiêtszy wprowadzi³ mnie w tajemnicz¹ wielkoœæ mrocznego
œwiat³a wiary i prowadzi córkê Sw¹ do doskona³ego zjednoczenia ze Sob¹, aby umys³ i wola
jej w pe³ni zjednoczone z Nim i poch³oniête przez Niego mog³y w ca³kowitej harmonii
i jednoœci dzia³aæ z Nim, jako wolne narzêdzie Jego ³aski i mi³oœci ( Thomas Merton ).
Na mojej ciernistej i mi³osnej drodze œwiêtoœci dojrzewa³am w cierpieniu w Panu
swym, aby prowadziæ tak niezwyk³e Dzie³o Jego, które przecie¿ dokonuje siê poprzez s³owa
wiekuistego zbawienia Jego, tak¿e w Nim mogê zdzia³aæ wszystko, co jest zgodne z wol¹
Jego, bo przecie¿ On przenika wszystkie dusze Sob¹ i rozprasza ciemnoœci Sob¹, i tylko
te¿ w Nim mo¿na wejœæ w nieœmiertelne tajemnice Jego. Na moje ¿ycie duchowe wywar³
wp³yw Sam Jezus Chrystus, który wprowadzi³ duszê m¹ w Bosk¹ wiedzê Sw¹, aby móc
doskonaliæ mnie w Sobie poprzez usuwanie wszelkich niedoskona³oœci, dlatego te¿ musia³am
obumrzeæ, aby z mi³oœci i w mi³oœci Pana mego wydaæ plon z ogrodu oliwnego Jego.
Jako siostra w Chrystusie jestem bezwarunkowo pos³uszna Panu swemu, dziêki któremu
dusza ma zjednoczona z Nim w mi³oœci Jego wg³êbia siê w tajemnice Jego, które pochodz¹
ze s³odkiego jarzma Jego, tak¿e pogr¹¿ona w Panu rozmawiam z Nim poprzez Dzie³o Jego,
które prowadzê moc¹ Jego.
W ciemnej nocy wiary biorê przyk³ad z Oblubienicy Ducha Œwiêtego Maryi, która
jako s³u¿ebnica Pañska ( £k 1, 38 ) tak ofiarnie i wielkodusznie œwiadczy³a o Synu Swym
Jezusie Chrystusie, dlatego te¿ z Jej pomoc¹ udoskonalam siê w mi³oœci Pana mego, który
przecie¿ jest jedyn¹ Mi³oœci¹ ( 1 J 4, 16 ) i pokrzepia nas w Sobie ( Mt 11, 28 ). Tak jak
Maryja przyjê³a z absolutn¹ wiernoœci¹ i uleg³oœci¹ S³owo Bo¿e, i poœwiêci³a siê Jego
planom zbawienia, tak i córka Jej Anna Aniela Flak ochotnie przyjê³a nadprzyrodzon¹
misjê sw¹, któr¹ u schy³ku ¿ycia swego zakoñczy³a w ca³ej pe³ni na Chwa³ê Niebios.
W duchowym Dziele Bo¿ym by³am nieudolnym narzêdziem Stwórcy, który z ¿ycia doczesnego
zrobi³ mi Przedsionek Nieba, w którym nie zawsze by³am na wielkich duchowych falach
Jego, ale i tak dusza ma zazna³a ju¿ odrobinê wiecznego szczêœcia. Mimo mojej ma³oœci,
nieudolnoœci, jak i bezradnoœci wiedzia³am, ¿e  królestwo Bo¿e przychodzi cicho
i niepostrze¿enie (por. £k 17, 21), i mo¿na dostrzec jego ziarna tylko wówczas, gdy jak
prorok Eliasz potrafimy wejœæ w g³êbiny naszego ducha, pozwalaj¹c, by otworzy³ siê on
na niedostrzegalny szmer Bo¿ego powiewu (por. 1 Krl 19, 11-13) ( Papie¿ Franciszek ).
 Gdy w D z i e l e B o ¿ y m dobro dusz i dobro ca³oœci pogodziæ trzeba z dobrem
pojedynczych ludzi, jak trudne s¹ decyzje ! Czy¿ mo¿e ktoœ z zewn¹trz, ktoœ niepowo³any
s¹dziæ o tym, czy tak lub inaczej nale¿a³o post¹piæ ? ( Siostra Katarzyna Soko³owska ),
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duchowego Dzie³a Bo¿ego na którym siê nie zna tym bardziej, ¿e latami by³am ignorowana
przez zmys³owych kap³anów, a najbardziej to winny jest poprzedni Przewodnicz¹cy Episkopatu
Polski a b p. J ó z e f M i c h a l i k, do którego bez ¿adnego echa wys³a³am 10 listów na
65 stron. Bez wnikliwego zapoznania siê z ca³ym duchowym Dzie³em Niebios ¿aden
kap³an nie ma prawa g³osiæ w³asnej opinii czy te¿ jakiejkolwiek herezji, tylko to ma byæ
przeprowadzony rzetelny proces badawczy nadprzyrodzonej misji mej w Kongregacj i Nauki
Wiary w Watykanie, która jak do tej pory ignoruje moje duchowe przesy³ki.
Z Za wstawiennictwem Najœwiêtszej Maryi zawsze Dziewicy, która jest Królow¹
Korony Polskiej przy wspó³pracy wszystkich œwiêtych zrealizowa³am w Trójjedynym Bogu
swoje odwieczne powo³anie czyli spe³niam wszystkie wymogi, aby nareszcie zabrano powa¿ny
g³os w tej nadprzyrodzonej sprawie, która musi byæ dobrze znana Ojcu Œwiêtemu lecz
Papie¿ Franciszek nie otrzymuje moich listów, bo one s¹ “ olewane ” przez duchownych,
którzy s¹ odpowiedzialni za korespondencjê do niego. Drog¹ b³ogos³awieñstw Bo¿ych stawiam
czo³o wszelkim przeciwnoœciom i w prawdzie Zbawiciela ( J 14, 6 ), który jest najczystsz¹
Prawd¹ jêzykiem mi³oœci przekaza³am duchowe Dzie³o Niebios, za które jako jedyna jestem
odpowiedzialna, nad którym nieprzerwanie czuwa Boski Odkupiciel i w Nim poœwiêci³am
¿ycie swe dla innych, aby tylko ul¿yæ w niemi³osiernej mêce Jego, który przecie¿ cierpi
w ka¿dym dziecku Swym.
Ca³a nadprzyrodzona misja ma, w której musia³am przerosn¹æ swoj¹ epokê odbywa
siê poprzez cud S³owa Wcielonego, Chrystusa, który jest Wszystkim (Kol 3, 11), i z woli
którego noszê w sobie konanie Jego, wewnêtrzne stygmaty Jego na miarê swoich mo¿liwoœci
i swojego czasu (2 Kor 4, 10), dlatego te¿ na swojej drodze krzy¿owej nigdy nie s³ucha³am siê
pseudonaukowców i jakichkolwiek zmys³owych ludzi, którzy nie maj¹c absolutnie moralnego
prawa fa³szywie mi doradzali maj¹c za nich to, ¿e prowadzili rozwi¹z³e, pró¿ne ¿ycie, które
jest zgubne, niebezpieczne i prowadzi do wiecznej piekielnej otch³ani. W obecnej dobie
czasu nie ma te¿ prawa doradzaæ mi ktokolwiek z Episkopatu Polski pragn¹c ob³udnie
decydowaæ za mnie, bo przecie¿ ja nie potrzebujê doradców, bo dla mnie jedynym doradc¹
jest Kap³an Niebieski, dlatego te¿ nikt nie ma prawa dysponowaæ moj¹ wol¹ i rozumem, bo
to jest osobiste i nienaruszalne. Jestem œwiadoma wielkoœci swojej misji, do której osobiœcie
wezwa³ mnie Ojciec Niebieski (J 20, 21) i wszystko oparte jest na nauce Koœcio³a Jego, który
zawsze jest ostro¿ny wobec nadprzyrodzonoœci, i który bêdzie musia³ wszystko przebadaæ
i wydaæ werdykt zgodnie z odwiecznym Planem Bo¿ym na Chwa³ê Królestwa Niebieskiego.
K Na zakoñczenie podsumujê, ¿e tak jak ofiara mêczeñskiej œmierci B³ogos³awionego
Jerzego Popie³uszki z 19. 10. 1984 r. zakwit³a po œmierci jego, tak ofiara z³o¿ona z mojej
krzywdy moralnej z 9. 10. 1985 r. zakwitnie dopiero wówczas, kiedy nast¹pi koñcowy
werdykt Ojca Œwiêtego odnoœnie mojego odwiecznego powo³ania, ale ju¿ po œmierci mej,
kiedy dusza moja bêdzie w Niebie.
Szczêœæ Bo¿e !
Anna Aniela Flak

