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Budujê Koœció³ z ¿ywych kamieni swoich dni
Z woli Przedwiecznej M¹droœci budujê Koœció³ z ¿ywych kamieni swoich dni,
i w duchu oraz w prawdzie przekaza³am ca³e duchowe Dzie³o Niebios, tak¿e ca³y czas pracujê
pod dowództwem Najpotê¿niejszej Orêdowniczki Maryi, która poprzez moj¹ misjê pomaga
mi dawaæ œwiatu Chrystusa. Tak wiele ³ask ma dusza moja od S³owa Wcielonego, ¿e to
jest wprost nieprawdopodobne, ¿e do takiej nicoœci i ma³oœci, jak¹ jest dusza ma mog³a
wkroczyæ tak wielka nadprzyrodzonoœæ, dlatego te¿ nie mam ¿adnej trudnoœci w przekazywaniu
swojej drogi krzy¿owej, bo przecie¿ Nieœmiertelny uzdolni³ mnie do zrealizowania mojej
nadprzyrodzonej misji, która i tak chyli siê ju¿ ku zachodowi S³oñca.
Jako córka Trójjedynego Boga jestem g³êbokiej wiary, bo z woli Bo¿ej pocz¹wszy
od dzieciñstwa wielokrotnie widzia³am niepojête sprawy Opatrznoœci Bo¿ej z niewidzialnego
œwiata, o których zwykli œmiertelnicy nie maj¹ pojêcia, a obecnie podczas mistycznych nocy
dusza ma opuszcza w Bogu cia³o i b e z w i a r y oczyma swymi widzi realn¹, mi³osn¹
rzeczywistoœæ nieskoñczonego œwiata, która zaczyna siê z chwil¹ przekroczenia progu
œmiertelnoœci. Z woli Bo¿ej dusza moja dosyæ czêsto przebywa³a w niepojêtej œwiat³oœci
i mi³osnej nocy, która jest przepojona nieskoñczon¹ dobroci¹ Boga, tak¿e z Chrystusem
w Bogu syci siê ona mi³oœci¹ duchow¹ Stwórcy i grawituje w Nim w niepojêtej mi³oœci
Jego. Dusza ma na wskroœ przepojona jest przeogromnym Majestatem Boskim, i kiedy
z upojnych wêdrówek wraca ona do cielesnych krat, to jeszcze przez d³u¿szy czas ¿yje
ona blaskiem œwiat³a Bo¿ego, które pochodzi z rzeczywistoœci Bo¿ej, dlatego te¿ nie ma
co dziwiæ siê jej, ¿e ona tak bardzo pragnie wyrwaæ siê z tej grzesznej i nudnej doczesnoœci
do nieskoñczonoœci, bo tam wszystko przewy¿sza ca³kowite poznanie rozumu ludzkiego.
Mimo, ¿e dotkliwie cierpiê duchowo, jak i fizycznie i to na ró¿ne sposoby, ale dusza
ma przebywa w komunii ¿ycia i mi³oœci Boskiego Oblubieñca, tak¿e niejednokrotnie ogarniaj¹
j¹ p³omienie mi³oœci Ukochanego, co pozwala jej zanurzaæ siê w œwiêtych tajemnicach Jego,
dlatego te¿ przebywa ona w odblaskach Chwa³y Jego, co ju¿ jest niewielkim zal¹¿kiem ¿ycia
wiecznego. Poprzez misterium tajemnic Bo¿ych za poœrednictwem Niepokalanej w Duchu
Œwiêtym dusza moja rozkoszuje siê c i e r p i e n i a m i za pomoc¹ których wesz³a ona
do niewyczerpanych bogactw Nieba, dlatego te¿ spieszno jej do wiecznych godów w Panu
naszym, który nasyca j¹ niewys³owion¹ i niepojêt¹ mi³oœci¹ Sw¹.
¯ar mi³oœci Wszechmocnego przechodz¹cy na duszê rozmi³owan¹ w Nim jest tak
przes³odki, ¿e dusza zapomina o wszystkim i niejednokrotnie znajduje siê w stanie ogólnego
uwielbienia, tak¿e jest ona w stanie silnego upojenia ekstatycznego, i kiedy jest ona twarz¹
w Twarz z Nieskoñczonym, to czuje siê tak jakby by³a równa z Nim, bo przecie¿ na ten
moment ona jest zjednoczona z Nim czyli przeobra¿ona w Niego. Boskiemu Odkupicielowi
dziêkujê za moje wszystkie lata pe³ne ³ask i cierpieñ, które przerodzi³y siê w najwiêksz¹
s³odycz, za ten przecudowny czas, gdy dusza ma wychodzi³a w Nim poza czas i przestrzeñ
i przebywa³a w Majestacie Jego, bo dziêki nieskoñczonemu mi³osierdziu Jego mia³am
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Oblubieñcu Niebieskim, który przedziwn¹ moc¹ przenika duszê m¹, a poza tym On ods³ania
jej tajemnice Swe, które znajduj¹ siê w Jego niepojêtej Boskiej Istnoœci. Dusza moja
wyœpiewuje pieœñ do Boskiego Mistrza, który nieustannie razi j¹ œwiat³em Swym i poci¹ga
j¹ do Siebie, aby On zabra³ j¹ ju¿ do Siebie, bo ona pragnie zupe³nie zapomnieæ o sobie
i w spokoju Jego ¿yæ tylko Nim. Król Mi³osierdzia, Jezus Chrystus, który jest utajony
w twierdzy duszy mej nieustannie rozpala mi³oœæ Sw¹ w niej, tak¿e ona zatopiona
w nieskoñczenie niepojêtym zdroju mi³osierdzia Jego próbuje chwilowej rajskiej szczêœliwoœci,
która jest nie do wypowiedzenia.
K Na mojej drodze krzy¿owej mia³am t y s i ¹ c e najprzeró¿nieszych ³ask Bo¿ych,
¿e rzadko, który Œwiêty mia³ ich a¿ tyle, i w zasadzie wszystkie ³aski mia³am, jakie tylko
mog¹ byæ dane od Wszechpotê¿nego z wyj¹tkiem tylko jednej, ¿e dusza moja nigdy n i e
l e w i t o w a ³ a wraz z cia³em, ale najbardziej odpowia duszy mej to, ¿e podczas
mistycznych nocy ona tak czêsto opuszcza w Bogu czasoprzestrzeñ, bo to jest zal¹¿ek
tego, co dusza kosztuje wiecznie, czyli ju¿ nie ma wiêkszej ³aski, jak ta, ¿e dusza,
która daje jeszcze ¿ycie cia³u, na czas tymczasowy przebywa w upojnych komnatach
Boskiego Oblubieñca w Królestwie Niebieskim Jego.
Kiedy ka¿dej nocy zasypiamy w Panu naszym, to podczas snu jesteœmy wy³¹czeni
ze wszystkiego, i z woli Bo¿ej cia³o nasze wraz z dusz¹ nabiera si³y i mocy na trudy dnia
nastêpnego, a poza tym na te parê drogocennych godzin wy³¹czamy siê od tej ob³udnej
cywilizacji k³amstwa, strachu, szanta¿u i œmierci, tak¿e ziemski sen jest to drogocenny dar
od Trójjedynego Boga, który czasami podczas snu te¿ zabiera dusze Swe, i je¿eli bêd¹ one
duszami zbawionymi, to dostan¹ one od Niego bez porównania wiêkszy dar, bo dar ¿ycia
wiecznego.
Gdy przez pewien okres mojego grzesznego ¿ycia ¿y³am w diabelskim duchu tego
zmanierowanego œwiata widzia³am ca³y zniewolony œwiat jedynie oczyma ludzkimi, tak¿e
by³am g³ucha na odg³osy Pana naszego, które jednak dochodzi³y do mnie w twierdzy duszy
mej, ale od kiedy uwierzy³am, bo z woli S³owa Wcielonego zobaczy³am d i a b ³ a
zmys³owymi oczyma swymi, jak i oczami ducha i sercem ducha, to wówczas wesz³am
w przejrzyste g³êbiny Umi³owanego, które prowadz¹ duszê m¹ do wiecznego zjednoczenia
ze Stwórc¹.
Bior¹c pod uwagê jedynie tylko tytu³y moich wszystkich mistycznych ksi¹¿ek,
które skierowane s¹ do ca³ego zdemoralizowanego œwiata, to przecie¿ ju¿ tutaj jest wstêpny
szok dla wszystkich tyranów bezprawia, a oto tytu³y tych ksi¹¿ek: ¡ Dzie³o ascezy mistycznej
ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ¢ (9 ksi¹g ), ¡ Œwiat³oœæ w ciemnoœci
w rzeczywistoœci nadprzyrodzonej ¢, ¡ Lewitacje duszy wybranej w niepojêtych sferach
doczesnoœci i nieskoñczonoœci ¢ ( 4 czêœci ), ¡ ¯ycie mistyczne Anny Flak na ciernistej
i mi³osnej drodze œwiêtoœci ¢ (9 czêœci), ¡ Zdobywanie mistycznego szczytu Góry Karmel ¢
( 9 czêœci ) oraz ¡ Wszystko wykona³o siê zgodnie z odwiecznym planem Bo¿ym. ¢
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w postaci kilkudziesiêciu listów wys³anych do duchowieñstwa, 33 - ech duchowych ksi¹¿ek
oraz wielu publikacji, które umieszczone s¹ na internetowej stronie mej annaanielaflak.eu,
która przekroczy³a ju¿ prawie 580 000 odwiedzin i to wszystko ma byæ wnikliwie przebadane
przez kompetentnych teologów z Kongregacji Nauki Wiary na wniosek Papie¿a Franciszka,
aby po zakoñczonym wieloletnim procesie mog³o byæ rozsiane na ca³y zdemoralizowany
œwiat a to, ¿e jeszcze nic nie jest badane, to nie moja wina, bo ja sobie nie mam nic do
zarzucenia, bo przecie¿ wype³ni³am pod wzglêdem pisemnym wolê Najœwiêtszego.
Celem przypomnienia umieszczê tytu³y moich duchowych publikacji: 1). Moje
odwieczne powo³anie jest powo³aniem do œwiêtoœci, 2).Kamieñ wêgielny mojej nadprzyrodzonej
misji, 3). Moje duchowe pisanie jest adoracj¹ Najœwiêtszego, 4). W samotni swej kontemplujê
Nieœmiertelnego, 5). Z woli Najwy¿szego dusza ma wesz³a w pe³niê ¿ycia Jego, 6). Za spraw¹
Wszechmog¹cego moje ¿ycie sta³o siê modlitw¹, 7). Jestem córk¹ Koœcio³a Nowego Przymierza
(2 Kor 3, 6), 8). W duszy swej mam ukryty duchowy Karmel, 9). Jestem py³em i prochem
(Rdz 18, 27), 10). W Jezusie Chrystusie stojê na progu œmierci, 11). ¯yjê w Bogu pomiêdzy
czasem a wiecznoœci¹, 12). Jestem wspó³czesnym œwiadkiem Jezusa Chrystusa, 13). Kto ³¹czy
siê z Panem, jest z Nim jednym duchem (1 Kor 6, 17), 14). Oblubieñca Niebieskiego odnalaz³am
w Krzy¿u, 15). Poprzez Eucharystiê jednoczê siê z Chrystusem, 16). Budujê Koœció³ z ¿ywych
kamieni swoich dni, tak¿e duchowe Dzie³o Niebios rozrasta siê z ka¿dym rokiem coraz bardziej
i liczy obecnie tak mniej wiêcej 9 000 stron.
Sterowana Najwy¿szym przekaza³am Dzie³o Jego na miarê 3 - go tysi¹clecia, aby
rozwiaæ wszystkie w¹tpliwoœci niedowierzaj¹cym teologom, którzy bêd¹ rozpatrywaæ moj¹
nadprzyrodzon¹ misjê, bo przecie¿ zdajê sobie sprawê z tego, ¿e wielu namiestników
Chrystusa nie zrozumie mojej nadprzyrodzonej misji, ani te¿ ca³ej g³êbi dzia³ania Pana
naszego w duszy mej, bo nie ka¿da owca Bo¿a jest oœwiecona Duchem Œwiêtym, a poza
tym wielu jest pogr¹¿onych w ciemnoœciach diabelskich, tak¿e nie interesuj¹ siê oni
sprawami duchowymi.
Moje tak czêste ³aski Bo¿e, które otrzymujê od Samego Stwórcy wraz dobr¹
znajomoœci¹ dzie³ ascetyczno - mistycznych i teologicznych, które w Bogu wch³onê³am
pozwala³y rozumieæ mi umys³em Samego Boga tajemnice Jego, które odwiecznie by³y
zaplanowane na duszê m¹. Wszyscy mistycy, którzy byli jednoczeœnie œwiêtymi poprzez
dzie³a swe przelewali na mój umys³ swoje doœwiadczenie i w nich czerpa³am drogocenn¹
radê i pomoc, i niejednokrotnie ³¹czy³am siê poprzez ich ducha z ich duszami. Jako duchowa
córka Mistrza Niebieskiego najlepiej czujê siê w kanonie umi³owanych œwiêtych ksi¹g,
w których ka¿de zdanie przeczytane w Panu naszym przeze mnie ³¹cz¹ duszê m¹ coraz
bardziej mi³osnymi, duchowymi wêz³ami z Ukochanym, dlatego te¿ ona coraz bardziej
wyrywa siê ku wiecznemu ¿yciu tym bardziej, ¿e za wstawiennictwem Niepokalanej
w Trójjedynym Bogu jêzykiem misterium, który jest jêzykiem mi³oœci napisa³am ca³e
duchowe Dzie³o Kapitana Niebieskiego dla pocieszania wielu, wielu dusz i to dla wszystkich
nastêpnych pokoleñ. Skoro wszystko jest dopracowane i ukoñczone w Dziele Najœwiêtszego,
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swoj¹ zakrzycz¹ mnie z góry stawiaj¹c, ¿e to jest nieprawdopodobne. Nie mam ju¿ zdrowia,
si³y, ani te¿ cierpliwoœci, aby niewtajemniczonych pouczaæ, a nastêpnie wtajemniczaæ
w sprawy Bo¿e, które przekraczaj¹ ich ograniczony rozum. Moja nadprzyrodzona misja
jest nie tylko za trudna, ale zupe³nie nie do przyjêcia przez zmys³owy œwiat i nie mogê
traciæ mocy Bo¿ej na bezsens i nicoœæ, tylko mam zawsze skupiæ siê na sprawach Bo¿ych,
tak¿e nie mogê trwoniæ niepotrzebnie czas na sprawy do których nie zosta³am powo³ana
przez Boskiego Mistrza.
P e r ³ y d u c h o w e, których œwiat zmys³owy nie zna i nie chce te¿ ich poznaæ,
nie mo¿e te¿ on ich przyj¹æ, bo przecie¿ te upojne per³y duchowe s¹ utkane z naszych
cierpieñ i przeciwieñstw, które prze¿ywamy w Panu naszym i im wiêcej posi¹dziemy tych
duchowych pere³, to tym g³êbiej dusze nasze zostan¹ wprowadzone w bogactwa Ukochanego,
w których panuje wiekuista wolnoœæ Jego przesi¹kniêta nienasycon¹ mi³oœci¹ Jego. Moja
ojczyzna nie jest z tego œwiata, tak¿e obojêtne jest dla mnie, gdzie bêdê, bo i tak odejdê
do swojej upragnionej Ojczyzny Niebieskiej, a od chwili wybrania prawid³owego kierunku
swojej ¿yciowej drogi nigdy nie zazna³am niepewnoœci, wahañ ani te¿ wewnêtrznych
niepokojów z obranego celu, który z woli Bo¿ej odwiecznie by³ przeznaczony na duszê m¹.
Z nieskoñczenie mi³osiernego Oblubieñca Niebieskiego dusza moja zosta³a przenikniêta
najwy¿sz¹ mi³oœci¹ i m¹droœci¹, dlatego te¿ ona tak bardzo mêczy siê w tym przejœciowym
pielgrzymowaniu, bo przecie¿ odbiera ona g³osy wrogów ¿ycia i dobroci, którzy ogarniêci
s¹ wewnêtrzn¹ pustk¹ i nicoœci¹, a za swój cel obrali oni jedynie walkê z Koœcio³em
i z zasadami moralnymi.
Poznajê Boga w Jego nierozpoznawalnoœci bêd¹c zawsze sob¹ i wszystkie œwiête
znaki czasu, które odczytujê w Bogu s¹ nieustaj¹c¹ aktualnoœci¹ Objawienia Bo¿ego, które
coraz szybciej przybli¿a mnie do koñca ziemskiej pielgrzymki, abym dla ca³ej ludzkoœci
przekaza³a nadprzyrodzony owoc nadprzyrodzonej misji mej wraz ods³oniêciem tajemnicy
T r ó j k ¹ t a B e r m u d z k i e g o. Wiara by³a najpe³niejszym œrodkiem ods³oniêcia tajemnicy
Trójk¹ta Bermudzkiego, bo ona ³¹czy nas bezpoœrednio z tajemnicami Bo¿ymi, które
przenikamy w bezwzglêdnej czystoœci, co osi¹ga siê dziêki pomocy Bo¿ej.
W swoim odwiecznym powo³aniu trzyma³am siê wiernie wskazówek Œwiêtego Jana
od Krzy¿a i z pomoc¹ Bo¿¹ nic nie rozumiej¹c wchodzi³am coraz g³êbiej w noc ducha,
aby móc ponad wszelk¹ wiedzê zjednoczyæ siê z Chrystusem i nieprzerwanie, z wielk¹
uwag¹ w mi³osnym skupieniu trwaæ w Nim, aby podczas kontemplacji Bo¿ej przenikn¹æ
prawdy tajemnic Bo¿ych, które Ojciec Przedwieczny przygotowa³ dla duszy mej. Jestem
pewna, ¿e dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, które
jest moim odwiecznym powo³aniem p o m o ¿ e wielu, wielu, wielu duszom i œwiat
otrz¹œnie siê z przyziemnych zmys³owych, diabelskich uciech. Zbyt wiele jest rozpusty na
œwiecie i obecnie nast¹pi³a pe³nia czasu na przekazanie tej niedostêpnej na ludzki rozum
tajemnicy, któr¹ rozpatrywa³am za pomoc¹ pojêæ jako po³¹czeñ znaków 9, 11, ... i znaczeñ,
bo wiadomo, ¿e z n a k i dostarczaj¹ nam w³adze zmys³owe, a p o j ê æ jako struktur
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cyfry 11, to przecie¿ 11. 07. 1985 r. obroni³am pracê doktorsk¹ przy pe³nym wymaganym
kworum, lecz dziekan Aleksander Winnicki dopuœci³ siê przestêpstwa i nie bra³ udzia³u
w g³osowaniu mimo, ¿e by³, aby zabrak³o jednego g³osu, a co do cyfry 9, to 9.10.1985 r.
zwo³ano drugie g³osowanie i komisja w zupe³nie innym sk³adzie, gdzie nie poproszono
dwóch moich recenzentów, którzy napisali bardzo pozytywne opinie - bezprawnie nie nadano
mi stopieñ doktora, i wówczas A. Winnicki g³osowa³ na “nie”, bo poprzednio, nawet gdyby
g³osowa³ na “nie”, to i tak nadanoby mi stopieñ doktora, ale jak widaæ wola Bo¿a by³a
inna, tak jak sta³o siê to w przypadku Judasza, ¿e musia³y wype³niæ siê odwieczne wyroki
Bo¿e w stosunku do Boskiego Odkupiciela.
Doktorat obroni³am 11. 07. 1985 r., a 11. 07. 1943 r. dosz³o do kulminacji zbrodniczej
ludobójczej akcji oddzia³ów nacjonalistów ukraiñskich na Polakach, co jest znakiem czasu,
bo wszystko w moim ¿yciu wi¹¿e siê nie tylko z wa¿niejszymi wydarzeniami na ca³ym
œwiecie, ale równie¿ z ¿yciem ca³ej Œwiêtej Rodziny, tak¿e ca³a moja nadprzyrodzona misja
powi¹zana jest mistycznymi ³añcuchami ze Starym i Nowym Testamentem, i to s¹ najcenniejsze
skarby Bo¿e, bo w³aœnie one wiod³y duszê moj¹ do ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta
Bermudzkiego. P o z n a æ tê tajemnicê Bo¿¹, to ofiarowaæ chleb ¿ycia i kielich zbawienia,
cierpieæ i umrzeæ wraz z Chrystusem na Krzy¿u, aby móc znaleŸæ siê w niedostêpnej
œwiat³oœci, która jest niedostêpna dla ludzi (1 Tm 6, 16) czyli wejœæ w p³aszczyznê mistyki
misteriów, tajemnic ¿ycia Jezusa, aby móc ods³oniæ tê tajemnicê w Chrystusie poprzez
Pisma zawarte w ca³ym roku liturgicznym, bo to wszystko musi byæ zgodne z teologi¹
misterium, teologi¹ zbawczego planu Boga, urzeczywistniaj¹cego siê w historii (ks. Wac³aw
Œwierzawski).
Moje odwieczne powo³anie, które zmierza³o do poznania, a nastêpnie ods³oniêcia œwiatu
tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego równoznaczne jest przede wszystkim z ontologicznym
zjednoczeniem duszy mej z Bogiem w Chrystusie, bo tylko w doskona³ym zjednoczeniu
naszego umys³u i naszej woli z Bogiem mo¿na posi¹œæ tê tajemnicê Bo¿¹, która oparta
jest na mistyce katolickiej, na katolickim dogmacie i wszystko ma mocne oparcie na
scholastycznej doktrynie analogii ( Thomas Merton ).
Wszystkie tajemnice Bo¿e, tak jak i tajemnica T r ó j k ¹ t a B e r m u d z k i e g o
s¹ Boskie i nikt ich nie zna, tylko Duch Bo¿y (1 Kor 2, 7-12), który przenika wszystko,
nawet g³êbokoœci Samego Boga ( 1 Kor 2, 10 ), dlatego te¿ moc¹ Ducha Œwiêtego jestem
wprowadzana w trynitarne ¿ycie Boga i poznajê mi³oœæ Chrystusa przewy¿szaj¹c¹ wszelk¹
wiedzê, któr¹ nape³nieni dojd¹ do ca³ej Pe³ni Bo¿ej (Ef 3, 17-19 ).
Umi³owani mistyczni Rodzice Niebiescy w sposób nadprzyrodzony udzielaj¹ siê
córce Swej wznosz¹c do jej w³adz duchowych teologiczne cnoty wlane, za pomoc¹ których
mo¿e ona kontaktowaæ siê z Nimi. Za pomoc¹ wiedzy, cnót teologicznych i darów Ducha
Œwiêtego pozna³am nadprzyrodzon¹ rzeczywistoœæ tajemnych wch³oniêæ bytów skoñczonych
ze zmiennego œwiata, która trwa miêdzy Bytem Nieskoñczonym a œwiatem przyrodzonym.
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wprowadziæ w tajniki nadprzyrodzonego œwiata, bo posi¹œæ tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego
na sposób ludzki jest niemo¿liwe, bo przecie¿ wiele by³o nieœcis³ych definicji znikania
statków, samolotów i ludzi w obrêbie Trójk¹ta Bermudzkiego i w innych tajemnych
miejscach na œwiecie, ale wszystko koñczy³o siê fiaskiem. W ca³ym Wszechœwiecie s¹
wzajemne powi¹zania odnoœnie ......... 9 - tki (cyfra 9 odzwierciedla obecnoœæ Matki Bo¿ej),
jak i ........... 11 - tki (cyfra 11 odzwierciedla obecnoœæ Pana Jezusa na intencjê 11-tu dobrych
Aposto³ów), a o tych znakach czasu sporo napisa³am nie tylko w swoich duchowych
ksi¹¿kach, ale równie¿ w listach skierowanych do duchowieñstwa, które by³y pisane
niejednokrotnie w formie publikacji, tak¿e dusza wybrana do tak wielkiego nadprzyrodzonego
zadania musia³a byæ œciœle zwi¹zana z jedyn¹ prawdziw¹ wiar¹ tj. z wiar¹ katolick¹.
Aby w ca³ej pe³ni zrozumieæ t a j e m n i c ê T r ó j k ¹ t a B e r m u d z k i e g o, to
mo¿na jedynie poprzez prawdê Bo¿¹, któr¹ mo¿na osi¹gn¹æ, je¿eli bierze siê pod uwagê
ziemski i nadprzyrodzony œwiat. Dla duszy wybranej do wejœcia w tê Bosk¹ tajemnicê,
a nastêpnie ods³oniêcie jej œwiatu Zbawiciel zagwarantowa³ bezpieczeñstwo od b³êdu
i prawda ostatecznie musi zwyciê¿yæ. W tak wielkiej sprawie Bo¿ej, gdzie za pomoc¹
duszy mej przekazana bêdzie tajemnica Trójk¹ta Bermudzkiego jeszcze raz objawi siê
w dziejach œwiata nieskoñczona zbawcza potêga Odkupienia, która jest potêg¹ mi³osiernej
Mi³oœci Trójcy Œwiêtej i Matki Bo¿ej; i poprzez ods³oniêcie tej wielowiekowej tajemnicy
zatriumfuje Trójjedyny Bóg wraz z Gwiazd¹ Morza, a ludzie “przejrz¹” i nawróc¹ siê
w Panu naszym Jezusie Chrystusie.
K W s k a z ó w k a dla teologów rozpatruj¹cych moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê.
Moi drodzy, abyœcie mieli u³atwione zadanie w tak trudnym duchowym Dziele Bo¿ym, to
proponowa³abym, abyœcie najpierw zaczêli wczytywaæ siê w znaki czasu, które przedstawi³am
w Dziele ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego w zeszycie nr. 2 E
i 2 F, a jest ich tam parê tysiêcy (w pozosta³ych duchowych ksi¹¿kach równie¿ je podawa³am,
ale jest ich ju¿ znacznie mniej), które potwierdzaj¹, ¿e jestem t¹ dusz¹ wybran¹ do ods³oniêcia
œwiatu tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego i innych tajemnych miejsc. Te œwiête znaki czasu
s¹ dowodami nie do obalenia przede wszystkim dla osób niewierz¹cych, ¿e zosta³am
odwiecznie wybrana do tak wielkiego, nadprzyrodzonego celu, który w Bogu jest zawarty.
Dzie³o Bo¿e ods³oniêcia 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 oparte
jest na bezgranicznej ufnoœci w Opatrznoœæ Bo¿¹, dlatego te¿ twardo obstajê przy swoich
racjach, bo w tym Œwiêtym Dziele nie mo¿na ustêpowaæ przed niczym i nikim, tylko
przed Bogiem, bo mamy spe³niaæ wolê Bo¿¹ a nie ludzk¹. Tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego
dusza moja pozna³a za wstawiennictwem Ró¿y Duchowej Maryi (9) w Jezusie Chrystusie (11)
i dosz³am do tego poprzez 4 Bramy, które wiod¹ do Królestwa Niebieskiego tj.: 1). pokora;
2). wyrzeczenie siê w³asnej woli; 3). cierpliwoœæ wœród doœwiadczeñ ¿ycia; 4). Chrystus
Ukrzy¿owany (Jan od Anio³ów) czyli musia³am zamkn¹æ oczy fizyczne na œwiat przyrodzony,
a otworzyæ oczy ducha na œwiat niewidzialny, wieczny, tak¿e wszystko ma kr¹¿yæ dooko³a
Boga, dooko³a Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii, a ponadto nale¿y uczestniczyæ
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(ks. Wac³aw Œwierzawski).
Moja pielgrzymka wiary dobiega ju¿ koñca, dlatego te¿ moc¹ i m¹droœci¹ Bo¿¹
(1 Kor 1, 24) pe³niê z niestrudzonym zapa³em wolê Umi³owanego dla dobra Koœcio³a Jego,
aby wszyscy stanowili jedno (J 17, 21) i w jednoœci d¹¿yli do wiekuistego œwiata. Na mojej
kalwaryjskiej drodze w nieskoñczonej pe³ni Króla ca³ego Wszechœwiata, Jezusa Chrystusa
urzeczywistniam odwieczne powo³anie, dziêki któremu dusza ma wesz³a w nieskoñczone,
niepojête tajemnice Jego, które wystêpuj¹ w niepojêcie przepiêknej, niebieskiej harmonii
Ducha Œwiêtego w Ojcu Przedwiecznym poprzez Ukochanego.
W swoim ziemskim pielgrzymowaniu za spraw¹ Wiekuistego, Trójjedynego Boga
jestem zawsze trochê cierpi¹ca, ale nie z takim samym natê¿eniem cierpienia, tak¿e z¿y³am
siê na sta³e z cierpieniem, które tak bardzo u¿yŸnia duszê moj¹ na wzór Pana naszego,
a poza tym poprzez te b³ogos³awione cierpienia mogê odpokutowaæ za grzechy swe
i pokutowaæ za ca³y u³udny, niemoralny œwiat. Na mojej drodze doskona³oœci najbardziej
modlê siê wewnêtrznie, co widaæ to bardzo wyraŸnie z mojego pisania, bo przecie¿ jest to
modlitwa wewnêtrzna przelana na ekran komputerowy, dlatego te¿ w tej duchowej adoracji
Najœwiêtszego przelewam duchowe natchnienia, które p³yn¹ z g³êbi duszy mej, która
niejednokrotnie znajduje siê w niezg³êbionych otch³aniach niepojêtoœci Pana naszego.
Nieœmiertelny Przyjaciel Niebieski wprowadzi³ duszê m¹ w niewyczerpan¹ mi³osn¹
g³êbiê S³owa Swego, tak¿e ona jako œwi¹tynia Boga (1 Kor 3, 16-17) przenika w Nim nie
tylko rzeczywistoœci naszego czasu, ale równie¿ wiecznego czasu. Kiedy w mistycznych
nocach dusza moja opuszcza³a w Bogu czasoprzestrzeñ, to bardzo czêsto l e w i t o w a ³ a
w sferach doczesnoœci i nieskoñczonoœci, i cieszy³a siê t¹ b³og¹ niepojêtoœci¹ Bo¿¹, o której
nie maj¹ pojêcia wszyscy œmiertelnicy, i ona czu³a siê tak, jakby ci¹gle wdycha³a ogrom
tajemnic Bo¿ych, które przesi¹kniête s¹ niewymown¹ mi³oœci¹ Samego Zbawiciela.
Z woli Pana Jezusa w Trójcy Jedynego pe³niê umi³owan¹ wolê Jego, dlatego te¿
przekazujê swoje duchowe ¿ycie, które nasi¹kniête jest bezcennymi darami, jak fizycznymi
czy te¿ duchowymi boleœciami, które wzmacniaj¹ mnie w morskiej toni ¿ycia mego, która
wprowadzi³a duszê moj¹ w niesamowite g³êbiny mi³osierdzia Bo¿ego. Ca³y czas idê drog¹
Jezusa Chrystusa, Syna Boga ¯ywego i Niepokalanej, Ich najdoskonalszymi œwiêtymi
œladami, i z Ich wszechpotê¿n¹ pomoc¹ spe³niam w ca³ej pe³ni Ich odwieczn¹ wolê czyli
moj¹ ziemsk¹ misjê, któr¹ mam od Nich, i któr¹ ukocha³am nade wszystko, i poprzez
któr¹ dusza ma osi¹gnie wieczyste zbawienie.
Jako córka Boskiego Oblubieñca w ka¿dym momencie wszystko odnoszê do Niego,
i najlepiej czujê siê zupe³nie sama tylko w Nim, bo wówczas za spraw¹ Jego w idealnej
ciszy dusza ma mo¿e wchodziæ w niepojêtoœci Jego. Wœród udrêk czy te¿ osch³oœci tej
przemijaj¹cej doczesnoœci zawsze mam przed oczyma Krzy¿ Chrystusa, który jest œwiat³em,
m¹droœci¹, mi³oœci¹ i zbawieniem dla ka¿dej duszy. Mimo, ¿e niejednokrotnie by³am
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¿e bêdê walczyæ o Dzie³o Jego do koñca swoich dni, bo poprzez te dotkliwe przeciwnoœci
nad wyraz uodporni³am siê w Ukochanym i nie pozwolê zag³uszyæ sumienia swego zaborcom
tego zniewolonego œwiata, którzy krzykiem zbijaj¹ argumenty.
Moja ziemska codziennoœæ, która przekazywana jest wraz ze œwiêtymi znakami czasu
nasi¹kniêta jest niewyra¿alnym ¿arem mi³oœci do Boskiego Oblubieñca, który zaw³adn¹³
mn¹ w ca³ej pe³ni, dlatego tak œpieszno duszy mej do wiekuistego szczêœcia w Domu
Odwiecznego Pana. Z woli Wszechw³adnego dusza moja, jako oblubienica Jego wesz³a
w tajemne poznanie Jego, w niepojêt¹ wiedzê Jego Boskiej Troistoœci, która zawarta jest
w niezg³êbionych g³êbinach niekoñcz¹cej siê nieskoñczonoœci. Dusza moja pragnie jedynie
tylko towarzystwa Nieœmiertelnego, który mistycznymi strza³ami Swymi mi³oœnie zrani³ j¹,
tak¿e ona nieustannie wo³a do Niego, aby On wypala³ w niej wszystkie niedoskona³oœci,
które pozwoli³yby jej w idealnej czystoœci przeobraziæ siê w Niego.
Ka¿dego dnia ogarniam ca³y grzeszny œwiat w Panu naszym Jezusie Chrystusie,
i wówczas tak bardzo cierpiê jak Matka Boleœciwa Maryja pod krzy¿em Syna Swego, bo
jak tutaj obojêtnie przejœæ do innych spraw skoro serwowany jest nam œwiat bez Ojca
Niebieskiego, który przecie¿ jest œwiatem bez nadziei ( Ef 2, 12 ), w którym pope³nia siê
tak wiele okrucieñstw, wypaczeñ i niesprawiedliwoœci, tak¿e równie¿ podczas pisania
takich tekstów zwi¹zanych z t¹ kultur¹ k³amstwa i œmierci, któr¹ jawnie g³osi siê, niesamowicie
cierpiê duchowo tym bardziej, ¿e odbieram ducha tych okrutnych niegodziwców, którzy tak
bardzo rani¹ Boskiego Odkupiciela w dzieciach Jego.
W moim odwiecznym duchowym powo³aniu mam oczyszczone serce przez wiarê,
i ka¿de cierpienie nad wyraz oczyszcza i wzmacnia mnie w Umi³owanym, który pragnie,
abym przynios³a jak najobfitszy owoc w Nim ( J 15, 2 ) w tym zsekularyzowanym œwiecie,
w którym serwuje siê prawa, które uw³aczaj¹ godnoœci ludzkiej i pozbawiaj¹ praw
nienarodzonym niechcianym dzieciom. B ³ o g o s ³ a w i ê tych, którzy przeœladowali mnie
na mojej drodze krzy¿owej, bo dziêki przeœladowcom dojrza³am do nadprzyrodzonej misji
swej, a poza tym jedynie w b³ogich, najokrutniejszych czeluœciach cierpieñ fizycznych, jak
i duchowych w idealnej samotni s³yszê g³os Pana naszego, tak¿e jestem nad wyraz oswojona
z cierpieniami i najlepiej czujê siê, gdy jestem jedynie sam na Sam z Ukochanym, o czym
ju¿ niejednokrotnie wspomnia³am.
Z Z Z Boski Mistrzu, Ty najlepiej wiesz, jak prowadziæ dusz¹ m¹ do ca³kowitego
zjednoczenia ze Sob¹, i szlakiem Swoim prowadzisz j¹ do zbawienia; i córka Twoja
z rycersk¹ odwag¹ i z g³êbokim przywi¹zaniem do Ciebie poprzez ¿elazn¹, wewnêtrzn¹
dyscyplinê, która uzbraja j¹ do walki w jej odwiecznym powo³aniu z woli Twej wchodzi
w nadprzyrodzone prawdy Twe. Odkupicielu doœwiadczasz mnie poprzez najprzeró¿niejsze
przeciwnoœci, aby zahartowaæ do jak najbardziej heroicznej walki, gdzie okres najwiêkszej
pokuty by³ dla mnie okresem najwiêkszych pociech. Jezu Chryste leczysz mnie nieustannie
bólem, a ³askami Swymi uspokajasz moje bolesne prze¿ycia, dziêki którym nabieram mocy
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Ciebie i od drogi, na której oparta jestem o Twój Œwiêty Krzy¿, dziêki któremu dusza
ma poznaje w Tobie tajemnice Twe. P a n i e, za spraw¹ Tw¹ dusza moja musia³a sama
wyniszczyæ i unicestwiæ siê, aby pozbyæ siê wszelkich niedoskona³oœci, i dziêki Twojemu
nieskoñczonemu mi³osierdziu ona zaznaje wielkiej s³odyczy, pokoju i przyjaŸni z Tob¹ wœród
obfitoœci doznañ duchowych. Mój Mistrzu Niebieski jestem taka “ ma³a ” i proszê Ciê
rozœwietlaj mój umys³, aby wszystkie Twoje prawdy przyrodzone i nadprzyrodzone
zamierzone dla duszy mej mog³am przekazywaæ w dostêpnym i w zrozumia³ym œwietle.
Najs³odszy Zbawicielu dziêki Tobie budujê Koœció³ z ¿ywych kamieni swoich dni, dlatego
te¿ coraz usilniej oczyszczasz mnie przygotowuj¹c zmys³y me i duszê do zjednoczenia
siê z Tob¹, ¿eby przekazaæ mi tajemnice Swe, które odwiecznie przygotowa³eœ dla
grzesznej córki Swej i tylko dziêki ³asce Twej tak czêsto mogê doœwiadczaæ Ciebie
w twierdzy duszy mej przy jednoczesnym zaparciu siê samej siebie. Najukochañszy
Oblubieñcze Niebieski wiem, ¿e potrzeba mi jeszcze trochê czasu, aby wype³ni³ siê
odwieczny plan Twój, dlatego te¿ muszê przebywaæ w sta³ej ³¹cznoœci z Tob¹ i muszê
te¿ prze¿ywaæ chwile mêki mej, tak jak Ty prze¿ywa³eœ mêkê Sw¹, tylko bez porównania
okropniejsz¹; i dziêki Ci za to, ¿e za przyczyn¹ Tw¹ wesz³am w czas, który przewidzia³eœ
dla duszy mej, aby ona wype³ni³a zamiary Twe. Z Z Z
Zrz¹dzeniem Bo¿ej Opatrznoœci ca³a moja nadprzyrodzona misja dokonuje siê
w tajemnicy Krzy¿a i Zmartwychwstania, aby ¿adna istota ludzka nie roœci³a sobie
jakiegokolwiek prawa do Dzie³a Bo¿ego, które prowadzê w Imiê Bo¿e. Boski Mistrz
Doskona³oœci, Jezus Chrystus troszczy siê o duszê moj¹, bo dobrze wie, ¿e ona wyznaje
Mu mi³oœæ i nad wyraz têskni za Nim, a poza tym widzi On jak w aktach uwielbienia
w zachwytach ona wielbi Go, dlatego te¿ poucza, oœwieca i pociesza j¹ w duchu Swym, aby
w prawdzie Jego œwiadczy³a ona o nieskoñczonym mi³osierdziu Jego.
Moja droga œwiêtoœci odbywa siê poprzez mi³oœæ Bo¿¹, która rozlana jest w naszych
sercach przez Ducha Œwiêtego, który zosta³ nam dany (Rz 5, 5) i wola moja dzia³a wed³ug
wskazañ tego Ducha, aby osi¹gn¹æ cel wieczny. Poza Panem Jezusem nie istnieje dla
mnie ¿adna inna mi³oœæ, tak¿e z wielkim utêsknieniem dusza moja czeka tej chwili, aby
wyrwaæ siê w Panu naszym z cielesnego wiêzienia na ca³¹ wiecznoœæ, aby móc poœwiêciæ
siê mi³owaniu Stwórcy z wielk¹, nieskoñczon¹ mi³oœci¹ Jego.
W prowadzeniu duchowego Dzie³a Wszechmocnego jestem nad wyraz rozkochana,
a co za tym idzie, to i w Nim Samym, który da³ mi p³omiennego ducha Swego, abym
do samego koñca wytrwa³a jak najgodniej w duchowej winnicy Jego, która jest z nie z tego
œwiata. Z pomoc¹ Dziewicy Maryi sta³am siê dzieckiem Jej Syna Jezusa Chrystusa, tak¿e
moc¹ ³aski Ukochanego jestem zawsze bezpieczna tylko w Nim i na polecenie Jego
w y s z ³ a m na narody œwiata ze swoj¹ duchowoœci¹, aby zadziwiæ “ mêdrców ” tego
œwiata, którzy niejednokrotnie poprzez pychê sw¹ wprowadzaj¹ nas w najprzeró¿niejsze
zniewolenia, które nacechowane s¹ najprzeró¿niejszymi zwyrodnieniowymi prawami, które
s¹ przeciwstawne nie tylko do praw Bo¿ych, ale i naturalnych.
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Chrystusa, bo wszelkie ziemskie groŸby i niebezpieczeñstwa s¹ dla mnie niczym, bo przecie¿
chroniona jestem przez najukochañszych Rodziców Niebieskich, dlatego te¿ nie potrzebujê
¿adnej zniewolonej godnoœci ziemskiej, bo gardzê ni¹, ceniê sobie tylko to, co zwi¹zane
jest z Bogiem i nie wyrzeknê siê swojej ukochanej misji, któr¹ g³oszê w uni¿eniu jako
córka Mistrzów Niebieskich. W jednoœci z Kap³anem Niebieskim za wstawiennictwem
Niepokalanej w Ich mi³oœci i sprawiedliwoœci mog³am sprostaæ Ich duchowemu Dzie³u, które
odwiecznie zaplanowane by³o na duszê m¹, i które zaczê³am ju¿ powoli drog¹ internetu
przekazywaæ ca³ej ludzkoœci, co jeszcze parê lat temu by³o dla mnie nie do pomyœlenia,
bo przecie¿ by³am pewna, ¿e wszystko odbêdzie siê dopiero po œmierci mej. Na morzu
egzystencji mej nigdy nie wpad³am w rozpacz i to dziêki Boskiemu Oblubieñcowi memu,
który przecie¿ chroni mnie przed z³oœci¹ i pod³oœci¹ ludzk¹, a to nieludzkie i niekatolickie
ignorowanie moich przesy³ek przez duchownych na czele ze Stolic¹ Apostolsk¹, jedynie
tylko wzmocni³o mnie w Bogu, bo dziêki temu dosta³am p o z w o l e n i e od Mistrza
Niebieskiego, aby ujawniæ siê z nadprzyrodzon¹ misj¹ m¹.
Wieloletnie o l e w a n i e duchowego Dzie³a Bo¿ego przez niekompetentnych
i nieuduchowionych kap³anów bardzo mnie martwi³o i niejednokrotnie do³owa³o, i czêsto
podnosi³o siê mi ciœnienie przy mojej wieloletniej chorobie nadciœnieniowej, ¿e by³am
zmuszona braæ dodatkowe tabletki na spadek ciœnienia, i czêsto te¿ spaæ nie mog³am
z tego powodu, a od kiedy za przyczyn¹ Gwiazdy Morza Maryi pod wp³ywem Ducha
Œwiêtego w Chrystusie nag³oœni³am przez internet nadprzyrodzon¹ misjê m¹, to wróci³ mi
spokój ducha, tak¿e dalej wielbiê Oblubieñca Niebieskiego poprzez duchowe Dzie³o Jego,
które bêdzie ewangelizowaæ dzieci Jego, które tak bardzo rani¹ Jego. Okrutni i nieludzcy
innowiercy przesi¹kniêci k³amstwem, które nieustannie g³osz¹ doczekali siê odpowiedniego
duchowego Dzie³a Stwórcy, które w wierze, nadziei i mi³oœci wytrwale prowadzê w Nim,
i które trzeba w n i k l i w i e p r z e b a d a æ w Kongregacji Nauki Wiary, aby zmierzyæ
siê z Bosk¹ prawd¹, któr¹ z woli Boskiego Oblubieñca przekazujê ca³ej zniewolonej
ludzkoœci, w której “ wielcy ” tego œwiata promuj¹ chore prawa nie tylko dla rodziny, ale
we wszystkich dziedzinach naszego ¿ycia.
Jako duchowa córka Nieœmiertelnego, który jest œwiat³oœci¹ œwiata i œwiat³oœci¹ m¹
zmierzy³am siê z odwiecznym wezwaniem mym, które odwiecznie by³o przygotowane na
obecny zniewolony czas, w którym nad wyraz kwitnie kultura odrzucenia, tak¿e ufaj¹c
w moc Chrystusowego Krzy¿a z góry wiem, ¿e w Krzy¿u Pana naszego wszystko pokonam,
bo Œwiêty Krzy¿ rozprasza wszelk¹ ciemnoœæ, i znajdujemy siê wówczas jedynie w œwietle
prawdy i mi³oœci zmartwychwsta³ego Zbawiciela i Odkupiciela. Niezwykle uduchowieni kap³ani
wyczuwaj¹ momentalnie ducha drugiej osoby, i oni jak ju¿ czytaj¹ moje duche teksty
napisane w Bogu, to przecie¿ od razu odczytuj¹ ducha mego i dobrze wiedz¹, ¿e to potrzeba
najwy¿szej klasy teologów, aby w duchu Bo¿ym mogli oni rozs¹dziæ o tak niepojêtych sprawach
Stwórcy, które pochodz¹ z niepojêtego bezkresu Jego, i Bogu dziêkujê, ¿e nareszcie œledzi moje
twitterowe konto jak najbardziej kompetentny duchowny, a mianowicie Rzecznik Konferencji
Episkopatu Polski ks. Pawe³ Rytel-Andrianik @xRytel. Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela Flak

