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W a t y k a n   

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !
Droga Eminencjo !,  po  raz  kolejny,  i  na  pewno  nie  ostatni  zwracam siê  do  Waszej

Eminencji  o  otwarcie  przewodu  badawczego  nadprzyrodzonej  misji mej, która przedstawiona 
jest  bardzo  dok³adnie  w  moich  mistycznych  26 - ciu ksi¹¿kach z zakresu teologii duchowoœci
mistycznej,   a   oto  ich  tytu³y:  ¡  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 )   oraz
¡  Zdobywanie  mistycznego  szczytu  Góry  Karmel ¢  ( 3 czêœci ).   A¿   wierzyæ  siê   nie  chce, 
¿e   przesz³o   ju¿   9  lat  bezowocnie  pukam  do  Watykanu   z   proœb¹   o   wszczêcie   procesu 
badawczego  mojego  odwiecznego  powo³ania,  czyli  jak  widaæ  wielka  znieczulica  wdar³a siê 
do  Stolicy  Piotrowej,  ale  pragnê  od  razu  poinformowaæ,  ¿e  ja  do  koñca  ¿ycia  swego bêdê 
walczy³a  o  Dzie³o  Ukochanego,  tym  bardziej,  ¿e  ja  uwielbiam pisaæ w Bogu i to szczególnie 
jêzykiem  misterium  objawionym  w  Piœmie  Œwiêtym   czyli   jêzykiem   biblijnym,   a  dar  ten
otrzyma³am  od  Pana  naszego,  który  uzdolni³  mnie  do  prowadzenia  Dzie³a  Swego.

Wszystkie  rzeczy  maj¹  czas  pod  S³oñcem,  czas  milczenia  i  czas mówienia (B³. John 
Henry  Newman ),   a   poniewa¿   obecnie   nasta³a   pe³nia   czasów  na  misjê  m¹,   dlatego  te¿
bezwzglêdnie   zawierzy³am   prawdzie   Ducha   Œwiêtego   i   Jego   mi³oœci,  i  zda³am  siê  pod 
opiekê  Micha³a  Archanio³a,  Opiekuna  Niebieskiego,   który   jest   pogromc¹  ciemnoœci  i  z³a, 
i  z  woli  Bo¿ej  za  przyczyn¹  Ducha  Œwiêtego  przekaza³am  w  swoich  duchowych ksi¹¿kach
i   listach   pos³annictwo   swoje   w   sposób  prosty  i  przekonywuj¹cy,  aby  wszyscy  wiedzieli,
¿e  Ojciec  Niebieski  ¿yje  w  przestrzeni  i  w  czasie, przed³u¿aj¹c ¿ycie Swoje w ka¿dej duszy.

Z  woli  Pana  Jezusa  w  Trójcy  Jedynego  pe³niê  umi³owan¹   wolê   Jego,   dlatego  te¿
przekazujê  swoje  duchowe  ¿ycie,  które  nasi¹kniête  jest  bezcennymi darami, jak i fizycznymi 
czy  te¿  duchowymi  boleœciami,  które  wzmacniaj¹  mnie  w  morskiej  toni  ¿ycia  mego,  która 
wprowadzi³a  duszê  moj¹  w  niesamowite  g³êbiny  mi³osierdzia  Bo¿ego.  Na  swojej ciernistej,
duchowej   drodze   œwiêtoœci   nieustannie   s³ucham   S³owa   Bo¿ego  i  zachowujê  je  w  sercu 
i  duszy  ( £k 11, 28 ),  i  idê  za  wiecznym  Pasterzem,  który  ma  s³owa  ¿ycia  wiecznego  (J 6, 
68),  aby  w  Duchu  i  Prawdzie  Jego  wykonaæ  wolê  Jego,  do której zosta³am pos³ana, dlatego
te¿  muszê  wykonaæ  Dzie³o  Jego,  co  do  ka¿dej  litery  S³owa  Jego  ( J 4, 34 ).

Z  nieskoñczonego  mi³osierdza  Nieœmiertelnego  dusza ma rozpalona wiecznym ogniem 
Jego  p³onie  w  Nim  Samym,  i  dziêki  temu  mi³osnemu  ogniowi nabywa ona wielkiej mi³oœci 
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Ukochanego,  który  non - stop  orzeŸwia  j¹  w  Sobie,  tak¿e   ona   rozpalona   t¹  niewymown¹
mi³oœci¹    z    rozkosz¹   wchodzi   w   coraz   wy¿sze   sfery   Jego,     które    nie    maj¹    koñca 
w   nieskoñczonoœci   Jego.  Z  woli  Trójjedynego  Boga   we   œnie   dusza   ma   bardzo   czêsto 
opuszcza  pow³okê  cielesn¹,   i   lewituje   ona  w  Nim   w   niepojêtych   wiekuistoœciach  Jego, 
i  za  spraw¹  te¿  Jego  przekazuje  wszystko  do  pamiêci  mej,   abym  mog³a  na  podstawie  jej 
prze¿yæ  przekazaæ  to  wszystko  zniewolonym  i  grzesznym  dzieciom  Jego,   aby   mog³y   one 
nabraæ  namiar  na  drogê  wiecznego  zbawienia.

Gdy   dusza   moja   we   œnie  opuszcza  czasoprzestrzeñ  w  Chrystusie,  to  ona  od  razu 
wie  w  Nim,  gdzie   ona   jest,   bo   ona   rozumem   Jego  wszystko  pojmuje  w  Nim,  chocia¿ 
czasami  s¹  takie  sporadyczne  wypadki,  ¿e  ona  nie  ma  tej  ³aski  zrozumienia  czy faktycznie 
opuœci³a   ona   cia³o,  czy   te¿   mo¿e   jest   to   mistyczny   sen,  albo  te¿  realna  doczesnoœæ ?, 
¿e  ona  wraz  z  cia³em  lewituje  w  Umi³owanym  w  tym  przemijaj¹cym,  grzesznym  œwiecie.

Jezus  Chrystus  w  Trójcy  Œwiêtej  niewyra¿alnie  rozkocha³  duszê  m¹  w  Sobie,  tak¿e 
ona   pragnie   tylko   zadowoliæ   Jego   i   to   we   wszystkim,   dlatego   te¿  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   dokonanych   w   Panu   naszym,   uj¹æ   te   duchowoœci   na  poziomie
nadprzyrodzonym,  mimo,  ¿e  to  wszystko  nie podlega pod jakiekolwiek formy, ani te¿ pojêcia.

Dusza  ma  dosyæ  czêsto  podziwia  wielmo¿noœci,   wspania³oœci  i  wielkoœci  niepojêtej
wielowymiarowoœci  Króla  Niebieskiego  w  duchowym  œwiecie  Jego,   który  nie  ma  ¿adnego
odnoœnika  w  tym  naszym  zmiennym  œwiecie,  który  jedynie  kosztuje  brudy  i  pomyje, które
prowadz¹  do  wiekuistego  potêpienia  zatwardzia³ych  i  zagubionych  dusz,  które  nie  maj¹  si³
czy   te¿   nie   chce   siê   im   zerwaæ  z  poz³acanymi   i   zwodniczymi   szafirami,    które   jako
pêtle  u  szyi  wci¹gaj¹  ich  w  piekieln¹  otch³añ.  Ojciec Niebieski  jest  dla  duszy  mej  jednym 
¿yciem,   bo  przecie¿  On  jest  jedyn¹  wiecznoœci¹,   dlatego  te¿  z  wielkiej  mi³oœci  do  Niego 
wszystko  odnoszê  do  Niego,  aby  móc  wype³niæ  odwieczny  testament  Jego.

Ojciec,  S³owo  i  Duch  Œwiêty  w  Trójcy  Jedyny  w  ciemniej  nocy  mi³oœci  oczyszcza 
duszê  m¹  biernie,  aby ona przenikniêta Bóstwem Jego oczyma duszy i sercem duszy przenika³a 
niepojêtoœci Jego i z ca³¹ bezgranicznoœci¹ stawi³a czo³o wezwaniu swemu.  Dusza ma zwrócona 
jest  ku  wiecznemu  Sercu  Stwórcy,  który  wyprowadzi³  j¹  z  nêdzy  i  nicoœci  oraz  utwierdzi³ 
na  Swej  wiecznej  Skale,  dlatego  te¿  udziela  jej  On  wznios³e  dary  Swe,  gdy  ona  jest poza 
cia³em,  bo  wiadomo,  ¿e  bêd¹c  w  ciele  nie  mog³aby  ona  tego  wszystkiego znieœæ, bo to jest 
zbyt  wznios³e,  oœlepiaj¹ce  i  zbyt  wielkie,  o  czym  te¿  bardzo  dok³adnie  pisze  na  ten temat 
Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a.   Podczas   tak   licznego   odchodzenia   duszy  mej  w  Panu  swym  od 
cielesnych  krat,  zosta³a  ona  wprowadzona  w  poznanie  tajemne,  w  teologiê mistyczn¹, tak¿e 
poprzez   mi³oœæ   i   m¹droœæ   Wszechpotê¿nego   wch³ania   ona   tajemnice  Jego  przez  Niego 
Samego,  bo  przecie¿  ona  jest  z  Nim  zjednoczona  w  Trójcy  Œwiêtej.

W  swej  bezradnoœci  i  s³aboœci  opatrzona  darami  Ducha  Œwiêtego,   i   przyobleczona 
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te¿  w  nienasycon¹  mi³oœæ  Bosk¹   wspinam  siê  w  Ukochanym  do  Boskiego  poziomu  Jego, 
do  nadprzyrodzonej  harmonii  Jego,   która   pozwala  duszy  mej  pojmowaæ  niepojêtoœci  Jego
niezrozumia³e  na  poziomie  ludzkim  w  naszym  œwieckim  ¿yciu.

W   cichej   pokorze   kroczê   po   niewidzialnych   drogach  duchowej  drogi  mej,  która
prowadzi    duszê    m¹   w   niezniszczalnej   mi³oœci   Oblubieñca   Niebieskiego   na   wiekuiste 
zaœlubiny  z  Nim  w  OjczyŸnie  Jego.  Tak   jak   spieczona  ziemia  na  pustyni  spragniona  jest 
wody,   tak  i  dusza  ma  jest  nad  wyraz  spragniona,   ale  wody  ¿ywej,  tj.  Pana  swego,  który 
poprzez  ca³y  rok  liturgiczny  tak  nagminnie  wprowadza  j¹  w  bezmiar tajemnic Swych, które 
napawaj¹  j¹  niewyra¿aln¹  s³odkoœci¹  nad  s³odkoœciami.

Jako   mistyczna   córka   Odkupiciela   Niebieskiego  jestem  we  wszystkim  zale¿na  od
Niego,   bo   przecie¿   On   przeprowadza   duszê   m¹  w  Sobie  przez  niepojêtoœci  Swe,  które
zupe³nie   s¹   obce   dla   antymoralnych   owiec,   które   promuj¹   jedynie   zmys³owoœæ  opart¹ 
o  dekalogi  nicoœci,  które ci¹gle zmieniaj¹ i rozlatuj¹ siê na oczach ca³ego zniewolonego œwiata. 

Najukochañszy   Przyjaciel   Niebieski  zawsze  podnosi  Swoj¹  córkê  Annê  chocia¿by 
z    najmniejszych    upadków   i   wspiera    j¹   w   jej   s³aboœciach,    aby   w   tym   nad   wyraz
zdemoralizowanym  œwiecie  godnie  dotrwa³a  ona do samej Golgoty, i na Jego Œwiêtym Krzy¿u 
zasnê³a   w   Nim   na   wiekuist¹   wiecznoœæ.    Boski    Oblubieniec   Swoim   eucharystycznym
pokarmem   pokrzepia   mnie  w  Sobie,   tak¿e  rozkochana  w  Nim  przebywam  w  duchowym, 
oliwnym  ogrodzie  Jego  wychwalaj¹c  i  przepraszaj¹c  Go  za  wszystkie  uchybienia i grzechy,
aby   by³   On  litoœciwy  dla  duszy  mej,   gdy   ona   przekroczy   próg   wiecznej   œmiertelnoœci 
w  Nim  na  wiekuiste  poza  czasy.   Dusza  moja  ukryta  w  Niebieskim  Oblubieñcu  wychwala 
Jego  za  niewypowiedziane  dary  Jego,   dziêki   którym   wesz³a  ona  w  mi³osne  g³êbiny  Jego 
nasi¹kniête  m¹droœci¹  Jego,  które  pozwalaj¹  jej  odrobinê zakosztowaæ wiekuistego szczêœcia.
Mimo,   ¿e   jestem   trochê   schorowana,   ale  o¿ywiona  mi³oœci¹  Chrystusa  ( Flp 1, 8 ),  który 
jest  G³ow¹  Cia³a - Koœcio³a  (Kol 1, 18),  trwam  w  jednym  Duchu  Jego  w  Nim, aby zgodnie 
z  Ewangeli¹  Jego  wydaæ  owoc  duchowego  Dzie³a  Jego,  które  w prawdzie i sprawiedliwoœci 
prowadzê  w  Nim.  Z  ³ask¹  S³owa  Wcielonego  dusza moja kszta³towana jest na podobieñstwo 
Jego,   dlatego   te¿   w   mi³oœci  Jego  troszczê  siê  o  sprawy  Jego,  aby  poprzez   Dzie³o  Jego 
ocaliæ   jak   najwiêcej  dusz  od  wiekuistego  potêpienia,   które   obecnie  w   pró¿nej  ziemskiej 
chwale  id¹  na  wieczne  zatracenie.  

Poprzez   swoj¹   nadprzyrodzon¹   misjê  dan¹  mi  od  Niebieskiego  Oblubieñca  mego 
objê³am   ca³y   zniewolony   œwiat,   który   ¿yje   w   rozpuœcie,   nieczystoœci  i  chciwoœci,   aby 
w   jak   najczystszej   nieskazitelnoœci   przekazaæ   niewidzialn¹   duchowoœæ,  która  tak  bardzo
odrzucana  jest  przez  ca³y  ten  materialistyczny  œwiat,   który   nastawiony   jest   na  hedonizm 
i  konsumpcjonizm.  Gdy  grzeszne  owce  Bo¿e  wejd¹   w   moje  odwieczne  powo³anie,   które 
prowadzê   przez   Chrystusa   Pana   naszego,  to  za  wszelk¹  cenê  bêd¹  stara³y  siê  one  wyjœæ 
z   niewoli   piekielnego   zepsucia,   co  spowoduje,   ¿e  nie  bêd¹  ju¿  one  ufaæ  przemijaj¹cym 
ideologiom,  lecz  jedynie  Trójjedynemu  Bogu, ¡ w którym wszystkie skarby m¹droœci i wiedzy 
s¹  ukryte ¢  ( Kol 2, 3 ).
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Na   mej   drodze   doskona³oœci   przeszywaj¹ce   miecze  boleœci,  które  niejednokrotnie 
przesz³y   przez   duszê   m¹   przygotowa³y  j¹  w  Umi³owanym   do   pe³nienia   tak   niezwykle
przes³odkiego    Dzie³a    Jego,    tak¿e    ona    ¿yj¹c   w   odosobnieniu   Panem   swym    zosta³a 
wprowadzona  w  Nim  w  stan  g³êbokiej  ciszy  i  pokoju,  dlatego  te¿ dzia³am w czasie, jednak
na   sposób  wiecznoœci,   bo   przecie¿   dusza   ma   wy¿szymi   w³adzami   dotyka   wiecznoœci,
a  ni¿szymi  czasu  ( Mistrz  Eckhart ).  Ukocha³am  wolê  Pana  swego,   który   w   œwietle  ³aski 
niejednokrotnie  przeprowadza  duszê  m¹  przez  wewnêtrzne  uciski  i  ciemnoœci  nocy ciemnej 
ducha  steruj¹c  Dzie³em  Swym,  tak¿e  On  zawsze  oœwieca  mnie  Sob¹  i  dzia³a we mnie, a ja 
dzia³am  przez  Niego,  bêd¹c  ca³y  czas  w  Nim,  a  On  we  mnie, dlatego te¿ w jednej Jednoœci 
Trójjedynego  Boga  dusza  ma  w  wolnoœci Jego swobodnie dzia³a w Nim. Dusza ma w Boskim 
Oblubieñcu  dosyæ  czêsto  kosztuje  i  poznaje  r¹bek  bezmiaru  tajemnic  Jego,  które  s¹  nie do 
ogarniêcia,   bo   przecie¿   mieszcz¹   siê   one  w  niedostêpnej  œwiat³oœci  w  ponad  czasowych 
i  ponad  przestrzennych  sferach  nieprzemijaj¹cej  wiekuistej  Ojczyzny.

Moje   odwieczne   powo³anie   jest   powo³aniem   do   œwiêtoœci,   dlatego   te¿  wesz³am
w monastyczne ¿ycie Ukochanego  i  idê  drog¹ ¿ycia wiecznego, tj. drog¹ odkupienia i wolnoœci
Pana naszego,  który  w  nieprzeniknionych  ciemnoœciach,  jakie  ogarniaj¹ duszê m¹ na moment 
wyzwala  j¹  z  czasu  i  przestrzeni,   i   to   na   dwa   ró¿ne   sposoby,   kiedy   ona  jest  w  ciele 
i   poza  cia³em.   Gdy  dusza  ma  opuœci  w  Chrystusie  swoje  tymczasowe  cia³o,   to  wówczas 
przebywa   ona   w   niestworzonej   obecnoœci   Najœwiêtszego  poza  granicami  si³  naturalnych, 
w   nieprzemijalnym   i   nieœmiertelnym    dobrobycie   wœród   nieprzerwanej,    wiecznej   ciszy 
w  wymiarze  czasu,  ale  poza  czasowym  czyli  wiecznym,  tak¿e syci siê ona tym nadziemskim 
szczêœciem,  który  pochodzi  ze  Ÿróde³  prawdy  i  wolnoœci  Umi³owanego.  Dusza  ma  w Panu 
swym  przebywa³a  ogrom  razy  w  jak  najdoskonalszych  prawdach  Jego, dlatego te¿ to Dzie³o 
Jego  jest  jak  najlepiej  dopracowane  w  Nim,   oczywiœcie  na  miarê  moich  mo¿liwoœci.   Pan
mój  Jezus  Chrystus  wzmacnia  duszê  m¹  w  Sobie   poprzez   cierpienia,   przy  jednoczesnym 
przemienianiu  jej  w  Siebie,  tak¿e  moja  niepokonana  si³a  przebicia  p³ynie  z  mêki  i œmierci 
Ukrzy¿owanego.  W duchowym Dziele Wszechmocnego niepojête tajemnice Jego przedstawione 
s¹  w  wymiarze  wiecznoœci,  mimo,  ¿e  wst¹pi³y  w  wymiar  czasu,  tak¿e wzmocniona w Panu
swym  na  miarê  swoich  mo¿liwoœci  w  najwiêkszej  prawdzie  i  sprawiedliwoœci  Ukochanego 
przekazujê  niezmierzone  niepojêtoœci  Jego,   które   nie   podlegaj¹  pod  ¿adne  formy,  ani  te¿
pojêcia. Ton¹c w oceanie ludzkiej nienawiœci wype³nionej krwi¹, mêkami, najprzemyœlniejszymi 
torturami   niewinnych   ludzi,   nêdz¹   i   k³amstwem,   p r a g n ê   jak   najszybciej   wydaæ  jak 
najdoskonalszy  owoc  z  winnicy  Wszechmocnego,  aby  nie  móg³  zwyciê¿yæ  z³y  duch, który 
w   tym   bezprawiu   prowadzi   do   utraty   ¿ycia   wiecznego,  tak¿e  zniewolone  dusze  id¹  na 
wieczne  zatracenie.

Wszystkie  znaki  czasu  wkomponowane  s¹  w  odwieczny  plan  Kap³ana Niebieskiego,
a    skoro   Ojciec   Przedwieczny  w  Jezusie   Chrystusie   przez   Ducha   Œwiêtego   odwiecznie 
wybra³  duszê  m¹  do  tak  wielkiego  Dzie³a  Swego,  które  skierowane  jest  dla ca³ej grzesznej 
ludzkoœci i potomnych,  to  wprowadzi³  te¿  j¹ w niepojête duchowe g³êbie Swe, wyprowadzaj¹c 
j¹  w  Sobie  z  cielesnych  krat  podczas  mego  snu,  aby  ona  pojê³a  w  Nim  chocia¿ niewielk¹
odrobinê  m¹droœci  Jego,   która  czeka  dusze  nasze  po  przekroczeniu  progu  œmiertelnego  na 
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wiekuiste  poza  czasy,  gdy  zaœniemy  w  Umi³owanym.

Ta   moja   przemijaj¹ca   ziemska   egzystencja   dobiega   ju¿   koñca,   tak¿e  u  schy³ku 
swego  ¿ycia  z  Matk¹  Chrystusa  i  Koœcio³a,  której  zawierzy³am  bez  granic i bez zastrze¿eñ,
doszlifowa³am  ju¿  ostatnie  niedoci¹gniêcia  w  Dziele  Umi³owanego,  aby  owce  Jego pozna³y 
prawdê  duchowej  misji  mej,  która  realizowana jest na mocnej Skale Jego,  tak¿e na podstawie 
widzialnch   symboli,   które   dane   s¹   od   niewidzialnego   Stwórcy   ludzkoœæ   bez   ¿adnych
zastrze¿eñ  zrozumie,  ¿e zosta³am pos³ana przez Pana naszego.  Dziêki  Najœwiêtszej  Dziewicy, 
Matki   Odkupiciela,   Maryi   doprowadzi³am   Dzie³o   Jej   Syna  do  koñca,  które  dokonywa³o
i  jeszcze  dokonuje  siê  w  Ÿródle  prawdziwego  pokoju,   które  przecie¿  znajduje  siê  w  Panu 
naszym,  tak¿e  w  jednoœci  z  Chrystusem,   który   jest   ¿yciem  wiecznym  ofiarowa³am  swoj¹ 
mi³oœæ  tylko  Jemu, aby w ¿yciu przysz³ym dusza ma mog³a wiecznie wielbiæ Jego nieskoñczon¹ 
mi³oœci¹  Jego.  W  tym  wielkim  Dziele  Pana  naszego,   oczywiœcie   tylko   na   rozum  ludzki, 
wiadomo,  ¿e  jestem  s³aba  i  niedoskona³a  ( 1 J 1, 8 ),  a  przecie¿  ci¹gle  odnawiana  w Duchu 
Œwiêtym,  który  poprzez  Misterium  Paschalne  ³¹czy  duszê  m¹  w  œcis³ej  jednoœci  z  Sob¹ na 
chwa³ê  Ojca  Przedwiecznego,  co  mamy  to  zapewnione  w  Piœmie  Œwiêtym.  

Poprzeczki  ¿ycia  mego  ucz¹  mnie  szczególnej  pokory,  tak¿e  w  ciszy i pokorze mam 
trwaæ  na  œwieczniku  Pana  mego,   i   na   ciszê   na   moje   duchowe  listy  od  duchowieñstwa, 
która  w  obecnej  chwili  sta³a  siê  ju¿  z³em  ( Rz 12, 21 ),  odp³acaæ  siê  dobrem,  co  zapewnia 
nam   o   tym   Pismo   Œwiête,   dlatego  te¿  na  10 - lecie  bezowocnego  zabiegania  o  otwarcie
przewodu  badawczego  nadprzyrodzonej  misji  mej,  które  przypada  w  przysz³ym roku,  wyœlê
do  Watykanu  nastêpn¹  tj.  27 - m¹  duchow¹  ksi¹¿kê  napisan¹  w  Chrystusie,   aby  daæ  znaæ, 
¿e  walka  o  Dzie³o  Pana  mego  bêdzie  trwa³a  a¿  do  koñca  ¿ycia  mego, aby mog³a wype³niæ
siê  wola  Jego  we  mnie.  Moje  duchowe  ksi¹¿ki  napisane  w  Chrystusie, które skierowane s¹
do  ca³ego  zdemoralizowanego  œwiata,  po  œmierci  mej  maj¹  byæ  tak wydane, jak s¹ napisane 
({  jedynie  wskazane  jest  poprawienie  b³êdów  literowych ),  bo  to  jest  Dzie³o  Boskie  i  nie
mo¿na  czegoœ  niewygodnego  wyrzucaæ  czy  te¿  zmieniaæ,  aby przypodobaæ siê komukolwiek 
czy  czemukolwiek,  co  mo¿e  idzie  z  nowoczesnymi  trendami  obecnej  cywilizacji  k³amstwa 
i  œmierci,  bo  wówczas  obraz  by³by  zamazany  i prowadzi³by do nieprzeniknionych ciemnoœci, 
w  których  przebywaj¹  dusze  potêpione.

W  dzie³ach  ludzkich  s¹  jakieœ  normy  i  trzeba  przestrzegaæ  je,   a  nawet  dostosowaæ
siê  do  nich,  aby  coœ  zosta³o  wydrukowane,  ale  nigdy  w  Dzie³ach Boskich, których jedynym 
doradc¹  jest  Boski  Nauczyciel,  który  wie  jak  trafiæ  do wszystkich Swoich grzesznych owiec, 
które  nie  znaj¹  mi³oœci,   ani  te¿  sprawiedliwoœci  Jego,  a  ponadto  bojaŸni  Jego  nie  ma  te¿ 
przed  ich  oczyma  ( Rz 3, 18 ).

Podczas  wykonywania  drobnych  i  niezbêdnych  obowi¹zków bardzo czêsto nawiedzaj¹ 
mnie  obrazy  z  cywilizacji  ob³udy,  k³amstwa  i  œmierci,   w   których   dzieci   Bo¿e  by³y  i  s¹ 
niemi³osiernie  torturowane  przez  potworów  nad  potworami,   którzy  nad  wyraz  rozmi³owani 
s¹  w  bezbo¿nych  œwiatowych  ¿¹dzach  i  w  robieniu  krzywdy  bliŸniemu,  i  czasami w takim
duchowym  cierpieniu  mam  krótkotrwa³¹  wizjê  wyobra¿eniow¹,  w której wszystko widzê, jak 
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to   naprawdê   jest   z   tymi   wynaturzonymi   sumieniami,   bo   przecie¿  dok³adnie  widzê  ich 
ksiêgê  ¿ycia,  która  jest  pe³na  fa³szu  i  k³amstwa. 

Na  mej  drodze  œwiêtoœci  ¿yjê  Trójjedynym  Bogiem,  który  odkupi³  nas  przez œmieræ
i  zmartwychwstanie  Swoje,   i   z   pomoc¹  Jego  odczytujê  znaki  obecnoœci  Jego  w  ludzkiej
historii,   które  wkomponowane  s¹  w  duchowe  Dzie³o  Jego,   które   w   duchowej  ¿arliwoœci 
prowadzê  w  Nim  ( kard.  Tarcisio  Bertone ).   Jezus   Chrystus,   który  jest  œwiat³oœci¹  œwiata 
( J 8, 12 )  przyoblek³  duszê  m¹  w  Siebie,  dlatego  te¿  jako  dziecko  œwiat³oœci  ( E 5, 8)  ¿yjê 
Ewangeli¹  Jego  czyli  Nim  Samym  oraz  misj¹  Jego,  która  zawarta jest w Nim,  tak¿e  trwam 
w jednej jednoœci w Nim  pocz¹wszy  od  Wcielenia  a¿  do  Wniebowst¹pienia. Skoro z wielkiej
mi³oœci   do   Pana   swego   poœwiêci³am   siê   ca³kowicie   Mu,   to   wiadomo,   ¿e   z   wielkim 
namaszczeniem  w  Nim  wype³niam  Dzie³o  Jego,  aby  dusza  ma  zas³u¿y³a  sobie  na  wieczn¹ 
nagrodê  tj.  na  wiekuiste  Niebo.

W  wielkiej  pokorze  i  z  ca³¹  ufnoœci¹  poddajê  siê   wszelkim   oczyszczaniom,   gdzie
Przedwieczna  M¹droœæ  prowadzi  mnie  Swoj¹  niebiañsk¹  drog¹  do  Siebie,   i   jak  to  podaje 
Œwiêty   Jan   od   Krzy¿a:  ¡  nikt   nie   ma   prawa   zarz¹dzaæ   pochodem   dusz   oœwieconych
blaskiem   Ducha   Œwiêtego,   zarz¹dzaæ  za  pomoc¹  metodycznych  przepisów,   u³o¿onych  na
miarê  ich  w³asnego  rozs¹dku  i  doœwiadczenia. ¢

Wszystko  to,   co   osi¹gnê³am  i  osi¹gam  na  mojej  drodze  œwiêtoœci,   to   jest   skutek 
³aski,  a  nie  w³asnych  wysi³ków,   bo   przecie¿   bez   pomocy   Bo¿ej  kroku  bym  nie  zrobi³a,
dlatego   te¿   postêpujê   drog¹   mi³oœci  ( Ef  5,  2 ),   a   œwiat³o   wiary,  które  le¿y  u  podstaw
kontemplacji  prowadzi  mnie  do  Ÿród³a  wody  ¿ywej  tj. do Samego Boga. Pod kierownictwem 
œwiat³a  Ducha  Œwiêtego  zdobywam  stopniowo  g³êboki  zmys³  Boga,  poprzez  który  poznajê 
i   smakujê   nadprzyrodzon¹   rzeczywistoœæ,    tak¿e   czuwam   i   modlê  siê  w  ka¿dym  czasie 
(£k 21, 34 - 36)  oraz  odrywam  swoje  zmys³y  i  w³adze  od  rzeczywistoœci  zewnêtrznych, aby
skupiæ  siê  na  przedmiocie  wewnêtrznym  ( O.  Gabriel  od  Œwiêtej  Marii  Magdaleny  OCD ).

Mistrzowie  Niebiescy  czyni¹  ze  mnie  pos³uszne  narzêdzie  Swej  Najœwiêtszej  Woli, 
i  prowadz¹  mnie  do  krainy  nadprzyrodzonej  rzeczywistoœci  i  do  doœwiadczalnego  kontaktu 
ze  Sob¹   oraz   wlewaj¹  w  duszê  moj¹  œwiat³o  Swoje   i   mi³oœæ   Swoj¹,   mi³oœæ,  która  jest 
¿yciem duszy,  tak¿e  ca³a  moja  ziemska  pielgrzymka  odbywa  siê  przez niezg³êbione zamiary 
Bo¿e.  Odda³am  siê  kontemplacji  Bo¿ej  i  w  cierpieniach  ³¹czê  siê z Bogiem, a droga prawdy 
prowadzi  mnie  do  wiecznoœci  wiekuistej,   dlatego   te¿  nieprzerwanie  idê  za  wol¹  ukrytego 
Boga,   który   umartwia   i   umacnia  mnie  wed³ug  woli  Swej,  abym  sta³a  siê  na  Jego  obraz 
i  podobieñstwo,  i  g³osi³a  Jego  nieskoñczone  mi³osierdzie.

 D r o g i   K s.  K a r d y n a l e,  podsumowuj¹c moj¹ drogê duchow¹, pragnê zaznaczyæ, 
¿e   w   nocy   ciemnej   ducha  w  pokorze  i  cichoœci  przedzieram  siê  w  Panu  swym  poprzez 
teologiê  duchowoœci  mistycznej,  która  tak bardzo wkroczy³a w ¿ycie me, tak¿e w kontemplacji 
mistycznej   z   pomoc¹   b³ogos³awionych   ³ask   Bo¿ych    na   podstawie   prze¿yæ   duszy   mej 
w  teologicznych  m¹droœciach,  oczywiœcie  na  miarê  moich  mo¿liwoœci  przekazujê niewielk¹ 
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wiedzê  z  bezkresnego, duchowego œwiata, które rozpoczyna siê ju¿ w twierdzach dusz naszych. 
Jestem  w³asnoœci¹  Pana  mego  i  idê   jedynie  umi³owan¹  drog¹  Jego, bêd¹c niestannie opart¹ 
o  trwa³¹  i  wieczn¹  ska³ê  Jego,  tak¿e  nie  s¹  mi  potrzebne  jakiekolwiek  chwilowe piaskowe 
oparcia,   które   bez  ¿adnego  fundamentu  powoduj¹  natychmiastowe  runiêcie  w  przepaœæ  na 
wieczne  zatracenie.  Dusza  ma  niejednokrotnie przebywa³a w Boskim piêknie mi³uj¹cego Pana 
naszego,  gdy  podczas  mistycznych  nocy  opuszcza³a  ona  w  Nim cia³o, dlatego te¿ ona ci¹gle 
têskni  do  tej  odwiecznej  œwiat³oœci  Jego,   któr¹  przecie¿  jest  On  Sam,  tak¿e  bêd¹c jeszcze 
w  cielesnych  kratach  pragnie  ona  we  wszystkim  zadowoliæ  tylko  i  wy³¹cznie  Jego.

D r o g a   E m i n e n c j o,   od   ostatniej   wysy³ki   do   Waszej   Eminencji   z   rozkazu 
Pana   mego   przeczyta³am   jeszcze   raz  ¡  Dzie³o   ascezy   mistycznej   ods³oniêcia  tajemnicy 
Trójk¹ta  Bermudzkiego ¢,  które  sk³ada  siê  z  9 - ciu  ksi¹g,  aby  owoc z winnicy Ukochanego
by³   jak   najbardziej   dopracowany   czyli   najdokonalszy,   najwinniejszy,  bo  przecie¿  to  ma
przetrwaæ  na  wszystkie  pokolenia,  poza  tym  prawie  codziennie  umieszczam na mym profilu
duchowe  komentarze,   pisz¹c   jednoczeœnie   27 - m¹   ksi¹¿kê   oraz   napisa³am  te¿  5  listów,
które   dope³niaj¹   Dzie³o   Bo¿e,    aby   mog³a   byæ   wype³niona  wola  Bo¿a  we  mnie,   tak¿e 
bardzo  aktywnie  pracujê   w  ciemnej  nocy  ducha.  

K Przewielebna Eminencjo, zdajê sobie sprawê z tego, ¿e misja ma jest nad wyraz trudn¹
misj¹,  ale  dopóki  nikt  nie  wczytuje  siê  w  ni¹  w  duchu  Bo¿ym,  to  nikt  nic  nie  zrozumie,
a  ponadto  pragnê³abym  ju¿  mieæ  audiencjê  u  Ojca  Œwiêtego,  a  wówczas  w  paru  zdaniach
powiem  na  temat  piek³a  i  czyœæca  oraz  innych  tajemnic  Bo¿ych,   które   dusza  ma  pozna³a
w  Bogu,  gdy  opuszcza³a  w  Nim  pow³okê  cielesn¹ podczas mistycznych nocy.  Pragnê dodaæ,
¿e  artyku³y,   które   piszê   na   profilu,   to  tak  jakbym  pisa³a  je  do  ca³ej  Kongregacji  Nauki 
Wiary,   tak¿e   proszê   zapoznaæ   siê   z   nimi.    Obecnie    jestem   pewna   w   Panu   naszym,
¿e   nareszcie   otrzymam   odpowiedŸ  od  Waszej  Eminecji  o  wszczêciu  procesu  badawczego
nadprzyrodzonej  misji  mej,  tym  bardziej,  ¿e napisa³am w Panu naszym do Centralnej Komisji
do  Spraw  Tytu³u  Naukowego  i  Stopni  Naukowych  z  Warszawy,  aby  po  tak d³ugim okresie
czasu  przebada³a  ona  wêgielny  kamieñ  Dzie³a  Boskiego  Odkupiciela   czyli   moj¹   krzywdê
moraln¹  z  9. 10. 1985 roku  zwi¹zan¹   z   bezprawnym   nie  nadaniem  mi  stopnia  doktora  po 
obronionej  3  miesi¹ce  wczeœniej  pracy  doktorskiej.

Na  rêce  Waszej Przewielebnej Eminencji  wysy³am  dwie  takie same dyskietki  CD - R, 
na  których  w  programie  PDF nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego,  które  prowadzê  w Nim 
oraz   kopiê   listu   skierowanego  do  Ojca  Œwiêtego  Franciszka,  Centralnej Komisji do Spraw 
Tytu³u  Naukowego  i  Stopni  Naukowych  z  Warszawy,   Instytutu  Meteorologii  i  Gospodarki
Wodnej z Warszawy  oraz  Wydzia³u  Nauk  o  ¯ywnoœci  i  Rybactwa  ze Szczecina, i wszystkie 
te  listy  znajd¹  siê  te¿  na  mej  stronie  internetowej.

      Szczêœæ  Bo¿e !

                                                                           Anna  Aniela  Flak
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