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Ojciec  Œwiêty  Franciszek
The  Holy  Father  Francis

                                                             W a t y k a n     
                                                            

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Drogi   Ojcze   Œwiêty,    w   g³êbokiej   mi³osnej   wiêzi    ze    Stwórc¹   w   tajemnicach 
troistoœci  Jego  wype³niam   odwieczn¹   wolê   Jego,   tak¿e   moje  ¿ycie  sta³o  siê  wewnêtrzn¹ 
modlitw¹,  i  w  tym  moim  g³êbokim  wewnêtrznym  ¿yciu  czasami  mam  niewielk¹ namiastkê 
rajskiego,  nieœmiertelnego  œwiata,   który   próbowany   jest   przez   duszê   m¹,   która  podczas 
mistycznych  nocy  dosyæ  czêsto  opuszcza  w  Ukochanym  czasoprzestrzeñ.  Dusza ma  pragnie
nieustannie  przebywaæ  w  misterium  œmierci,  zmarchwychwstania  i  eucharystii Pana naszego,
który  tak  bardzo  poci¹gn¹³  j¹  do  eucharystycznej  duchowoœci  Swej,  ¿e  ona  jak rozkochana 
³ania  biegnie  za  Nim,  aby  mog³a  nasysiæ  siê  Nim.

W   duchowym  Dziele  Oblubieñca  Niebieskiego,  które  prowadzê  w  Nim,  nie mia³am 
¿adnych  konkretnych  odpowiedzi  od  duchownych,   do   których  ju¿  od  8 - miu  lat  wysy³am
duchowe przesy³ki,  którzy przyjêli postawê biern¹, jakby to wszystko przerasta³o ich mo¿liwoœci
dzia³ania,  tak¿e  jak  widaæ  pozbawieni  s¹  oni  nie  tylko  g³êbokiej  ¿arliwoœci duszpasterskiej, 
ale  równie¿  apostolskiej,   i   tak  szczerze  mówi¹c,  to  brak  jest  im  dobrego wychowania,  do 
którego w pe³ni czasów bêd¹ musieli przyznaæ siê,  ale  ja  jako  córka  Stwórcy  nie  biorê z nich 
przyk³adu,  poniewa¿  jest  on  hañbi¹cy,  jedynie  tylko  w  bezgranicznej  mi³oœci  czyniê dobro, 
tak  jak  czyni³  je  nam  Pan  nasz  (J 13, 15). Mimo, ¿e jestem ignorowana przez duchowieñstwo 
na  me  duchowe  przesy³ki,  ale  przecie¿  mi³oœæ  nie  pamiêta  z³ego ( 1 Kor 13, 5 ),  dlatego te¿ 
zawsze im przebaczam i na miarê swoich mo¿liwoœci otwarcie przeciwstawiam siê niezliczonym 
przeciwnoœciom,  które  nie  znajduj¹  ¿adnego usprawiedliwienia  w  tym zniewolonym œwiecie, 
w  którym  wystêpuje  plaga  aborcji, rozwodów, wypaczonych praw, mnogie rzesze emigrantów, 
uchodŸców  i  wygnañców,  tak¿e  zalani  jesteœmy  plagami  wszelkiej  niesprawiedliwoœci.

 D r o g i     O j c z e,    tak   jak   za   pontyfikatu   Ojca   Œwiêtego   Benedykta   XVI - go 
korespondencja  moja  nie  trafia³a  do  niego,  i  jak  widaæ  dalej  nie  trafia  ona,  ale  tym razem
do Waszej Eminencji,  i  to  tylko  tylko  dlatego,  ¿e  osoby  odpowiedzialne  za  korespondencjê 
do  Ojca,  uznaj¹,  ¿e  nie  musi  wiedzieæ  Ojciec  o  sprawach  o  których  piszê, tak¿e odk³adaj¹ 
oni  moje  duchowe  przesy³ki  z  zakresu  duchowoœci  mistycznej  na  pó³kê,  do  której  nikt nie
zagl¹da.  Jako  oddana  córka  Nieœmiertelnego  wbrew  nadziei  ludzkiej  uwierzy³am w nadziejê 
i  mi³oœæ  Wszechmocnego,  dlatego  te¿  poprzez  za³o¿enie  mej  duchowej  strony  internetowej
powiadomi³am  ca³y  zniewolony  œwiat   o    nadprzyrodzonej   misji  mej  czyli  zmierzy³am  siê
z  nim,  czego  nikt  nie  móg³  spodziewaæ  siê  po  tym,  tym  bardziej,   ¿e   jestem  wewnêtrzn¹ 
karmelitank¹  maj¹c¹  zakon  Umi³owanego  w  twierdzy  duszy mej.   Naprawdê  nie  by³o  innej 
drogi,  aby  pobudziæ  duchowieñstwo  do  dzia³ania  w sprawie mojego odwiecznego powo³ania, 
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w   którym  jestem  œwiadkiem  Krzy¿a  Pana  naszego,  który  daje  mi  szczególn¹  moc  na  mej 
drodze  doskona³oœci,   tak¿e  wype³ni³a  siê  pe³nia  czasów,   abym   w   Ÿródle  mocy  i  mi³oœci 
S³owa  Wcielonego  jak  najm¹drzej  przekaza³a  duchow¹,  tajemn¹ rzeczywistoœæ Jego w sobie, 
jak   i   za   progiem   wiecznej  œmiertelnoœci  dla  dobra  wszystkich  zagubionych,  odrzuconych 
i  grzesznych  dzieci  Jego,   które  niejednokrotnie  w  swoich  zak³amanych  ideologiach  tworz¹ 
pozory  prawdy.

Internet,   który  zalany  jest  stekiem  bezwartoœciowych,  œmieciowych  rzeczy  doczeka³ 
siê  wielkiej,  mistycznej  eksplozji  pod  postaci¹  za³o¿enia  mej  strony  internetowej,  na której
publicznie   przyzna³am   siê    do    prowadzenia    duchowego    Dzie³a   Bo¿ego,   które   latami
prowadzi³am  w  ukryciu,  aby  w  pe³nej dojrza³oœci duchowej, która by³a przewidziana na mnie,
móc  “ uderzyæ ”  nim   we   wszystkich   niewolników   materializmu,   utylitaryzmu   oraz  tych,
którzy  dyskryminuj¹  wiarê  i  kwestionuj¹  prawdziw¹  naturê  ¿ycia  jako  Bo¿ego  domu  (  B³. 
Jan  Pawe³  II - gi ),   których   ¿ycie   nie   jest   zale¿ne   od  ich  przejœciowego  mienia  ( £k 12,
15 ),  tylko  od  Ojca  Przedwiecznego,   który   stworzy³   nas   na   obraz   i   podobieñstwo  Swe 
( Rdz 1, 26 ).  

Dobrze  sobie  zdajê  sprawê  z  tego,   ¿e  ta  moja  strona  internetowa,  to jest nieznoœn¹ 
oœci¹   w   gardle   dla   duchowieñstwa,    do   których   przez   parê   lat   bez   ¿adnego   odzewu
pisa³am,   ale   maj¹   to  na  co  zas³u¿yli  sobie  sami,   tak¿e   niech   pij¹  kielich  goryczy  swej 
zgotowanych   przez   siebie  samych.  Z  pokor¹  i  nadziej¹  w  blasku  prawdy  i  mi³oœci  Bo¿ej
wyczerpa³am  wszystkie  mo¿liwoœci  z  dotarciem  do  grzesznej  ludzkoœci,  aby  wykonaæ wolê 
Umi³owanego,  aby  w  pe³ni  czasów  ludzie  wszystkich  narodów  i religii uwierzyli w Stwórcê, 
który  objawi³  siê  nam  w  Synu  Swym  Jezusie  Chrystusie.

W  klimacie  g³êbokiej  radoœci  i  mi³oœci  Mistrza  Niebieskiego   poprzez   swoj¹  stronê
internetow¹  wyruszy³am   na   ca³y   zniewolony  œwiat  w  Niebieskim  Oblubieñcu  mym,  który
jest  jedynym  mym  ¿yciem,   i   któremu  jestem  bez  reszty  oddana,  tak¿e  nape³niona  darami
Najœwiêtszego  za  ¿adne  przemijaj¹ce  skarby  nie  cofnê  siê  do  przeciêtnoœci,   co  pragnêliby
to  strachliwi  ludzie,  bo  osi¹gnê³am  odpowiedni¹ dojrza³oœæ duchow¹ i wszechmocn¹ mi³oœci¹
Stwórcy  pokonam  wszelkie  choroby,  cierpienia  i  przeciwnoœci. Jedynie odpoczywam w mym 
jedynym  Pocieszycielu  Niebieskim,   Jezusie  Chrystusie,   tak¿e   w   jednej   jednoœci   z   Nim,
Ojcem,   jak   i   Duchem   Œwiêtym  ¿yjê  na  granicy  czasu  i  wiecznoœci,  aby  po  wype³nieniu
odwiecznego  zadania  dusza  ma  mog³a  przejœæ  w  nieskoñczon¹  zbawcz¹  mi³oœæ  Stwórcy.
 

Moc  mi³oœci  Najœwiêtszego   z   ka¿dym   dniem  coraz  bardziej  przemienia  duszê  m¹ 
w  Siebie,   tak¿e   w   odblaskach   Trójcy   Œwiêtej   dusza  ma   zg³êbia   prawdy   Niebios,  gdy
oczywiœcie   na   czas  okreœlony  przekroczy  ona   w   Boskim   Odkupicielu   przestrzeñ  i  czas, 
i   wejdzie   w   pozaprzestrzennoœæ   i   pozaczasowoœæ  wiekuistego,  nadprzyrodzonego  œwiata,
który  dostêpny  jest  jedynie  dla  dusz. 

Moje   ziemskie   pielgrzymowanie  zawsze  skoncentrowane  jest  na  duchowym  Dziele
Wszechmocnego   czyli   na  Umi³owanym,  który  tak  bardzo  nape³nia  mnie  Sob¹  i  ukaja  te¿ 
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w  Sobie,   tak¿e   jak   widaæ   jestem   ca³kowicie   oddana   Panu  swemu   i   ca³a  moja  uwaga
skupiona  jest  na  Nim,  dlatego  te¿  z  rozkosz¹  zatapiam  siê  w  Nim,  aby  w ¿yciu przysz³ym
dusza  ma  mog³a  otrzymaæ  wieniec  z  wiecznej  chwa³y  Jego.

Jako  wierna  córka  Nauczyciela  Niebieskiego  pok³adam  nadziejê jedynie tylko w Nim,
bo  On  jedyny  jest  jedyn¹  nadziej¹,  mi³oœci¹  i  prawd¹,  jak  to  powiada  nam  Pismo  Œwiête,
tak¿e  pe³na  wiary,  mi³oœci  i  nadziei  wchodzê  w  duchow¹  g³êbiê  Wszechmocnego, aby móc
w  œwietle  prawdy  przesi¹kniêtej  mi³osnym  ogniem  Umi³owanego przekazaæ duchowe orêdzie
Jego,  które  zawarte  jest  w  mistycznym  Dziele  Jego, które za wstawiennictwem Niepokalanej
przekazujê  w  Nim.

Z  woli  Mistrza  Niebieskiego  sta³am  siê  nie tylko cz³owiekiem modlitwy wewnêtrznej,
ale   równie¿  i  pisanej,   która  zawsze  pok³ada  ufnoœæ  w  Umi³owanym,   a   nie   w   ludziach,
którzy  serwuj¹  nam  wypaczone  ideologie,  i  którzy  zawsze  lêkaj¹  siê,  i  z  braku  nadziei na
przysz³oœæ    wcielaj¹    nam   w   ¿ycie   w³aœnie   wynaturzone   prawa,    które    oparte    s¹    na
wypaczonym  materialiŸmie,   dziêki   któremu   ¿yj¹   oni   jedynie  w  ciemnoœciach  nienawiœci
i  zemsty,  o  czym  te¿  niejednokrotnie  g³osz¹  nam  ksiê¿a  w  swoich  homiliach.

Duchowe  Dzie³o  Mistrza  Niebieskiego  piszê  w  sposób  emfatyczny tzn. nadajê swoim
wypowiedziom,   które   piszê   w   Umi³owanym   podnios³e  zabarwienie  poprzez  dobór  silnie
nacechowanych  i  dobrze  dobranych  s³ów ( wikipedia),  tak¿e  w  takich  ekstatycznych stanach
przenikniêta  duchem  i  wartoœciami  Ewangelii  z  lekkoœci¹  piszê  dla  owiec Nieœmiertelnego, 
które  przebywaj¹c  w  mrokach  egoizmu  i  nienawiœci,  wiadomo,  ¿e  zamkniêci  s¹  na prawdê
Jego.   Opromieniona   blaskiem   Najœwiêtszego   upadabniam  siê   coraz   bardziej   do   Niego, 
przekazuj¹c  to,   co   dusza  ma  darmo  otrzyma³a  i  czym  ¿yjê,  nieustannie  odwo³uj¹c  siê  do
Ewangelii  Ukochanego,  dziêki  której  mo¿emy  ¿yæ  w  zbawczej  prawdzie  i  mi³oœci  Jego.

Ojciec   Przedwieczny,   który   objawi³   siê   w   Panu   naszym   Jezusie   Chrystusie  tak
bardzo  odradza  mnie  w  Sobie  przez  mi³oœæ  Sw¹,  w  zwi¹zku  z czym mi³oœæ Jego przynagla
mnie  ( 2Kor 5, 14 )  do  wype³nienia  odwiecznych  zamys³ów  Jego  wzglêdem duszy mej, która 
odwa¿nie   i   wytrwale   ¿yje   Ewangeli¹   Jego.    Z   wytrwa³¹   i   niez³omn¹   wiar¹   ¿yjê   dla
Niebieskiego  Oblubieñca  swego,   który  nieustannie  ¿yje  i  dzia³a  we  mnie,  dlatego  te¿  bez 
granic   zawierzy³am   nieskoñczonemu   mi³osierdziu   Jego,    wiedz¹c   z   góry,    ¿e   wype³niê
odwieczn¹  wolê  Jego,  bo  mam  na  sercu  i  duszy  dobro  owiec  Jego,   które  niejednokrotnie
maj¹   lêk   przed   prawd¹   i   serwuj¹   nam   absurd  nad  absurdami  przesi¹kniêty  pustk¹  nad
pustkami.

K  Przewielebny  Ojcze,   jako  Biskup  Rzymu  i  nastêpca  Aposto³a  Piotra  jest  Ojciec
wielkim  apostolskim  autorytetem,  który niejednokrotnie wzruszaj¹cymi s³owami przepojonymi 
g³êbok¹  wiar¹,   ewangeliczn¹  m¹droœci¹   i  nadziej¹  trafia  do  naszych  serc  i  dusz,  i  wierzê
g³êboko,  ¿e  nie  zostawi  Ojciec  Dzie³a  Nieœmiertelnego,  które  prowadzê  w  Nim, dlatego te¿ 
jestem  pe³na  nadziei  Pana  naszego  w  zwyciêstwo  duchowej  misji  Jego,   która   odwiecznie
by³a  przygotowana  na  dusz¹  m¹. 
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Z  pomoc¹  Mistrzów  Niebieskich  nieustannie czuwam w Ich duchowym Dziele poprzez 
które  ma  nast¹piæ  powstrzymanie  niemi³osiernego  z³a,  które  ci¹gle  wdziera  siê  w  mroczne
nawa³nice  naszego  ¿ycia,   a   poniewa¿   ogrom  grzesznych  owiec  Bo¿ych  odczuwa  g³êbok¹
têsknotê  za  ¿yciem  duchowym,  które  zapewnia  mi³oœæ,  radoœæ  i  pokój,  to  na  mojej stronie 
inernetowej,   która   istnieje   w   internecie   zaledwie  parê  miesiêcy,   mo¿na   odrobinê  wejœæ
w  niepojêtoœci  nad  niepojêtoœciami  Pana  naszego,  które  zakryte  s¹  dla  dusz,  które  jeszcze 
przebywaj¹  w  œmiertelnej  pow³oce,  i  obce  s¹  te¿  dla  zwyk³ych  œmiertelników. 

Wcielony,  ukrzy¿owany  i  zmartwychwsta³y  Jezus  Chrystus  pragnie,  abym by³a zdana 
jedynie  na  Niego,  aby  ¿adne  g³osy  ani  te¿  odg³osy  tego  przejœciowego œwiata nie zak³óca³y
mi  ducha,   abym   mog³a   w   mi³oœci  i  pokoju  Jego  duchowym  orê¿em  s³owa  Jego  dotrzeæ 
do   wyznawców   ró¿nych   religii   przedstawiaj¹c  im  prawdê  duchowego  Dzie³a  Jego,  które
w  Ÿrodle  duchowej  odnowy  Jego  prowadzê  w  Nim.   Na   rozszala³ym   morzu   ¿ycia   mego
najlepiej  czujê  siê  jak  jestem  sama,  bo  wówczas  odciêta  od  wszystkiego  nie  odbieram  te¿ 
ducha   innych   osób,    które   niejednokrotnie   powalaj¹   ducha  mego,   tak¿e   w   samotnoœci 
z  Ukochanym  wszystko  wycisza  siê,   sk¹d   widzê  bardzo  dok³adnie  nie  tylko  duchowy  raj 
Mistrza  Niebieskiego,  ale  równie¿  wypaczony  liberalno - lewacki  raj  tego  relatywistycznego 
œwiata,  który  jest  bez  ¿adnej  wartoœci  i  nadziei.

Bezgranicznie  wierzê  Najœwiêtszemu,  który  uœwiêca  mnie  w prawdzie i mi³oœci Swej,
i  nie  zwa¿am  na  duchownych  synów  Jego,  którzy  powinni byæ przyk³adem dla rozproszonej
trzody Jego,  bo  nie  tylko  ks.  abp.  Józef  Michalik,  do  którego  pisa³am  10 razy bez ¿adnego 
echa,   ale  równie¿  kard.  Dziwisz,   który  przez  tak  wiele  lat  by³  przy  tak  œwiêtym  Papie¿u 
Janie  Pawle  II - gim,   do   którego  pisa³am  9 razy.   Tego   typu   duchowni   nie   radz¹  sobie 
ze  swoim  stanowiskiem,   rani¹c   nie   tylko  œwieckich,   ale  i  duchownych,   bo  przecie¿  nie 
daj¹  oni  ewangelicznego  przyk³adu,  w  zwi¹zku  z  czym  w  najwy¿szych  w³adzach polskiego
Episkopatu  powinna  byæ  przeprowadzona  jak  najszybciej  zmiana,  o czym wie równie¿ wielu 
ksiê¿y,   którzy  w  harmonijnej  jednoœci  z  Umi³owanym  w  odwadze,  pokorze  i  cierpliwoœci 
prowadz¹  swoje  tak  przepiêkne  powo³anie,  które  w  szczególny  sposób  uœwiêca  ich w Panu
naszym.  

¡  Koœció³  potrzebuje  œwiêtych  kap³anów,  szafarzy,   którzy   bêd¹   pomagali  wiernym
doœwiadczyæ   mi³osiernej   mi³oœci  Pana   i   bêd¹  jej  przekonuj¹cymi  œwiadkami  ” ( Benedykt
XVI - ty )  ¢,   a   skoro   swoimi   wypowiedziami   i   poczynaniami   abp.   Józef   Michalik  nie
kieruje  siê  mi³oœci¹  i  prawd¹,  w  zwi¹zku  z  czym   podwa¿a  on  autorytet ca³ego Episkopatu
Polski,  i  ludzie  te¿  nie  maj¹  do  niego  zaufania.  Kap³ani  maj¹  byæ solidnymi i oœwieconymi
przewodnikami  dla  wiernych,   których   Boski   Odkupiciel   powierzy³   ich  pasterskiej  opiece
( Benedykt  XVI - ty ),   tak¿e   nale¿y   jak  najszybciej  zmieniæ  Przewodnicz¹cego  Episkopatu
Polski   dla   dobra   wiernych,  jak  i  ca³ego  Koœcio³a  Pana  naszego.   Przez   takie   posuniêcie 
oczyœci   i   uzdrowi   siê   sytuacja  w  umi³owanym  Koœciele  Zbawiciela,  w  którym  wszystko
nale¿y  przekazywaæ  jedynie  w  aspekcie  idealnej  mi³oœci  i  prawdy.

Tak   szczerze   mówi¹c   maj¹c   takiego   Przewodnicz¹cego   Episkopatu   Polski,  który 
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w  bardzo  du¿ym  stopniu  pozbawiony  jest  prawdziwej,  ewangelicznej  m¹droœci, nie mog³am 
niczego  spodziewaæ  siê   w   sprawie   mej   nadprzyrodzonej   misji,   który   kompromituje  nie 
tylko  siebie,   ale  ca³y  Koœció³  Pana  naszego  przez  swoje  niedojrza³e  poczynania,  jak  i  nie
spe³na  rozumu s³owa wypowiedziane miêdzy innymi na temat pedofilii.  Z takim “ autorytetem ”
abp.  Józefa  Michalika,   to   mo¿na   jedynie  grzêzn¹æ   w   nieprawoœciach  i  przewrotnoœciach 
tego  œwiata   i   przejœæ   w   rozpacz  doczesnoœci,   zamiast   wejœæ   w   g³êbok¹  chrzeœcijañsk¹
wartoœæ  i  nieustannie  trwaæ  w  wierze,  nadziei  i  mi³oœci.  Jako  przybrana córka w Chrystusie
bezwarunkowo  oddana  Jemu  i  Koœcio³owi  Jego  jest mi wstyd, ¿e mamy tak nieopowiedniego 
sternika,  który  jeszcze  steruje  Koœcio³em  Polskim. 

Nie   mogê  solidaryzowaæ  siê  z  ks.  abp.  Józefem  Michalikiem,  bo  to  by³oby  wbrew 
mojemu  sumieniu,   bo   on   jako   Przewodnicz¹cy   Episkopatu   Polski   pope³ni³   zbyt   wiele 
b³êdów,  które  wielokrotnie  nie  by³y  brane  pod  uwagê  przez  g³ównych  hierarchów Koœcio³a 
Katolickiego,  tak¿e  wiele  prawdziwych  racji  umi³owanego  Pana  naszego,  które  on g³osi nie 
przyæmi  jego  biernoœci,   a  nawet  bezdusznoœci  w  wa¿nych  sprawach  katolickiego  Koœcio³a 
czego  jestem  ¿ywym  przyk³adem.

Niestrudzenie  pracujê  dla  Pasterza  Niebieskiego,   tak¿e   zaakceptowa³am  s³odki  trud
i  najprzeró¿niejsze  przeciwnoœci  zwi¹zane  z  misj¹  m¹,  ale  nie  znaczy to, ¿e jestem obojêtna
na  ksiê¿y,   którzy   niegodnie  dotykaj¹  Œwiêtej  Eucharystii  i  jednoczeœnie  milcz¹  w  obliczu 
trudnych  i  niewygodnych  spraw   czy   te¿  wypowiadaj¹  niestworzone  brednie  np.  na   temat 
pedofilii,   o   czym  wy¿ej  wspomnia³am,  co  przecie¿  jest  sygna³em,  ¿e  do  ich  dusz  wdar³a 
siê  grzesznoœæ,   i  przez  takich  przewodników  duchowych  dusze  nasze  mogê  wpaœæ  w  stan 
odrêtwienia  i  przyzwyczaiæ  siê  tak  jak  i  oni  do  mroków  nocy,  która  nie ma nic wspólnego
z  mi³osn¹  ciemn¹   noc¹  wiary.

Je¿eli  piszê  prawdê  w  Boskim  Oblubieñcu  mym o nierzetelnych hierarchach Koœcio³a
Katolickiego,  którzy  tak  bardzo  boj¹  siê  krytyki,  która  w  ich  mniemaniu  odczytywana  jest
jako  uderzenie   w   Koœció³   Pana   naszego,   to   tylko   dla   dobra   Koœcio³a  Chrystusowego,
i  dziêkujê  Oblubieñcowi  Swemu,   ¿e   za   pomoc¹   duchowego   Dzie³a   Jego   docieram   do 
wszystkich  przyjació³,  jak  i  nieprzyjació³  Jego,  aby  mog³y  przemieniaæ  siê  ich serca i dusze 
w  Boskim  Odkupicielu,   co  z  kolei  sk³oni  ich  do  naœladowania  Umi³owanego  w  œwiêtoœci
¿ycia  Jego.

W  odwiecznej  i  niezniszczalnej  mi³oœci  Stwórcy   koñczê   realizowaæ   zamiary   Jego 
w  stosunku  do  duszy  mej,   tak¿e   w   nieustannej   ³¹cznoœci   z   Panem   mym   w   odwa¿nej
odwadze   Jego    poprzez    za³o¿enie   mej   duchowej   strony   internetowej    p r z e r w a ³ a m 
zaklêty  kr¹g  milczenia  wœród   “ wielkich  ” duchownych,   którzy  w  wielu  wypadkach  nie s¹ 
¿adnym  przyk³adem  dla  owiec  Bo¿ych,  w  zwi¹zku  z  czym  niczego  nie  mo¿emy  uczyæ siê 
od  nich.

Mimo,  ¿e  ¿yjê  jeszcze  na  tym  œwiecie,  ale  sercem  i  dusz¹  jestem w OjczyŸnie Pana
naszego,  w  niewyczerpanym  Ÿród³e  nadziei,  mi³oœci  i  pokoju  Jego,  dlatego  te¿ w mi³osnym 
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pokoju   i   pogodzie   ducha   poprzez   misjê  sw¹  niosê  ukrzy¿owanego  i  zmartwychwsta³ego
Zbawiciela,  dziêki  któremu  dusze  nasze  mog¹  dojœæ do chwalebnej doskona³oœci jeszcze tutaj
w   tym   ziemskim   pielgrzymowaniu,    gdzie    ogrom    pielgrzymuj¹cych    przesi¹kniêta   jest
cierpieniem,     ubóstwem,    nêdz¹,    przemoc¹,    terrorymem,    wojnami     oraz     przeró¿nymi
zniewoleniami.

Wewnêtrzna  si³a  ma  zakorzeniona   w   Boskim   Oblubieñcu   powoduje,   ¿e  w  duchu
mi³oœci  Umi³owanego  jestem  gotowa  na  najwy¿sz¹  ofiarê,   tak¿e   w   niezachwianej  nadziei
w  g³êbokiej  duchowej  radoœci  i  mi³oœci  zawsze stawia³am czo³o wszelkim trudom, nabieraj¹c 
si³  i  m¹droœci  w  wewnêtrznym  mêczeñstwie,   bo   przecie¿   w  cierpieniach  Ukrzy¿owanego
z³¹czona by³am i te¿ jestem z Nim Samym.  Na  mej  drodze  doskona³oœci  jestem bezgranicznie 
wdziêczna Panu naszemu  za  ogrom otrzymanych ³ask na tych tajemniczych i nieprzeniknionych 
drogach,   które   pozwoli³y   duszy  mej   wejœæ   w   tajemnice  œwiat³a  Umi³owanego,  które  s¹
zacz¹tkiem  ¿ycia  wiekuistego. 

Poœród   wzburzonych   i   spienionych  wód  przemijaj¹cego  ¿ycia  mego  dusza  ma  tak
dog³êbnie  wesz³a  w  tajemnicê  tajemnic  Wcielenia  i  Odkupienia  Pana naszego czyli znalaz³a
siê  ona  ponad  wszelkim poznaniem, w œwietlistych i mi³osnych tajemnicach paschalnych, które
o¿ywiaj¹  j¹  o¿ywcz¹  mi³oœci¹  Ukochanego,  w  którym  otrzymaliœmy  ¿ycie  nieœmiertelne.

¯yj¹c   w   duchowym,   g³êbokim  zwi¹zku  z  Boskim  Zbawicielem  wype³niam  Dzie³o
Jego  dla  dobra  ca³ego  zdemoralizowanego  œwiata,   tak¿e   biada   mi   bowiem,   gdybym  nie 
g³osi³a  nadprzyrodzonej  misji  mej  danej  mi  od  Ukochanego ( 1Kor 9, 16), w zwi¹zku z czym
jestem   zmuszona   podaæ   na   mojej   stronie   internetowej   ca³e   “ Dzie³o  ascezy  mistycznej
ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  aby  œwiat  uwierzy³  mi.  Podam  je w czterech 
rzutach:  w  ka¿dym  rzucie  po  3 ksiêgi, których razem jest  9.  W  ostatnim,  to jest w czwartym
rzucie  podam  rozdzia³  3 E  ( Rzeczy  z  nie  z  tego  œwiata )  oraz  zakoñczenie,  poniewa¿ tam
jest  ogrom  nadprzyrodzonych  spraw,  które  s¹  zbyt  trudne,   a   nawet   i   obce  dla  zwyk³ych
œmiertelników.  Z woli Umi³owanego sta³am siê g³osicielem mi³osnych tajemnic Jego dla innych, 
tak¿e  wszystko  jest  zgodne  z  doktryn¹  katolickiego Koœcio³a jedynego prawowitego w ca³ym
Wszechœwiecie.  Byæ  mo¿e,  ¿e  ju¿  w  lipcu  przysz³ego  roku  zacznê  puszczaæ niektóre teksty
z  mych  mistycznych  ksi¹¿ek,  aby  zawstydziæ  teologiczn¹  wiedz¹  sw¹  “ wielkich ” teologów 
tego  œwiata,  którzy  tak  bardzo  ignorowali  mnie,  bo  po  prostu  nie  dojrzali oni do misji mej,
bo   ona   przerasta  ich  horyzonty  myœlowe,   tak¿e   ich   ciasnota  i  zaœlepienie  umys³owe  nie 
pozwala³o,  aby  zapoznaæ  siê  z  ni¹,   w  zwi¹zku  z  czym  nie  mogli  zrozumieæ  jej.  Nikt  nie 
zajmowa³  siê  misj¹  m¹,    która   jako   gotowa   zosta³a   podana   na   “ mistycznym   talerzu  ” 
duchowieñstwu,   które  zawsze  w  obliczu  trudnych  i  niewygodnych  spraw  milczy  i  zamiata 
je  pod  dywan,  jak  to  popularnie  mówi  siê.

Na  mej  drodze  œwiêtoœci  jestem  rozpalona  mi³oœci¹  do  Chrystusa i do Koœcio³a Jego,
tak¿e  nigdy,   ale   to   przenigdy   nie   zwraca³am   uwagi   na   pseudoksiê¿y,   ani  te¿  ¿adnych
pseudonaukowców   czy   te¿   pseudodoradców,  bo  wiadomo,  ¿e  my  mamy  s³uchaæ  Stwórcê
bardziej  jak  ludzi  ( Dz 5, 29 ),  dlatego  te¿  za  nic  mam  jakiekolwiek  z³oœciwoœci,  potwarze, 
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obel¿ywe  s³owa  czy  te¿  fa³szywe  oskar¿enia,   które  nawet  spotka³y  mnie  tak  niedawno  od
niedouczonego   i   niedoœwiadczonego   ksiêdza    M i c h a ³ a    H a œ n i k a.     Przez    internet
wys³a³am  ogrom  zaproszeñ  na  moj¹  stronê  internetow¹  na  wszystkie polskie kurie, wydzia³y
teologiczne,  zakony,  do  wielu  te¿  koœcio³ów,  teologów  w  Polsce i na œwiecie, osób znanych, 
jak  i  do  oœrodków  polonijnych  i  wielu  te¿  mediów  na  naszym  ziemskim  globie, i wszyscy
uszanowali  moj¹  wolê,   któr¹   przedstawi³am   na   mej   stronie  internetowej  skierowanej  do 
osób  czytaj¹cych   i    wszystkich   internautów   z   wyj¹tkiem   jedynego   ksiêdza   M i c h a ³ a 
H a œ n i k a,   który   po   otrzymaniu   zaproszenia   nie  znaj¹c  sprawy  pragn¹³  mnie  wyœmiaæ,
do  dna  wyszydziæ  i  upokorzyæ  myœl¹c,   ¿e  jako  ksi¹dz  ma  prawo  lekcewa¿yæ  owce  Bo¿e,
które  w  jego  mniemaniu  s¹  wariatami,  i  powinne  one  leczyæ  siê,   co  tak  naprawdê  wyda³
on  niepochlebn¹  wizytówk¹  na  swój  temat,   która  wyraŸnie  mówi,   ¿e  pozbawiony  jest  on 
¿ycia  duchowego,   i   nie  mo¿e  te¿  byæ  ¿adnym  autorytetem  dla  stada,   które  pasie  w  Imiê 
Pana  naszego,  o  czym  piszê  na  ten  temat w ostatniej mej duchowej ksi¹¿ce pt. ¡ Zdobywanie 
mistycznego  szczytu  Góry  Karmel ¢,  czêœæ  druga  w  rozdziale  8 - ym  na  stronie  5 - 7.

Gdyby   ksiêdza   Micha³a   Haœnika   treœci¹   ¿ycia  by³  jedynie  umi³owany  nasz  Boski
Odkupiciel,  który  wszed³  na  sta³e  w  ¿ycie  me,   to   nigdy   takich   bredni   nie   pisa³by,   ale
skoro  rozpiera  go  pycha  duchowa,  która  ignoruje  dobre  poczynania  i  wypowiedzi  prawych
owiec  Bo¿ych,   to   wiadomo,   ¿e   on  nie  mo¿e  byæ  dobrym  pasterzem  dusz.   Nie  ma  tego
z³ego,  co  by  na  dobre  nie  wysz³o,   jak   to   popularnie   mówi  siê   i   w³aœnie  to  bezduszne
wysy³anie   mnie   jako   cz³owieka  bardzo  zdrowego  pod  wzglêdem  umys³owym  na  leczenie
przez  ks.  M.  Haœnika,  wp³ynê³o  na  zmianê  mojej  decyzji,  ¿e  pierwsze  trzy  moje  duchowe 
ksi¹¿ki   ( z  wyj¹tkiem  zeszytu  3 E  -   rzeczy   z   nie  z  tego  œwiata )   zatytu³owane   “ Dzie³o
ascezy  mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ”  na  swej stronie internetowej 
przeka¿ê  ca³emu  zniewolonemu  œwiatu  znacznie  wczeœniej,  jak  to  pierwotnie  zamierza³am.

K  Ci  którzy  nie  znaj¹  siê  na  Dziele  Nieœmiertelnego,   które   prowadzê  w  Nim  nie
maj¹  prawa  wydawaæ  jakiekolwiek  opinie,  o  czym  ju¿  wczeœniej pisa³am na ten temat, bo to 
duchowe  Dzie³o  Bo¿e  jest  zbyt  wielkie  nie  tylko  dla  osób  œwieckich, ale i dla duchownych,
aby   móg³   rozum   ich   poj¹æ   tak   wielkie   niepojêtoœci,  które  staraj¹  siê  na  si³ê  rozs¹dzaæ
w  duchu  swym,   bo   to   dla   nich  jest  niedorzeczne  czyli  jest  sprzeczne  z  ich   “zdrowym” 
rozs¹dkiem  jak  to  popularnie  mówi  siê,  czyli  jest  nie  do  przyjêcia.

Tak  jak  Pan  nasz,  tak  i  córka  Jego Anna  bêdzie pe³ni³a z odwag¹ i radoœci¹ do koñca
wolê   Ojca   Przedwiecznego,  i  skoro  zawierzy³am  Mu  we  wszystkim,   to   te¿  z  woli  Jego
przebywam w zbawczych zamys³ach Jego,  tak¿e  nigdy  nie  mogê byæ rozbita czy te¿ zagubiona
na  mej  duchowej  drodze,   bo  przecie¿  broni  i  wspiera  mnie  umi³owany  Boski  Nauczyciel,
dlatego  te¿  przyjê³am  mi³osny  krzy¿ Ukrzy¿owanego, który sta³ siê dla duszy mej przes³odkim
darem  Niebios,  bo  dziêki  niemu  przebywam w jednej jednoœci z Umi³owanym realizuj¹c wolê
Jego  na  Chwa³ê  Królestwa  Jego.

Z  woli  Pana  mego   niestrudzenie   wykonujê   duchowe  Dzie³o  Jego,  które  zaczynam
powoli  przekazywaæ  ludzkoœci,  która  przecie¿  ma  swój  rozum i wielu te¿ potrafi prawid³owo 
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rozeznaæ  jak  i  oceniæ  je,  przynajmniej z punktu widzenia znaków czasów, które tak urodzajnie 
wyœcielaj¹  m¹  drogê  œwiêtoœci.  Wiadomo  te¿,  ¿e  wielu  jest  g³uchych  na  sprawy  Bo¿e,  ale 
moc¹  mi³oœci  Umi³owanego staram  siê  miêdzy  innymi œwiêtymi znakami czasu dotrzeæ do ich
rozumu,  który  przecie¿ otwiera umys³, aby móg³ on zrozumieæ niepojêtoœci Stwórcy w mi³osnej
obecnoœci  Jego.

Okrutni   i   nieludzcy   innowiercy  przesi¹kniêci  k³amstwem,   które  nieustannie  g³osz¹ 
doczekali  siê   odpowiedniego   duchowego   Dzie³a   Pana   naszego,   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 c z y t a æ, 
aby  zmierzyæ  siê  z  Bosk¹  prawd¹,   któr¹   z   woli   Boskiego   Oblubieñca   przekazujê   ca³ej
zniewolnej  ludzkoœci,   w   której  “ wielcy ”  tego  œwiata   promuj¹  chore  prawa  nie  tylko  dla
rodziny,  ale  we  wszystkich  dziedzinach  naszego  ¿ycia.

D r o g i    O j c z e,   nieustannie   p³yn¹c    na    wzburzonym    morzu   ¿ycia   swego  do
wiekuistego  portu  zbawienia  zanurzona   jestem   w   tajemnicy   mi³oœci   S³owa   Wcielonego, 
¿yj¹c  w  œcis³ej  wiêzi  z  Nim,  i  na  obecnym  etapie  mego  duchowego  ¿ycia wype³niam wolê 
Nieœmiertelnego,   która   zawarta   jest   w   25 - ciu   duchowych  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  ¢ ( 2 czêœci ). 
Na    marginesie   te¿   dodam,   o   czym   pisa³am   te¿   w   ostatnim   liœcie,    ¿e   obecnie   jest
wyemitowanych  150 moich komentarzy  w  internecie g³ównie na  portalach katolickich, których 
ju¿   wiêcej   nie  bêdê  pisa³a  ze  wzglêdu  na  wiele  niekompetentnych  ich  odbiorców,  którzy 
nie   mogli   znieœæ   moich   wznios³ych  tekstów  napisanych  w  Oblubieñcu  Niebieskim,  które
przesi¹kniête  by³y  ¿yciodajnymi  sokami  ¿ycia  Umi³owanego.

W  duchowym  Dziele  Pana  mego,  które  mê¿nie  i  wytrwale  prowadzê  w Nim pragnê
dodaæ    tak¹     u  w  a  g  ê,     o     której    wspomia³am    w    swoich    duchowych    zapiskach, 
a   mianowicie,  w  moich  duchowych  ksi¹¿kach  z  wyj¹tkiem  9 - ciu  pierwszych  ksi¹¿ek,  po
prawej  stronie  ka¿dego  rozpoczynaj¹cego  siê  rozdzia³u,  który sk³ada  siê przewa¿nie z 12 - tu 
stron,  mam  wpisan¹  dok³adn¹  datê  zakoñczenia  pisania  go  czyli  dzieñ,  miesi¹c  i rok, tak¿e 
w  treœci  tego  rozdzia³u,  gdy  podajê  dzieñ  i  miesi¹c,  to  w  zasadzie  nie  piszê  ju¿  roku. 

 
Przez  internet  dowiedzia³am  siê,  ¿e   oprócz   siostry  Bo¿eny  A n n y   F l a k   istnieje 

jeszcze  inna   A n n a   F l a k,  która  jest  specjalistk¹  w  departamencie  rozwoju  regionalnego 
miasta  Warszawy,  tak¿e  szukuje  siê  mi  nastêpna  praca  w  Dziele  Ukochanego,    w   którym
jako   jedynym   prawdziwie   mogê   spe³niæ  siê,  a  mianowicie,   bêdê  musia³a  we  wszystkich
rozdzia³ach  mych  duchowych  ksi¹¿ek   na  samym  pocz¹tku  strony  po  lewej  stronie  dopisaæ 
moje   drugie   imiê   A n i e l a,    bo   jako  Anna  Aniela  Flak  jestem  jedyna  na  œwiecie.  Tak 
na   marginesie   dodam,   co  dowiedzia³am  siê  przez  internet,   ¿e   nawet   jest   Aniela   Flak, 
tak¿e   pe³na   niez³omnej   nadziei  moc¹  Ducha  Œwiêtego  jestem  bogata  w  nadziejê  ( Rz 15, 
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13 )  wykonuj¹c  wolê  Pana  mego,  który  da³  mi  rozum  i  serce  Swe  w  umi³owanej  winnicy
Swej.    W   mistycznej   nocy   ducha  jestem  niezale¿na  od  nikogo,  oczywiœcie  jedynie  tylko
od  Mistrza  Niebieskiego,   tak¿e   w   zupe³nej   samotnoœci   doœwiadczam  nieustannie  mi³oœci 
i  mocy  Boskiego  Oblubieñca  wykonuj¹c  w  Nim  wszystko  to,   co   powinnam   wykonaæ  na 
chwa³ê  Imienia  Jego.

Na  mej  drodze  œwiêtoœci  trwam  ufnie  w Niebieskim Oblubieñcu swym zdana na wolê
Jego,  który  w  prawdzie  i  œwiat³oœci  Swej  tak  bardzo  oczyszcza,  u¿yŸnia  i  orzeŸwia  duszê
m¹,   aby   ona   w   duchu  jednoœci  i  odpowiedzialnoœci  wykona³a  duchowe  Dzie³o  Jego  dla
dobra  owiec  Jego.  Skoro  zosta³am  namaszczona  przez  Samego  Mistrza  Niebieskiego, to te¿ 
jestem  odwa¿nym  wspó³pracownikiem  w  dziele  zbawienia Jego, dlatego te¿ dusza ma zawsze
spragniona  jest  Jego  i  jak  ³ania  ci¹gle  biegnie  za  Nim,  aby  orzeŸwiæ siê w Nim, w zwi¹zku
z  czym  poprzez  uzdrawiaj¹c¹  moc  ³aski  Pana  mego  wykazujê jasnoœæ umys³u i niesamowit¹
¿ywotnoœæ,   oczywiœcie   je¿eli   chodzi   o   moje   odwieczne   powo³anie,  w  którym  zwi¹zana
jestem  mistycznymi,  zbawczymi  ³añcuchami  z  wiekuistym  Niebem.

Oœwietlona   wiar¹   Pana   naszego   jestem   pe³na   nadziei   w  Nim,  tak¿e  w  pokorze,
cierpliwoœci   oraz   mi³oœci   realizujê  w  Nim  zamys³y  mi³oœci  i  zbawienia  Jego  w  stosunku
do  duszy  mej,  aby  w  niepojêtych  blaskach  ³aski  Jego  przynieœæ  wspania³e owoce z winnicy
Jego  na  Chwa³ê  Królestwa  Jego. 

W   bezkompromisowej   wolnoœci   s³u¿ê   najukochañszemu  Oblubieñcu  swemu,  który
duszê  m¹  wprowadzi³  w  bezcenne  niepojêtoœci  nad  niepojêtoœciami,  tak¿e  gardzê kruchym, 
ziemskim  ¿yciem,   które  zawsze  przemija  czyli  skazane jest na obumarcie, w zwi¹zku z czym 
jako  przechodzieñ   tego  œwiata  poprzez  drogê  ascezy osobistej  powoli  zdobywam mistyczny 
szczyt  Góry  Karmel   czyli   piszê   nie  tylko  czynem,  ale  te¿  i  s³owem  d³ug¹  ksiêgê  swego
duchowego  ¿ycia,  aby  w  pe³ni  czasów  pomog³a  ona  zmieniæ sposób wywrotowego myœlenia
i   postêpowania   innowiercom    tego   œwiata,   którzy   przyzwalaj¹   na   œmieræ,   wynaturzone 
prawa  i  wszelk¹  niesprawiedliwoœæ.

Pracujê    z    heroiczn¹    gorliwoœci¹     dla     Nauczyciela   Niebieskiego,    bo   przecie¿
zaanga¿owa³am  siê  w  dobro  owiec  Jego  opartej  na  Œwiêtej  Ewangelii  Jego,   w   której  nie
ma  jakichkolwiek  kompromisów,   bo   przecie¿  w  Ukrzy¿owanym  zostaliœmy  wyprowadzeni 
z   niewoli   grzechu   ku   wolnoœci  dzieci  Jego,   jak   to  podaje  nam  Pismo  Œwiête.  Nikt  mi 
tego  nie  zarzuci,  ale  jestem  odwa¿nym  œwiadkiem  Ewangelii  Pana  naszego, dziêki któremu 
wyp³ynê³am  na  upojn¹  g³êbiê  Jego (£k 5, 4),  w  zwi¹zku  z  czym zawsze przebywam w ¿yciu 
Jego,  które  przecie¿  jest  oœwiecone  œwiat³em  Ewangelii  Jego,  i  przenikniêta  Jej moc¹ du¿o 
czasu   poœwiêcam   pisaniu,   niejednokrotnie  pisz¹c  w  Ukochanym   bardzo   wznios³e  teksty, 
które  w  pe³ni  czasów  maj¹  trafiæ  do  zagubionych  serc  i  dusz.  

Ca³a  moja  duchowa  misja,  która  jest  pob³ogos³awiona  przez  Bo¿e  Dzieciê,  odbywa 
siê  zgodnie  z  odwiecznym  Planem  Bo¿ym,  i  jest  ona po to zaplanowana na ówczesne czasy, 
aby   zdemaskowaæ   z³o   jakie   rozpanoszone  jest  na  ca³ej  kuli  ziemskiej,  i  aby  “ uderzyæ ” 
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we  wszystkich  naukowców  jak  i  pseudonaukowców  czy  te¿  ludzi rz¹dz¹cych, którzy pragn¹ 
odwróciæ  porz¹dek  naturalny  i  oderwaæ  owce  Bo¿e  od  Boga.  Na  mej  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.

Przy  akompaniamencie  moich  chorób,  s³aboœci  i  najprzeró¿niejszych  cierpieñ  trwam 
w  paschalnej  œwiat³oœci  ukrzy¿owanego  i  zmartwychwsta³ego  Chrystusa,  staj¹c  siê  uleg³ym 
i  ofiarnym  narzêdziem  ³aski  Jego.  Z  pomoc¹  Matki  S³owa,   Maryi   niestrudzenie   d¹¿ê  po 
niewidzialnych  œladach  Jej  Syna,  który  œwiat³oœci¹  Sw¹  oœwieca  je,   dlatego   te¿  w  blasku 
mi³oœci   Umi³owanego   jestem  pogr¹¿ona  na  milcz¹cej  modlitwie  prosz¹c  Niepokalan¹,  aby 
wyjedna³a  mi  ³aski  u  Syna  Swego,   abym   mog³a   jak   najszybciej   doczekaæ   siê   otwarcia
przewodu   badawczego   w   Kongregacji   Nauki   Wiary  w  Watykanie  dobrze  ju¿  wy³o¿onej 
nadprzyrodzonej  misji  mej,  której  ostateczny  werdykt  nast¹pi  wiele  lat  po  œmierci  mej.

D r o g i    O j c z e    Œ w i ê t y,     w     obliczu     zakoñczonej    mej    duchowej    misji, 
oczywiœcie  pod  wzglêdem  pisemnym  jestem  pewna,   ¿e   Ojciec   zabierze  g³os,  i  wyznaczy
mi  audiencjê  u  Siebie  i  skieruje  te¿  Dzie³o  Pana  naszego   do  przebadania  do  Kongregacji
Nauki   Wiary,    które    moc¹   Ducha   Œwiêtego   zgodnie   z   odwiecznymi   zamys³ami   Ojca 
Przedwiecznego   prowadzê   w   najg³êbszej   prawdzie   Boskiego   Odkupiciela   poprzez  Bo¿¹
Rodzicielkê.  Nadprzyrodzona   misja   ma   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  swe  tymczasowe  cielesne  wiêzienie.

Na   zakoñczenie   pragnê   poinformowaæ   Wasz¹   Eminencjê,    ¿e    obecna    duchowa
wysy³ka  do  Ojca,   jak   i    Prefekta   Kongregacji   Nauki   Wiary  znajdzie  siê  na  mej  stronie
inernetowej,   i   tylko   satysfakcjonuj¹ca   odpowiedŸ   mo¿e   powstrzymaæ  mnie  od  zrobienia
tego  kroku,  tak¿e  myœlê,  ¿e  osoba  odpowiedzialna  za  przesy³kê  do  Ojca  przeka¿e  j¹ Ojcu,
tym  bardziej,   ¿e  po  raz  pierwszy  napiszê  na  kopercie  w  jêzyku  angielskim  s³owo:  pilne !
Jednoczeœnie  pragnê  dodaæ,   ¿e   na  stronie  internetowej  podam  fragmenty  mej  ostatniej,  tj.
25 - tej  duchowej  ksi¹¿ki  pt:  ¡ Zdobywanie  mistycznego  szczytu  Góry  Karmel ¢,  cz. 2 - ga, 
w  której  nie  bêdê  podawa³a  ¿adnych  nadprzyrodzonych  ³ask,   do   których   nie  mam  prawa
za  ¿ycia  swego,  jedynie  tylko  podam  trzy  mistyczne  sny. Ponadto przeka¿ê wstêp i literaturê
¡ Dzie³a   ascezy   mistycznej   ods³oniêcia   tajemnicy   Trójk¹ta   Bermudzkiego  ¢,   która   jest
niewielk¹  mistyczn¹  kropelk¹  z  tych  9 - ciu  duchowych  ksi¹g  napisanych  w  Chrystusie. 

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  do  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  kard.  Gerharda  Ludwiga  Müllera.  

                                                                     Szczêœæ  Bo¿e !              
   Anna  Aniela  Flak
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