Anna Aniela Flak z Lublina
annaanielaflak44@gmail.com

24. 06. 2020 rok

Poprzez Eucharystiê jednoczê siê z Chrystusem
Z woli Ojca Niebieskiego w mistycznych nocach dusza ma bardzo czêsto opuszcza
w Nim cia³o i lewituje w Nim w niepojêtych doczesnoœciach i nieskoñczonoœciach Jego
poznaj¹c rozumem Jego tajemne sprawy Jego, które nie sposób przekazaæ ograniczonym
ludzkim jêzykiem, bo to trzeba wszystko widzieæ, tak¿e na miarê moich mo¿liwoœci z pomoc¹
Ukochanego przekaza³am duchowe sprawy Jego jedynie na podstawie prze¿yæ duszy mej
dla pokrzepienia i nawrócenia najgorszych grzeszników i zagubionych owiec, które ¿yj¹
w tymczasowym diabelskim ksiêstwie, które prowadzi ich dusze na wieczn¹ zgubê do
piekielnego piek³a sk¹d nie ma absolutnie ¿adnego odwrotu, ani te¿ pomocy.
Poprzez dar Eucharystii dusza ma ³¹czy siê z Odkupicielem i Zbawicielem naszym,
który w tym niepojêtym darze zostawi³ nam chleb ¿ycia wiecznego, i w³aœnie dziêki temu
niebiañskiemu darowi ju¿ tutaj na ziemi wch³ania ona skarby Jego. Poprzez tak liczne ³aski
Bo¿e, które bezustannie sp³ywaj¹ na duszê moj¹ sta³a siê ona prawdziwym œwiadkiem
niewidzialnego duchowego œwiata, który rozpoœciera siê w bezkresie niepojêtoœci Bo¿ej,
dlatego te¿, kiedy zza œwiata wraca ona w umi³owanym Panu naszym do cielesnego wiêzienia,
to wówczas jestem otwarta na najmniejsze natchnienia najmi³osierniejszego S³owa Wcielonego.
Dziêki Przewodnikom Niebieskim wesz³am w bezkresny Ocean Ich wewnêtrznego ¿ycia,
i o¿ywiona mi³oœci¹ wiary patrzê œwiat³ymi oczyma serca na Ich niewyra¿alne niepojêtoœci,
które dostêpne s¹ jedynie w jak najwiêkszej dojrza³oœci duchowej. Z woli Kap³ana Niebieskiego
¿yjê w stanie ³aski Jego i w pe³nej radoœci Jego poprzez przyjmowanie Eucharystii, w której
uobecniony jest Chrystus wesz³am w bezmiar mi³oœci Pana naszego czyli dusza moja
jest w œcis³ej jednoœci jaka istnieje w Trójjedynym Bogu, dlatego te¿ pokona³am w Umi³owanym
ciemn¹ zas³onê osch³oœci.
Zosta³am w Bogu odwiecznie powo³ana do umi³owania rzeczy niewidzialnych, które
maj¹ zwi¹zek ze œwiatem widzialnym, dlatego te¿ blask œwiat³oœci Bo¿ej oœwieca mi drogê,
i poprzez E u c h a r y s t i ê zwan¹ anamnez¹, pami¹tk¹ ofiary wielkopostnej jednoczê siê
z Chrystusem, a w Chrystusie z Trójc¹ Œwiêt¹ (ks. Wac³aw Œwierzawski). Z dala od œwiata,
w wielkiej samotni pracujê dla œwiata i walczê nieustannie ze sob¹ i z szatanem, abym
w czystoœci serca mog³a ogl¹daæ Boga we w³asnym wnêtrzu (Mt 5, 8), dlatego te¿ opuszczam
wszystko, aby dzieliæ ¿ycie z Chrystusem, i aby mieæ udzia³ w ¿yciu Jego (J 13, 8), i tak
jak Zbawiciel spêdza³ ca³e noce na rozmowach z Bogiem, tak i córka Jego musi nieustannie
rozmawiaæ z Nim, ale podczas dnia, aby jak najgodniej przekazaæ swoje odwieczne pos³anie.
Mistrza Niebieskiego spotykam nie tylko w Eucharystii czy te¿ w modlitewnym pisaniu
w Imiê Jego, ale na ka¿dym kroku, tak¿e dusza ma ws³uchana w g³os Jego zd¹¿a ma³ymi
kroczkami do ¿ycia wiecznego, aby móc w wiekuistej wiecznoœci wiecznie ucztowaæ
w Ukochanym i z Ukochanym, który nawet ju¿ teraz odrobinê pozwala jej uczestniczyæ
w mi³osnych dobrach niepojêtej Ojczyzny Swej. Nauczyciel Niebieski niejednokrotnie
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Jego mog³a kroczyæ drog¹ dobra i prawdy do wiekuistej œwiat³oœci, aby dusza ma mog³a
radowaæ siê chwa³¹ wiecznego zmartwychwstania Jego w umi³owanej OjczyŸnie Jego.
 E u c h a r y s t i a, o ile oznacza rzeczywistoœæ przesz³¹, mianowicie Mêkê
Chrystusa, która by³a prawdziw¹ ofiar¹, nazywana jest o f i a r ¹; o ile oznacza jednoœæ
spo³eczn¹, jak¹ jest Koœció³, którego cz³onków jednoczy ze Sob¹ przez ³askê jakiej udziela,
nazywamy K o m u n i ¹; o ile znów wskazuje na przysz³¹ chwa³ê niebiesk¹ i daje moc
osi¹gniêcia jej nazywamy j¹ v i a t i c u m (O. Romuald Kostecki OP).
Od kiedy narodzi³am siê do Nieba, od tego te¿ momentu w mi³oœci s³ucham s³owa
Pana naszego objawionego w Œwiêtej Ewangelii Jego, a ponadto poprzez przyjmowanie
Eucharystii Œwiêtej wzmacniana jestem w Ukochanym, który tak bardzo wspiera mnie
w wype³nianiu woli Swej. Jestem wdziêczna Oblubieñcowi Niebieskiemu za powierzenie
mi tak rozkosznego duchowego Dzie³a Jego, które z uwielbieniem wykonujê w Nim, bo
ono pozwala duszy mej zd¹¿aæ do ¿ycia wiecznego. W mi³oœci Zbawiciela moc¹ Ducha
Œwiêtego zgodnie z odwiecznymi zamys³ami Ojca Przedwiecznego w najg³êbszej prawdzie
Jego poprzez Bo¿¹ Rodzicielkê Maryjê realizujê Dzie³o Bo¿e, które jest ¿ywym œwiadectwem
Rodziców Niebieskich, którzy poprzez czas i przestrzeñ pozwolili duszy mej przejœæ poza
czasoprzestrzeñ, bo przecie¿ podczas snów ona bardzo czêsto opuszcza w Bogu swoje
tymczasowe cielesne wiêzienie.
Znajdujê siê w ciemnoœciach Bo¿ych i za spraw¹ darów Ducha Œwiêtego zbli¿am
siê do nieosi¹galnego i transcendentalnego Boga, do którego nale¿ymy w ¿yciu i œmierci
(Rz 14, 7-8), dlatego te¿ moja mi³oœæ ³¹czy siê z Bogiem i szuka zjednoczenia ze Stwórc¹,
i z pomoc¹ Niepokalanej upodabniam siê do Boga we wszystkim w pokorze, ubóstwie,
a przede wszystkim w mi³oœci. Poprzez przyjmowanie Eucharystii Duch Œwiêty przebóstwia
duszê moj¹, tak¿e ona staje siê podobna Bogu, dlatego te¿ ¿yjê ju¿ ¿yciem innym,
przemienionym, zmartwychwsta³ym, paschalnym, spe³niaj¹cym zapowiedzi Proroków (ks.
Wac³aw Œwierzawski).
Ojciec Niebieski podczas Komunii Œwiêtej nape³nia mnie obfitoœci¹ ³ask i darów,
abym mog³a z si³¹ Bo¿¹ d¹¿yæ do tego, co nieprawdopodobne, do tego co niemo¿liwe na
rozum ludzki, ale nie na rozum Bo¿y. Ca³a moja duchowa misja dokonywa³a i dokonuje
siê w intymnoœci eucharystycznego misterium, aby móc wejœæ do Królestwa Niebieskiego
i przekroczyæ granicê wiecznoœci i widzieæ wszystko w pe³ni Bo¿ej.
Z Poprzez Eucharystiê otwieraj¹ siê mi oczy na œwiat zmartwychwsta³ego
Chrystusa, i Duch Œwiêty zst¹pi³ na mnie, tak¿e otrzyma³am moc Jego ( Dz 1, 8 ), aby
prawid³owo przekazywaæ nadprzyrodzon¹ rzeczywistoœæ 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 i z woli Bo¿ej w Chrystusie przechodzi³am od niebytu do istnienia
tej Boskiej tajemnicy, i w Chrystusie objawiona jest mi ³aska Bo¿a, dziêki której pokonujê
wszystko. Ciemny ob³ok Bo¿y rozjaœnia mi noc i w tym Ob³oku Bo¿ym najmi³osierniejszy
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naturalny. Boski Oblubienic Sam objawi³ siê i objawia, i wskaza³ mi, jak mog³am poj¹æ
tajemnicê odwiecznych znikniêæ bytów skoñczonych, tajemnicy Jego, która zawarta jest w Nim.
Dotychczas wszyscy rozwi¹zuj¹cy tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego znajdowali siê
w krainie pozbawionej uchwytnej oczywistoœci, bez norm zabezpieczaj¹cych zabierali siê
z ca³ym rozmachem do ¿ycia apostolskiego nie maj¹c dostatecznego poczucia odpowiedzialnoœci
i nie znali ciê¿arów, jakie tego rodzaju ¿ycie nak³ada (Thomas Merton). Ca³a ta tajemnica
mieœci siê w Misterium Chrystusa, w ¯ywym Centrum Teologicznym i poprzez Eucharystiê,
któr¹ tak bardzo prze¿ywam - czujê, doœwiadczam, dotykam i widzê tê niedostêpn¹
tajemnicê, do której zosta³am odwiecznie powo³ana. Na marginesie zaznaczê, ¿e tylko jeden
raz w Bogu by³o s¹dzone duszy mej zobaczyæ ca³y proces znikania tych tajemnych znikniêæ
bytów skoñczonych, ale tego nigdy publicznie nie powiedzia³am i nigdy za ¿ycia te¿ nie
powiem osobom niepowo³anym, bo na to potrzebny jest wnikliwy proces badawczy
w Kongregacji Nauki Wiary, która bardzo dok³adnie wszystko ma wyjaœnione w moich
pierwszych duchowych 9 - ciu ksiêgach pt.: “ Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy
Trójk¹ta Bermudzkiego. ” Dzie³o Pana naszego wyros³o na mi³osnym cierpieniu, które tak
bardzo u¿yŸnia duszê m¹, tak¿e w duchowym Ÿródle mi³osierdzia Ukochanego bez ¿adnych
kompromisów ze zdeprawowanym œwiatem, bo przecie¿ tutaj chodzi o prawdê Bo¿¹, przez
E u c h a r y s t i ê trwam w Chrystusie i przekazujê swoj¹ nadprzyrodzon¹ misjê, która jest
niezmiernie dobr¹ nowin¹ nie tylko dla ca³ego Koœcio³a Katolickiego, ale i dla ca³ego œwiata.
K Ods³oniêcie tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego by³o tylko dlatego mo¿liwe, ¿e z woli
Stwórcy dusza ma wesz³a w g³êbokie poznanie g³êbin Jego tj. w szerokoœci, d³ugoœci, wysokoœci
i g³êbokoœci Jego (Ef 3,18-19), które pozwalaj¹ jej chocia¿ krótkotrwale obcowaæ z Nim, dlatego
te¿ ona z tak z wielkim oddaniem pracuje dla Niego, bo ona ci¹gle obcuje z Nim. Kluczem
do poznania tej tajemnicy Bo¿ej jest klucz do Ewangelii, jako prawdy w Synostwie Bo¿ym
Jezusa Chrystusa, i ta sama p r a w d a jest kluczem do otwarcia zakrytej ksiêgi misterium
Eucharystii ( ks. Wac³aw Œwierzawski), o czym ju¿ wczeœniej pisa³am.
Poprzez przyjêty Chrzest, Bierzmowanie, przyjmowanie ukrytego Eucharystycznego
Chrystusa jestem zwi¹zana wiecznymi wêz³ami z Ukochanym, które s¹ wêz³ami prawdy,
pokoju i mi³oœci, bo tylko poprzez te ¿yciodajne wêz³y wzrastamy w wierze, która
prowadzi dusze nasze do wiekuistego zbawienia. W naszym ziemskim pielgrzymowaniu,
gdzie przeminie nasza œmiertelna natura najwa¿niejszy jest pokarm duchowy dla naszej
nieœmiertelnej duszy, dlatego te¿, gdy duch nasz posila siê duchowym pokarmem, w którym
ukryty jest nasz umi³owany i mi³osierny Zbawiciel, to wówczas jesteœmy w jednoœci z Panem
naszym, który przebóstwia dusze nasze w Siebie.
Jezus Chrystus w Trójcy Œwiêtej niewyra¿alnie rozkocha³ duszê m¹ w Sobie, tak¿e
ona pragnie tylko zadowoliæ Jego i to we wszystkim, i pod natchnieniami Œwiêtego Ducha
Jego z mi³oœci do Niego ona usilnie pracuje dla Niego i przekazuje do pamiêci mej wiele
niepojêtoœci z wielowymiarowego œwiata Jego, abym mog³a na podstawie jej prze¿yæ
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¿e to wszystko nie podlega pod jakiekolwiek formy, ani te¿ pojêcia. Duch duszy mej
nieustannie wyrywa siê do nadprzyrodzonoœci, gdzie króluje jego Pan i Stwórca, dziêki
któremu dusza ma tak czêsto opuszcza czasoprzestrzeñ i lewituje w Nim w niepojêtoœciach
Jego, i poznaje te¿ ona w Nim tajemnice Jego, które poznaæ mo¿na jedynie bez pow³oki
cielesnej czyli s¹ one zarezerwowane tylko i wy³¹cznie dla dusz zbawionych.
Z mojej ciernistej i mi³osnej drogi krzy¿owej wynika jasno, ¿e nie tylko w nocach
mistycznych dusza moja spotyka siê z namacalnym istnieniem Pasterza Niebieskiego, ale
równie¿ ka¿dego dnia spotykam siê z Dzie³ami Bo¿ymi, które rozpoœcieraj¹ siê wokó³ nas,
a poza tym znaki czasu i najprzeró¿niejsze tak urodzajne dary Bo¿e w moim ¿yciu s¹
najwiêkszymi widzialnymi b³ogos³awieñstwami na istnienie niewidzialnego Stwórcê, który
pomaga zrealizowaæ mi odwieczny kszta³t mojej nadprzyrodzonej misji. W godzinach ³aski
Umi³owanego, kiedy jestem przeistoczona mi³oœci¹ Jego rozwa¿am dobrodziejstwa Jego,
i te przeb³ogie chwile odpocznienia w Nim daj¹ mi si³ê Jego do walki w Imiê Jego, która
na wskroœ przepojona jest jedynie mi³oœci¹ Jego, dlatego te¿ wszystko wykonujê z jak
najwiêksz¹ stanowczoœci¹ i starannoœci¹ dla Niego.
Nieskoñczenie mi³osierny Zbawiciel jednakowo kocha wszystkie dzieci Swe,
niezale¿nie czy to jest dziecko gwa³tu, przypadku czy te¿ dziecko mi³oœci. Trzeba wielkiej
³aski Bo¿ej, ¿eby zrozumieæ nawet najmniejsze z³o, i je¿eli w jakiejœ minimalnej czêœci
zgadza³abym siê z grzesznym œwiatem i sz³a na jakiekolwiek ustêpstwa, to n i g d y, ale
to n i g d y nie wesz³abym na drogê œwiêtoœci, i n i g d y te¿ Stwórca nie powo³a³by
duszy mej do odwiecznych celów Swych.
Mistrz Niebieski zahartowuje duszê m¹ ró¿nymi sposobami, aby odciê³a siê ona
od grzesznej zmiennoœci, lecz ona widz¹c nawarstwiaj¹cy siê brud grzesznego œwiata jest
tak tym przygnêbiona, ¿e bez ³aski Bo¿ej nie mo¿e oderwaæ siê od tego z³a, które tak
bardzo rani Przedwieczne S³owo. Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e ka¿dy Pustelnik odcina
siê od œwiata i modli siê za ten grzeszny œwiat, natomiast ja, jako pustelniczka wewnêtrzna
mam du¿e k³opoty z oderwaniem siê od tej okropnej doczesnoœci, w której wystêpuje
upadek moralny, chaos i zdziczenie obyczajów. Wiadomo, ¿e oderwa³am siê od tej ziemskiej
niedorzecznoœci, ale widz¹c ca³kowit¹ akceptacjê zboczeñ przez œwiat, potworne zniekszta³cone
fakty w œrodkach masowego przekazu, niesprawiedliwe i krzywdz¹ce wyroki oraz zabijanie
poczêtych dzieci, które nie maj¹ prawa do ¿ycia, to nie mogê spokojnie modliæ siê i ¿yæ
tylko sob¹. Mimo, ¿e jestem p u s t e l n i c z k ¹ jedynie z ducha, ale nie mogê ¿yæ
w oderwaniu od œwiata, bo wówczas by³abym samolubna i nigdy dusza moja nie by³aby
zbawiona, bo przecie¿ zmarnowa³abym wszystkie ³aski i talenty jakie otrzyma³am od
Trójjedynego Boga. W mojej nadprzyrodzonej misji za wstawiennictwem Ró¿y Duchowej
Maryi mam w Bogu obudziæ sumienia wszystkich narodów na Jezusa Chrystusa, które
ju¿ sta³y siê niezdolne do zrozumienia spraw duchowych. Zdajê sobie sprawê z tego,
¿e jestem jedyn¹ owc¹ Bo¿¹ w ca³ym Wszechœwiecie, która po raz pierwszy opisuje
rzeczy nieopisywalne œwiata niezmiennego czy doczesnego, kiedy dusza przekroczy próg

-5œmiertelnoœci na ca³¹ wiecznoœæ, bo jak dotychczas opisywano objawienia, a ja tych objawieñ
czyli wizji cielesnych w swoich ¿yciu mia³am niewiele i to g³ównie w swojej m³odoœci,
a co do innych wizji, to mia³am ich najwiêcej umys³owych, natomiast je¿eli chodzi
o wyobra¿eniowe to bardzo rzadko. Obecnie skopiujê z moich duchowych ksi¹¿ek akapit
dotycz¹cy omawianej sprawy, a znajduje siê on równie¿ na internetowej stronie mej w punkcie
33, który dotyczy “ Rzeczy z nie z tego œwiata ” (odsy³am do tego duchowego materia³u).
 9. 10. 1985 r. bardzo wyraŸnie czu³am obecnoœæ Nauczyciela Niebieskiego, chocia¿
nie widzia³am Go. W tym pamiêtnym dniu przeniknê³a mnie na wskroœ obecnoœæ Boga
i Pan Jezus by³ we mnie, a ja w Nim, i by³a to wizja umys³owa, z któr¹ zetknê³am siê
po raz pierwszy w ¿yciu. To co prze¿y³am w wizji umys³owej by³o niesamowite, i od
tego czasu tego typu wizje mam dosyæ czêsto, natomiast wizje wyobra¿eniowe, które
rzeczy widziane s¹ wewnêtrznie - oczyma duszy mam bardzo rzadko. Bóg jest ¿ywy w duszy
mej; i wszystkie wizje przed krzywd¹ moraln¹ by³y zupe³nie inne, i przede wszystkim by³y
to wizje cielesne, ¿e wszystko widzia³am oczyma cia³a, i wszystko to umocni³o duszê moj¹,
abym wytrwa³a w trudnych próbach i znosi³a wszystko dla Chwa³y Bo¿ej.
 S¹ trzy rodzaje wizji: wizja cielesna, wyobra¿eniowa i umys³owa. Pierwsza
zachodzi wówczas, gdy ogl¹da siê jak¹œ rzecz za poœrednictwem zmys³ów zewnêtrznych,
odpowiada ona drodze oczyszczaj¹cej. Druga polega na tym, ¿e rzeczy przedstawiaj¹ siê
w wyobraŸni i w umyœle, odpowiada ona drodze oœwiecaj¹cej. Trzecia jest wówczas, gdy
pojmuje siê rzeczy bezpoœrednio, bez form zewnêtrznych, samym umys³em. Odpowiada ta
wizja drodze jednocz¹cej. Œwiêta Teresa z Avila najwiêcej wizji mia³a wyobra¿eniowych
i umys³owych (ks. biskup Henryk Piotr Kossowski).
W³adca ¿ycia, œmierci, ciemnoœci i œwiat³a Trójjedyny Bóg w Ojcu Przedwiecznym,
Jezusie Chrystusie i Duchu Œwiêtym umacnia duszê m¹ w Œwiêtych Sakramentach Swych
poprzez tajemnicê Wcielenia, aby poprzez radoœæ, mi³oœæ i moc Jego by³a ona zawsze o¿ywiona
w duchowym œwiecie Jego. Ci¹gle idê naprzód za umi³owanym i mi³osiernym Chrystusem
i ju¿ nie ogl¹dam siê za p³ugiem, i je¿eli dan¹ sprawê Bo¿¹ powtarzam w ró¿nych ujêciach,
to czytelnikowi bardziej ugruntuje siê prawdziwy obraz wiecznego œwiata, bo je¿eli raz
napisa³abym o tak trudnych sprawach N i e b i o s i nigdy nie wraca³abym do danej sprawy,
to nikt nie poj¹³by mi³osnej drogi Zbawiciela, która poprzez s³odk¹ Golgotê prowadzi
do samego zbawienia.
Moje mistyczne ksi¹¿ki, które napisa³am w Imiê Boga s¹ w i e l k ¹ o d t r u t k ¹
na zmanierowany œwiat, w którym nie ma wolnoœci s³owa i ³amane s¹ prawa cz³owieka,
chroni siê zbrodniarzy komunistycznych, sprawców antychrzeœcijañskich zamieszek i uniewinnia
siê zleceniodawców i zabójców misjonarzy, ponadto podawane s¹ k³amstwa uw³aczaj¹ce
godnoœci ludzkiej, pragnie siê ateizacji lub te¿ islamu, a pod pozorem dobra niszczy siê
ca³y œwiat. Moje odwieczne przes³anie rodzi³o i rodzi siê na przeokropnym pod³o¿u
politycznym i moralnym ca³ego œwiata, gdzie odrzucana jest nauka Boga, a bezbo¿nicy podaj¹
siê za wszystkowiedz¹cych i pomijaj¹ prawo do ¿ycia poczêtych dzieci, a ponadto nieustannie
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Te moje duchowe ksi¹¿ki, to jest wyraŸna walka z bezbo¿nikami, którzy chc¹ naruszyæ
w³aœciwy porz¹dek œwiata, dlatego mi³oœæ warta jest pisania, aby zagubione owce przejrza³y
w Bogu i zrozumia³y umys³em Samego Boga, ¿e nale¿y siê ochrona godnoœci ludzkiej
i szacunek dla ludzkiego ¿ycia.
Dusza ma na wskroœ przepe³niona jest mi³oœci¹ nieskoñczonego Boga i niczego nie
pragnie i nic nie szuka, bo ci¹gle jest nienasycona niepojêt¹ mi³oœci¹ Bo¿¹, dlatego te¿
nie mo¿e ona nadziêkowaæ siê Oblubieñcowi Niebieskiemu, ¿e odwiecznie przygotowa³ j¹
jedynie tylko do Mi³oœci Swej. Jedynie mi³oœæ wieczna Trójjedynego Boga mo¿e zaspokoiæ
wszystkie dusze, bo ta mi³oœæ jest sta³a i pozwala upajaæ siê tajemnicami Boskimi
w nieskoñczonych sferach nadprzyrodzonej rzeczywistoœci. Na swojej drodze duchowej
bezkompromisowo naœladujê Jezusa Chrystusa, od którego czerpiê nieœmiertelne ¿ycie
i nieustannie ws³uchujê siê w S³owo Jego, abym nie zb³¹dzi³a wœród mroków nocy ciemnej.
Przewielebny Nauczyciel Niebieski w ³askawoœci Swej nieprzerwanie umacnia duszê moj¹
Samym Sob¹, aby poprzez Morze Cierpienia i Morze Mi³oœci Jego szczêœliwie dop³ynê³a
ona do portu Jego, które na imiê ma Niebo.
Materialistyczny œwiat, w którym prowadzone s¹ ideologiczne wojny, i który nie rozumie
dobra Bo¿ego i przesi¹kniêty jest egoistycznymi postawami p o t r z e b u j e œwiadectwa
istnienia ¿ycia duchowego, i st¹d to Dzie³o Bo¿e, które prowadzê w Imiê Bo¿e. Ca³e moje
odwieczne powo³anie skierowane jest w obronie katolickiego Koœcio³a, jedynego prawdziwego
w ca³ym Wszechœwiecie, aby grzeszne dzieci Bo¿e pok³ada³y nadziejê jedynie w Bogu,
który jest najjaœniejszym drogowskazem w ca³ym niepojêtym Wszechœwiecie. Moja duchowa
misja z woli Bo¿ej odbywa siê poprzez misterium Krzy¿a, i w g³¹b tajemnic Bo¿ych
dochodzi³am poprzez Eucharystiê, która jest Ÿród³em i szczytem ca³ej Ewangelizacji,
i jest Ÿród³em naszej mocy (Œwiêty Jan Pawe³ II - gi).
Na mojej duchowej drodze tak wiele razy umiera³am w Bogu, ale jak widaæ n i e
u m a r ³ a m jeszcze, bo te moje zgony by³y jedynie krótkotrwa³e, bo dusza ma na czas
okreœlony opuszcza³a cia³o i lewitowa³a w Bogu w niepojêtych sferach doczesnego
i nieskoñczonego œwiata, aby po powrotach zza œwiata przekazaæ te b³ogie niepojêtoœci
do pamiêci mej, abym nastêpnie ja, jako mistyczna córka Oblubieñca Niebieskiego wszystko
to mog³a przekazaæ dla ca³ej ludzkoœci, aby grzeszne owce Bo¿e uwierzy³y w duchowy
œwiat, który zaczyna siê za zas³on¹ progu œmiertelnego czyli d¹¿ê w Bogu do nawrócenia
ca³ego zdemoralizowanego œwiata. Wkrótce faktycznie ju¿ u m r ê, ale pozostan¹ moje
mistyczne ksi¹¿ki, i one nawróc¹ wiele zb³¹kanych dusz i pomog¹ wielu owcom Bo¿ym
w chaotycznym i nieuporz¹dkowanym przejœciowym œwiecie, które pe³ne jest przemocy
i kiczu fa³szywej prawdy. W moich mistycznych ksi¹¿kach pisanych w Imiê Boga przekaza³am
wiele m¹droœci Bo¿ej za przyczyn¹ Samego Boga czy te¿ za pomoc¹ dzie³ najwiêkszych
mistyków i œwiêtych, którzy tak bardzo wspomagaj¹ duszê m¹, aby po przekroczeniu
progu œmiertelnoœci ¿y³a ona wiecznie w Boskim Oblubieñcu, tak¿e mamy dbaæ o duszê,
a nie o cia³o, które wczeœniej czy póŸniej, ale i tak obróci siê w proch.
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- ¿ywego i poœwiêconego Boga na ofiarê, i z Jezusem Chrystusem w Nim przez Morze
Boskie wkroczy³am do g³êbin ¿ycia Trójcy Œwiêtej. Z woli Bo¿ej sta³am siê nowym ¿yj¹cym
Chrystusem, i po osi¹gniêciu ka¿dego szczebla mistycznego ¡ wola moja staje siê coraz
bardziej wzmocniona, zmys³y oczyszczone i inteligencja wyostrzona, i wszystko to za spraw¹
Ducha Œwiêtego ¢ (O. Maria Eugeniusz od Dzieci¹tka Jezus).
Czarnym owcom tak bardzo pragnê³abym przekazaæ ogrom nieskoñczonej dobroci
i s³odkoœci Niebios, gdzie rozpalone, mistyczne promienie Stwórcy przeobra¿aj¹ dusze
zbawione w Niego, tak¿e one kochaj¹ Pana Niebieskiego mi³oœci¹ Jego i lewituj¹ w Nim
w nieskoñczonoœciach Jego, co niejednokrotnie doœwiadczy³a to dusza ma, kiedy lewitowa³a
ona w Bogu w s³odkich wiecznoœciach Jego.
Dusza ma jedynie wówczas jest szczêœliwa w Bogu, kiedy jest w Nim i to poza
cia³em, poza czasoprzestrzeni¹, bo wówczas kosztuje ona ca³¹ pe³ni¹ ogrom wiecznoœci
Ukochanego. Na obecnym etapie mojej drogi przez mêkê i s³odkoœci Bo¿e duszê m¹ ogarnê³a
ciemnoœæ nad ciemnoœciami, dlatego te¿ ona tak bardzo mêczy siê i dusi wœród ludzi
wybitnie zmys³owych, bo przecie¿ nie tylko osoby œwieckie s¹ wybitnie zmys³owe, ale
równie¿ i wielu ksiê¿y, którzy tak dalecy s¹ od prawdziwej nauki Chrystusa. Kiedy
wesz³am na drogê œwiêtoœci, to nawet nie zdawa³am sobie sprawy z tego, ¿e a¿ tak bardzo
bêdzie przyt³aczaæ mnie grzeszna ziemia, na której zmys³owi ludzie ¿yj¹ jedynie chwil¹
doczesn¹, dlatego te¿ nie mogê doczekaæ siê najszczêœliwszej chwili w moim ¿yciu tzn.
takiej chwili, kiedy duszy mej bêdzie dane zasn¹æ w Bogu na ca³¹ wiecznoœæ, bo przecie¿
to mistyczne zaœniêcie jest oznak¹ wielkiego przebudzenia do nieskoñczonego mi³owania
Oblubieñca Niebieskiego, który dusze poœlubione przebóstwia w Siebie, i w wiecznoœci
nie mog¹ one nasyciæ siê niepojêt¹ dobroci¹ i mi³osierdziem Jego.
Najukochañszy J e z u s C h r y s t u s widzi, ¿e niezmiernie mêczê siê na tej nad
wyraz grzesznej ziemi, dlatego te¿ duszy mej os³adza i oœwietla œwiat³em Swym ciemnoœci
nocy ciemnej, w której tak bardzo ona siê wzmacnia. Ten grzeszny œwiat dzia³a na duszê
m¹ niezmiernie deprymuj¹co, poniewa¿ nie istnieje prawo do prawdy i prawo do ochrony
ludzkiego ¿ycia, bo jest wykreœlone z dekalogu Bo¿ego, i to dziêki zdemoralizowanym
faryzeuszom, którzy s¹ chorzy na umyœle. Na ten upad³y œwiat w obecnej dobie wszechczasów
Boski Odkupiciel zsy³a moje mistyczne ksi¹¿ki, które s¹ mistycznymi bombami, aby wszystkie
zagubione owce Bo¿e mog³y bardziej poznaæ niewidzialny i niepojêty duchowy œwiat.
Kiedy idê spaæ, to nigdy nie wiem czy jeszcze obudzê siê, tak¿e zawsze jestem
przygotowana, ¿e mogê zasn¹æ w Bogu na ca³¹ wiecznoœæ. Kiedy dusza ma jest w Bogu
poza czasoprzestrzeni¹, to te¿ nigdy nie wie czy opuœci³a na sta³e czy na tymczasowo
swoje miejsce pobytu, dopóki nie wróci ona do cia³a, a poza tym s¹ i takie sytuacje,
¿e ja œniê, a odbieram to jako realn¹ rzeczywistoœæ zmiennego œwiata, a czasami i te¿ tak
bywa, ¿e jestem w innym wymiarze czasu, w innym uk³adzie s³onecznym albo te¿ w innym
miejscu w naszej doczesnoœci, a kiedy faktycznie obudzê siê, to dopiero z pomoc¹ Nauczyciela
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nawiedzaj¹ cia³o, jak i duszê m¹. Gdy z woli Bo¿ej dusza ma opuœci cia³o, to nie zawsze
od razu wie ona, ¿e jest dusz¹, bo czasami pojmie to w Bogu od razu, kiedy tylko przekroczy
próg œmiertelnoœci, a czasami to potrzebuje trochê czasu, ¿eby zorientowaæ siê, gdzie ona
faktycznie jest, a bywa³y te¿ i takie sytuacje, ale raczej sporadyczne, ¿e dopiero po
przebudzeniu siê zda³am sobie sprawê, ¿e dusza ma by³a w zaœwiatach.
Nigdy w ¿yciu nie pomyœla³am i nie przewidzia³am, ¿e d u s z a m o j a bêdzie
tak wyró¿niona z ca³ego œwiata mimo swojej nêdznoœci i bêdzie w Bogu wchodzi³a
w niepojête poznanie Bo¿e, które mieœci siê poza rozumem ludzkim. Z woli Trójjedynego
Boga dusza ma wesz³a ponad wszelkie poznanie ludzkie w niepojête sfery doczesnoœci
i nieskoñczonoœci, które nie sposób przedstawiæ w formach, ale jako pos³uszna córka Pana
Boga przekaza³am swoj¹ drogê mistyczn¹ dla ratowania ca³ego zdemoralizowanego œwiata,
który schlebia stra¿nikom k³amstwa kosztem ewangelickiej prawdy.
Boski Oblubieniec wiele lat pracowa³ nad przemian¹ duszy mej, tak¿e przesz³a ona
rzetelny proces rzeczywistej w Bogu przemiany, i kiedy we œnie ona opuszcza w Panu
naszym cia³o, to momentalnie wchodzi w widzialn¹ nadprzyrodzon¹ wiedzê, któr¹ widzi
ona oczyma swymi, a tajemnice Niebios pojmuje rozumem Samego Boga. W pocz¹tkowej
fazie mojej duchowej wêdrówki dusza ma wiele razy by³a w stanie przeolbrzymiej niewiedzy
w ciemnych nocach wiary, ale z woli Bo¿ej w mistycznych nocach po opuszczeniu cia³a
wchodzi ona w Bogu w niepoznawalne prawdy przez rozum, które mieszcz¹ siê za zas³on¹
progu œmiertelnego. Dusza ma ju¿ dawno zosta³a przebudzona jedynie do ¿ycia duchowego,
i poprzez b³ogie ³aski Bo¿e nieustannie pobudzana jest ona do coraz wiêkszego mi³owania
Boskiego Oblubieñca, dziêki któremu widzi oczyma swymi rzeczywistoœæ niewidzialnego
œwiata, kiedy znajduje siê ona w zaœwiatach.
Z Dusza ma widzi, s³yszy, dotyka, czuje i smakuje w Duchu Œwiêtym, a wszystko
to dzieje siê dziêki sakramentalnemu wtajemniczeniu - przejœciu przez wodê chrztu, przez
namaszczenie bierzmowania i przyjmowaniu Eucharystii ( ks. Wac³aw Œwierzawski ).
Posilam siê Cia³em i Krwi¹ Chrystusa, a Duch Œwiêty nape³nia mnie Bogiem, abym sta³a
siê jednym Cia³em i jedn¹ Dusz¹ w Chrystusie (III Modlitwa Eucharystyczna) i pojê³a
tajemnice, które odwiecznie by³y przeznaczone na duszê m¹. Ojciec Niebieski jest ze mn¹
(Iz 7, 14; Mt 1, 23), tak¿e z ka¿d¹ chwil¹ dusza ma jednoczy siê z Tym, który w Nowym
Testamencie czyni wielkie rzeczy (£k 1, 49), to jest ze Stwórc¹, który córkê Sw¹ oczyszcza,
oœwieca, objawia jej tajemnice Swe, inspiruje, usprawiedliwia i daje wewnêtrzne doœwiadczenie
dzia³ania Swego zwane doœwiadczeniem mistycznym (W. Œwierzawski).
Poprzez g³êbiê teologiczn¹ za przyczyn¹ Ducha Œwiêtego s³ucham S³owa Bo¿ego,
i przyjmujê Eucharystiê oraz uczestniczê w Krzy¿u Pana naszego, w zmartwychwstaniu
Jego i w zes³aniu Ducha Œwiêtego. W mojej drodze krzy¿owej ¿yjê ¿yciem Boga, aby
wszystko widzieæ w Nim, tak¿e za spraw¹ Jego ca³e duchowe Dzie³o Jego dojrzewa³o
wraz z dojrzewaniem mi³oœci mej do Niego. Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e dusza ma jest
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miêdzy upojnym Niebem a grzeszn¹ ziemi¹, tak¿e jestem w ca³ej pe³ni odpowiedzialna
za Dzie³o Bo¿e, które prowadzê i muszê w Bogu broniæ Koœcio³a Chrystusowego, bo przecie¿
odda³am sam¹ siebie wraz z dusz¹ za mistyczne cia³o Mistrza Niebieskiego. Ojciec
Przedwieczny przeznaczy³ duszê m¹ do poznania r¹bka tajemnic Swych, które znajduj¹ siê
dla dusz, które przekroczy³y ju¿ próg œmiertelnoœci na ca³¹ wieczoœæ, i dusza ma nad
wyraz rozkocha³a siê w tych mi³osnych tajemnicach Jego, ¿e ci¹gle têskni ona za tymi
mistycznymi aromatami, które nie maj¹ odpowiednika w grzesznej doczesnoœci.
K W moim odwiecznym powo³aniu nic nie mogê uczyniæ od siebie i jestem zdana
we wszystkim na wszechmog¹cego Boskiego Odkupiciela, który do nas przyszed³ przez
s t a j n i ê, a odszed³ do Domu Ojca Przedwiecznego przez zgotowany przez ludzkoœæ
K r z y ¿, i do tej pory nie chc¹ przyj¹æ Go i niewyra¿alnie przeœladuj¹ Go w dzieciach
Jego, a zdemoralizowany œwiat jest obojêtny na dramat milionów chrzeœcijan, dlatego te¿
Trójjedyny Bóg zsy³a moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê, która przekazana jest w mistycznych
ksi¹¿kach mych, aby ratowaæ œwiat od wiecznego potêpienia. Najukochañsze S³owo Wcielone
cierpi w naszych braciach i siostrach, którzy cierpi¹ przez promotorów z³a, którzy utracili
kontakt z prawdziw¹ rzeczywistoœci¹ Jego, i którzy na potêgê wyniszczaj¹ chrzeœcijan, aby
zniszczyæ katolicyzm, i aby zapanowa³a w ca³ej pe³ni cywilizacja k³amstwa i œmierci,
która zezwala na promowanie fa³szywych wiar i niewolników we w³asnych krajach.
Najmi³osierniejszy Przewodnik Niebieski kieruje mnie radami Swymi i przebóstwionym
rozumem w Nim wykonujê wszystkie natchnienia Jego, i uniesiona moc¹ Umi³owanego
zmierzam do wiecznego portu Jego. Czasami bywaj¹ chwile w moim tak nêdznym ¿yciu,
¿e jestem chwilowo zmêczona przemijaj¹cymi troskami, ale mój niezawodny, wieczny
Prze³o¿ony Jezus Chrystus zawsze spieszy mi z pomoc¹ w momentach najkrytyczniejszych,
tak¿e olœniona rozumem Jego i przenikniêta Nim na wskroœ w zachwycie kontynuujê
swoje odwieczne powo³anie. Umi³owany Niebieski Dobroczyñca œledzi ka¿dy ruch córki
Swej Anny Anieli (z bierzmowania mam Agnieszka czyli trzy A na intencjê Trójcy Œwiêtej
i Trójk¹ta Bermudzkiego), tak¿e On nie pozwoli skrzywdziæ jej w Dziele Swym, bo wie,
¿e ona z pe³nym oddaniem pracuje w niebiañskiej s³u¿bie Jego.
Poprzez wody chrztu, olej bierzmowania, Chleb Eucharystyczny wesz³am w rytm
œmierci i zmartwychwstania Chrystusa, i ten rytm porwa³, przemienia i przebóstwia mnie
oraz za spraw¹ Boga prowadzi³ do wch³oniêcia tajemnic odwiecznie przeznaczonych na
duszê m¹, co równoznaczne jest z osi¹gniêciem wysokiego stopnia ascetycznej pró¿ni
i skupienia, jaka jest mo¿liwa w tym ¿yciu, dlatego te¿ ca³kowite odda³am siê Zbawicielowi,
aby On móg³ oddaæ siê mi.
Na mojej drodze duchowej poznajê nadprzyrodzone prawdy poprzez widzenia, bo
przecie¿ dusza ma oczyma swymi widzi w Bogu niepojête tajemnice sfery doczesnej
i nieskoñczonej, które Ojciec Niebieski odwiecznie zaplanowa³ do poznania dla niej, kiedy
ona jeszcze nie odesz³a na ca³¹ wiecznoœæ w zaœwiaty Jego. Za pomoc¹ kontemplacji
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pozwala duszy mej przenikn¹æ Bosk¹ przestrzeñ, tak¿e ca³e moje odwieczne powo³anie
przekaza³am za pomoc¹ mistyki liczb i opisu prawdziwych konkretów z rzeczywistoœci
widzialnej czy te¿ niewidzialnej.
Moja pustelnicza droga odbywa siê za pomoc¹ ascezy i mistycznej kontemplacji,
tak¿e za przyczyn¹ Ducha Œwiêtego w Bogu dusza ma wesz³a w bezdenne g³êbokoœci
Bóstwa i w tajemniczej wielkoœci Samego Boga zatapia siê w Nim. Dusza ma w najg³êbszej
nocy niewiedzy, w najg³êbszych duchowych ciemnoœciach w mistycznym zjednoczeniu
z Nieskoñczonym wesz³a ponad pojêciowe rozumowania i w czystoœci Umi³owanego,
w niepojêtym, mi³osnym ¿arze kontempluje Oblubieñca swego nienasycon¹ mi³oœci¹ Jego,
dlatego te¿ jako mistyczna córka Kap³ana Niebieskiego uzyska³am odpowiedni wiek dojrza³oœci
duchowej, który pozwala mi poruszyæ w Bogu ca³¹ cywilizacjê ob³udy, k³amstwa i œmierci.
Podsumowuj¹c ca³¹ moj¹ mistyczn¹ drog¹, to muszê powiedzieæ, ¿e par³am na
umi³owany szczyt mistycznej G ó r y K a r m e l 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. £aska Bo¿a spoczywa na duszy mej i w niebiañskiej, przes³odkiej
uleg³oœci kontempluje ona tajemnice Najwy¿szego, który zadziwia j¹ na ka¿dym kroku,
dlatego te¿ pe³na podziwu dla Niego coraz bardziej roznamiêtnia siê ona mi³oœci¹ Jego.
Najprzedziwniejsze S³owo Wcielone ma wiele przychylnoœci i sympatii dla duszy mej,
która tak czêsto wzrusza siê ³askami Jego i rozradowana w Nim w uni¿eniu wchodzi ona
w tajemnice Jego, które znajduj¹ siê poza naszym rozumem.
Poprzez przyjmowanie Komunii Œwiêtej Ojciec Niebieski daje zrozumieæ mi potêgê
³aski Swej i wprowadza mnie w tajemnice Swe, i poprzez b³ogos³awiony Krzy¿ Jego latami
dojrzewam duchowo do tajemnic Jego. Z woli Bo¿ej powoli wznoszê siê do Boga i w³asnym
¿yciem, cierpieniem kszta³tujê w sobie obraz Chrystusa ( 2 Kor 4, 10 - 11 ) i pos³ugujê siê
³askami, które s¹ mi odgórnie dane, abym mog³a osi¹gn¹æ pewien szczyt duchowej si³y,
i w ca³kowitym oddaniu siê we w³adanie Bo¿e wype³niæ wolê Bo¿¹, która odwiecznie
by³a przeznaczona na duszê m¹.
Zanim dusza ma wróci do Domu Ojca i bêdzie odpoczywaæ u mi³osiernego Boga,
to jeszcze raz pragnê³abym prosiæ Stwórcê, aby wybaczy³ mi wszystkie moje grzechy i moje
blade pisanie w stosunku do niepojêtej piêknoœci Jego, i pragnê³abym dodaæ, ¿e od razu
zawsze wybacza³am wszystkim swoim przeœladowcom oraz pragnê³abym prosiæ wszystkich
o wybaczenie, je¿eli kogoœ skrzywdzi³am czy te¿ czymkolwiek urazi³am. Kiedy dusza ma
zaœnie w Bogu na ca³¹ wiecznoœæ, to bêdzie to najszczêœliwszy dzieñ dla niej, bo wówczas
bêdzie ona swobodnie lewitowa³a w Bogu i za¿ywa³a niepojêtych s³odyczy z Królestwa
Niebieskiego oraz czyni³a samo dobro dla ziemi za przyczyn¹ Trójjedynego Boga i Matki
Bo¿ej Maryi. A m e n ! Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela Flak

